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Νατάλια Μορελεόν, Καθηγήτρια Αρχαίων και Νέων 

Ελληνικών στο Πανεπιστήμιο του Μεξικού (UNAM)

Σ
ύ

ν
δ

ε
σ

μ
ο

ς 
Π

ο
λ

ιτ
ισ

μ
ο

ύ
 Ε

λ
λ

ά
δ

α
ς 

Κ
ύ

π
ρ

ο
υ

Σ
ύ

ν
δ

ε
σ

μ
ο

ς Π
ο

λ
ιτ

ισ
μ

ο
ύ

 Ε
λ

λ
ά

δ
α

ς Κ
ύ

π
ρ

ο
υ



ΖΩΗ ΣΑΜΑΡΑ & NATALIA MORELEON | ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΥ 2020 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΥΠΡΟΥ / ΣΠΕΚ 3

https://cultural-association.org/%ce%bc%ce%b9%ce%ba%cf%81%ce%bf%ce%b1%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82/


Ζωή Σαμαρά

Ομότιμη Καθηγήτρια Θεωρίας 

της Λογοτεχνίας και του Θεάτρου 

στο ΑΠΘ

Εργοβιογραφία και 

Σκεπτικό Βράβευσης

Natalia Moreleón

Καθηγήτρια Αρχαίων και Νέων 

Ελληνικών στο UNAM, Εθνικό 

Αυτόνομο Πανεπιστήμιο Μεξικού

Εργοβιογραφία και 

Σκεπτικό Βράβευσης

Επίλογος

Συντελεστές

Video

© Copyright
Σίσσυ Σιγιουλτζή-Ρουκά
Σύνδεσμος Πολιτισμού Ελλάδας Κύπρου
www.cultural-association.org

ΣΙΣΣΥ ΣΙΓΙΟΥΛΤΖΗ-ΡΟΥΚΑ
Βραβείο Ανθρωπισμού 2020
Σύνδεσμος Πολιτισμού Ελλάδας Κύπρου
Ζωή Σαμαρά, Natalia Moreleón

Πνευματική Ιδιοκτησία
Σίσσυ Σιγιουλτζή-Ρουκά
Σύνδεσμος Πολιτισμού Ελλάδας Κύπρου
Στυλιανού Γονατά 4, 546 21
Θεσσαλονίκη – Ελλάδα
email: ιinfo@cultural-association.org
www.cultural-association.org

Επιμέλεια Έκδοσης, Συντονισμός & Επικοινωνία Έργου
Σίσσυ Σιγιουλτζή-Ρουκά
Πρόεδρος Συνδέσμου Πολιτισμού Ελλάδας Κύπρου
Πρόεδρος Επιτροπής Βραβείου Ανθρωπισμού ΣΠΕΚ

Εποπτεία Έργου
Δρ Ιωσήφ Σ. Ιωσηφίδης
Αντιπρόεδρος Συνδέσμου Πολιτισμού Ελλάδας Κύπρου
Γραμματέας Επιτροπής Βραβείου Ανθρωπισμού ΣΠΕΚ

Έργα Τέχνης Εξωφύλλου
Φίλιππος Γιαπάνης, Γλύπτης, Κύπρος

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΚΑΘΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
Μέρη από το βιβλίο αυτό που ΔΕΝ θα υπερβαίνουν τις 500 λέξεις, μπορούν να ανατυπωθούν χωρίς 
ειδική άδεια, αλλά με ΜΟΝΗ προϋπόθεση να αναφέρεται η πηγή των πληροφοριών αυτών.

Θεσσαλονίκη, Φεβρουάριος 2021

ISBN: 978-618-00-2739-6

3

4

4ΖΩΗ ΣΑΜΑΡΑ & NATALIA MORELEON | ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΥ 2020 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΥΠΡΟΥ / ΣΠΕΚ 

ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΥ 2020

Σίσσυ Σιγιουλτζή-Ρουκά

Σύνδεσμος Πολιτισμού Ελλάδας Κύπρου

1
Εισαγωγή

Χαιρετισμός

mailto:ιinfo@cultural-association.org
https://cultural-association.org/%ce%bc%ce%b9%ce%ba%cf%81%ce%bf%ce%b1%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82/
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Τελετή Βράβευσης ‘Βραβείο Ανθρωπισμού’ 2020 ΣΠΕΚ

στις καθηγήτριες Ζωή Σαμαρά και Νατάλια Μορελεόν
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Ερίτιμες Καθηγήτριες και 
Ανθρωπίστριες, Ζωή Σαμαρά και Νατάλια
Μορελεόν, Εξοχότατοι Προσκεκλημένοι, 
Άνθρωποι των Γραμμάτων, Διπλωμάτες, 
Επιστήμονες, Εκλεκτά Μέλη της 
Κριτικής Επιτροπής του ‘Βραβείου 
Ανθρωπισμού’ του ΣΠΕΚ, Αγαπητοί 
ακροατές/θεατές της Τελετής για το 
‘Βραβείο Ανθρωπισμού’ 2020 του ΣΠΕΚ, 

Ο Σύνδεσμος Πολιτισμού Ελλάδας
Κύπρου (ΣΠΕΚ) με το ‘Βραβείο
Ανθρωπισμού’ τιμά σε ετήσια βάση τις
Προσωπικότητες εκείνες που με το έργο
τους, παιδαγωγικό και κοινωνικό ή
λογοτεχνικό, διαπαιδαγώγησαν για
δεκαετίες και στήριξαν την Κοινωνία και
τον Άνθρωπο – παιδί, νέο, αδύναμο,
πάσχοντα, δημότη - κι έδωσαν
παράδειγμα στον απανταχού Ελληνισμό
και γενικά στην οικουμένη ώστε να
εκτιμιούνται ο Άνθρωπος και η Ζωή. ‘Δεν
υπάρχει βιβλίο τόσο ευανάγνωστο, όσο ο
βίος του ανθρώπου’, λέει ο Γκαίτε. Τότε,
πρώτα, ας γνωρίσουμε τον εαυτό μας,
‘γνώθι σαυτόν’, μας καθοδηγεί ο
Σωκράτης. Κατ’ ακολουθία, αυτό που
κάνει ο Ανθρωπιστής είναι να ‘μας βοηθά
να ανακαλύψουμε αυτό που έχουμε εντός
μας’, θα συμφωνήσουν ο Μάρκος
Αυρήλιος και ο Γαλιλαίος.

Η Κριτική Επιτροπή έθεσε κριτήρια
επιλογής βασισμένα σε Διεθνείς
Διακηρύξεις Ανθρωπισμού και Ηθικής,
συνέταξε κατάλογο υποψηφίων που
προτάθηκαν από τα μέλη της Επιτροπής
που προέρχονται από τους Τομείς των

Γραμμάτων, της Παιδείας, των
Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και άλλων
Επιστημών. Ο «ανθρωπιστής», κατά ένα
κριτήριο είναι ένας άνθρωπος με σπάνιες
ικανότητες, που αναλίσκεται με
ειλικρίνεια, χωρίς υστεροβουλία, ακόμη
και χωρίς τη θεμιτή επιθυμία της
υστεροφημίας και στέκει διαχρονικά ως
ένα θαυμάσιο ιδανικό, προς το οποίο οι
παλαιότεροι προτρέπουν τους νεότερους.
Η «μεγάλη ανθρωπιά», είναι το σπάνιο
και υψηλό επίπεδο, όπου μόνο μερικές
εκλεκτές φύσεις κατορθώνουν να
φτάσουν και το έχουν ως τρόπο ζωής
τους. Ο Ανθρωπιστής διαθέτει
‘οικουμενική ψυχή’ και κάνει το
πρόβλημα του συνανθρώπου δικό του. Ο
όρος ‘ανθρωπιστής’ μπορεί κατά εποχές
να αλλάζει κάπως, αλλά η ουσία πάντα,
παραμένει, και αυτή είναι ‘η ανιδιοτελής
προσφορά προς τον συνάνθρωπο, υλική
και πνευματική’. Η καθημερινή ζωή
ολοένα χάνει τη θαλπωρή, τη ζεστασιά
της. Κατάντησε χειμώνας χωρίς
αλκυονίδες. Ωστόσο, η ευγένεια ψυχής
του Ανθρωπιστή δηλώνει παρούσα και
γίνεται πράξη από τη βούληση· δεν είναι
μόνο γνώση και λόγος. Ο Ανθρωπιστής
έχει εσωτερικό κόσμο στην τελείωσή του -
φλογερό αλλά άκακο, επιεική, ήπιο, με
συγκατάβαση, αυταπάρνηση - και
διακτινίζεται γύρω του ζωοδότης. Έτσι
στην Ιστορία ο όρος ‘μέγας ανήρ’ είναι
συνήθης ενώ ο «ανθρωπιστής» σπάνιος

Είναι τιμή για τον Οικουμενικό
Ελληνισμό και την Ομογένεια , το ό,τι
σήμερα υπάρχουν σε πλήρη δράση άξιοι
Ανθρωπιστές που συνεχίζουν το έργο του

Πρώτου Ανθρωπιστή, του σοφού Διδασκάλου

Σωκράτη, αλλά και σύγχρονων, όπως ο

Ντυνάν, ιδρυτής του «Ερυθρού Σταυρού»

Και ακόμη, ο Γιόχαν Χάινριχ Πεσταλότσι ο

μέγιστος Ανθρωπιστής που στον τάφο του

γράφηκε ‘Υπήρξε άνθρωπος, Χριστιανός

και πολίτης. Έκανε τα πάντα για τους

άλλους, τίποτε για τον εαυτό του!’ Στον

τάφο του ζήτησε να υπάρχει μία πέτρα και

να φυτευτεί μια λευκή τριανταφυλλιά. Τόσο

απλό, το Μεγαλείο! Τόσο απλές -

διακριτικές και οι Ερίτιμες Κυρίες που

βραβεύουμε σήμερα, με πολλή ευαρέσκεια,

αλλά και με ευγνωμοσύνη.

Η πρώτη, που τιμούμε σήμερα, είναι η εκ

Καρπάθου ορμώμενη Ζωή Μαλαξού-Σαμαρά,

Καθηγήτρια Θεωρίας της Λογοτεχνίας και

του Θεάτρου στο ΑΠΘ, η μεγάλη

Παιδαγωγός μας, η Δασκάλα μας, η ποιήτρια

*(διαβάζω ποίημα). Η δεύτερη βραβευμένη

είναι η εκ της πόλεως του Μεξικού

ορμώμενη Νατάλια Μορελεόν, Καθηγήτριας

Αρχαίων και Νέων Ελληνικών στο Εθνικό

Αυτόνομο Πανεπιστήμιο Μεξικού (UNAM),

Μεταφράστρια Ελλήνων και Κυπρίων

Συγγραφέων. Για την ίδια έχει γράψει ο

διεθνής τύπος «Η υπέροχη Ελληνίδα από το

Μεξικό» και «Λατρεία για την Ελλάδα».

Είναι τιμή για μας να τις βραβεύσουμε ως

μεγάλες Παιδαγωγούς και Ανθρωπίστριες,

για τη μεγάλη προσφορά τους προς δεκάδες

χιλιάδες νέους της Ελλάδας, του Μεξικού,

κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της

παγκόσμιας κοινότητας. Και οι δύο

απέδειξαν αυτό που είπε ο Γκαίτε για τη

μικρή μας χώρα, πως δηλαδή : «ό,τι είναι ο

νους και η καρδιά για τον άνθρωπο, είναι η

Ελλάδα, με το πνεύμα της, για την

ανθρωπότητα».

Οι βραβευμένες, έχοντας θυσιάσει μεγάλο

μέρος της ζωής τους στην ανάπτυξη των

νέων, που είναι το θεμέλιο της νεότερης

κοινωνίας, δικαιώνουν πλήρως την απόφαση

της Κριτικής Επιτροπής.

Αγαπητότατες Καθηγήτριες και

Ανθρωπίστριες, Ζωή Σαμαρά και Νατάλια

Μορελεόν, Το ‘Βραβείο Ανθρωπισμού’ 2020

του ΣΠΕΚ είναι μικρό για να αντισταθμίσει

το μείζον έργο σας, στη Γνώση, στον

Άνθρωπο και στην ευρεία παγκόσμια

κοινότητα. Ωστόσο, σας το προσφέρουμε με

αγνή ευγνωμοσύνη, ύψιστη εκτίμηση και

μέγιστο θαυμασμό. Ταυτόχρονα, με τη

βράβευση τούτη θέλουμε ως ΣΠΕΚ να

στείλουμε το μήνυμα, εντός και εκτός

Ελλάδας, ότι οι άξιοι πρέπει να τιμώνται, το

δε έργο τους να διαλαλείται, για να είναι

φάρος για τους νέους μας, τις νέες γενεές.

Τιμάται το έργο και των δύο σας γιατί

διανοίγει φωτεινούς ορίζοντες στη γνώση,

στην πνευματική ανάπτυξη του ανθρώπου

και στην έννοια της Αλληλεγγύης προς τον

νέο και τον αδύναμο, που συνιστά και μία

από τις πρωταρχικές αξίες της Ευρωπαϊκής

Οικογένειας. Η αυτόνομη Κριτική Επιτροπή

του Θεσμού ‘ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΥ’

του ΣΠΕΚ, με Μέλη έγκριτους επιστήμονες,

έθεσε ισχυρά κριτήρια και πολύ υψηλά τον

πήχη, που με άνεση τον έχετε υπερβεί.

Κλείνοντας, ας μου επιτρέψετε ν’

αναφωνήσω και προς τις δύο σας, κατά τον

βυζαντινό τύπο στην ανακήρυξη τιμημένων

Προσώπων, τρεις φορές: …..‘Άξιες ! Άξιες !

Άξιες !’

Σίσσυ Σιγιουλτζή-Ρουκά

Πρόεδρος ΣΠΕΚ

18 Δεκεμβρίου 2020

1
Σίσσυ Σιγιουλτζή-Ρουκά

ΖΩΗ ΣΑΜΑΡΑ & NATALIA MORELEON | ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΥ 2020 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΥΠΡΟΥ / ΣΠΕΚ 



Εργοβιογραφία και Διακρίσεις 
της Ομότιμης Καθηγήτριας Ζωής Σαμαρά
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Η Ζωή Σαμαρά, Ομότιμη Καθηγήτρια Θεωρίας της Λογοτεχνίας και του Θεάτρου

στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, διετέλεσε πρόεδρος του Τμήματος

Γαλλικής και του Τμήματος Γερμανικής Φιλολογίας και συγκλητικός του Α.Π.Θ.

Έχει υπηρετήσει για μισό σχεδόν αιώνα τον Ελληνικό Πολιτισμό και έχει

συμβάλει ποικιλόμορφα στην έννοια του Ανθρωπισμού μέσα απ’ τον λόγο και τη

γραφή της. Διαπαιδαγώγησε χιλιάδες φοιτητές πάνω στις πανανθρώπινες αξίες. Με

εργαλεία τη λογοτεχνία της (ποίηση και πεζά) αλλά και με τα δοκίμιά της και την

κριτική της έχει επηρεάσει θετικά νέους λογοτέχνες και κοινωνικούς φορείς, εντός

και εκτός Ελλάδας. Πέρα από τις σπουδές της στην Ελλάδα (Φιλοσοφική Σχολή

του Πανεπιστημίου Αθηνών) είχε λαμπρές σπουδές στο Columbia University, στον

Κλάδο ‘Ποιητική και Γαλλική – Συγκριτική Φιλολογία’, όπου απέκτησε

διδακτορικό δίπλωμα, ενώ στη συνέχεια είχε διδάξει στο ίδιο Πανεπιστήμιο και

αργότερα στο City University of New York, για να καταλήξει στο Αριστοτέλειο

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, αλλά και στο Πανεπιστήμιο Αθηνών όπου δίδαξε σε

κάποια στάδια ως Επισκέπτρια Καθηγήτρια.

Στις διδασκαλίες της και στις διαλέξεις της,

στην Ελλάδα και στο εξωτερικό

[Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστήμιο

Δυτικής Μακεδονίας, Sorbone (Paris IV),

Université Stendhal – Grenoble 3, Glascow

University, Κέντρο Ανθρωπιστικών

Επιστημών της Βαρκελώνης] τόνιζε σταθερά

τη συμβουλή της λογοτεχνίας και του

θεάτρου στην προαγωγή της κοινωνίας και

του ανθρώπου ως πνευματικού όντος. Για τη

Σαμαρά, ‘το Εγώ όσο και το Εμείς του

συγγραφέα’ εμφανίζονται με τα πρώτα λόγια

των Γραφών, τα οποία έτσι γίνονται

‘πολυφωνικά’ και λόγια της γραφής του. Ως

αποτέλεσμα της βαθιάς γνώσης της

συγγραφέως στη διακειμενικότητα του λόγου

φτάνουμε στην αποδοχή της ετερότητας και

στη χρήση διαλόγου. Στο σύγγραμμά της

«Προοπτικές του Κειμένου» (1987) διδάσκει

φιλολόγους ‘πώς να διδάσκουν την ποίηση’

με χρήση των τεσσάρων οπτικών : τη

διακειμενικότητα, την κοινωνιολογία, την

ψυχανάλυση, τα αρχέτυπα. Για την ίδια, ‘το

ποιητικό κείμενο δεν αναλύεται ως

αντικείμενο· πρέπει να διατηρείται η

πεμπτουσία του ποιητικού μυστηρίου. Στις

συλλογές της διαχέεται η ιδέα της ότι: «Η

ποίηση συνδυάζει το δέος της δημιουργίας με

τη γοητεία της ερημιάς». Στην έρημη γη του

νησιού της της Καρπάθου, από μικρή

αντιλήφθηκε τί είναι ποίηση: ‘το να πάρεις

το άδειο και να το γεμίσεις, να νιώσεις το δέος

της δημιουργίας. Η ποίηση είναι το υπέρτατο

μέσο έκφρασης’. Στο έργο της ‘Τα άδυτα του

σημείου, προοπτικές του θεατρικού κειμένου’,

παρουσιάζει μια άκρως «θεατρική» θεωρία

του θεάτρου, για το άβατο και μυστικό χώρο

του σημείου. Αυτό κρύβεται, για να μην

αποκαλύψει τα μυστικά του στον αμύητο

αναγνώστη, ο οποίος έτσι συμμετάσχει σε

διαρκή αναζήτηση. Αν αποτύχει, τότε

παραμένει η μαγεία. Η θεωρία του θεάτρου

(της τέχνης, γενικά) διατηρεί στη μνήμη της,

την ετυμολογική της έννοια: είναι

φιλοσοφική αναζήτηση, θέα, θέαση, μα

συγχρόνως χαρακτηρίζεται και από μια

“θεωρία” ενοραματική και μαγική. Τα έργα

θεατρικότητας θέτουν εξαρχής ‘το γραπτό

στην υπηρεσία της προφορικότητας’. Το

θέατρο είναι προϊόν καλλιτεχνικών

συμβάσεων και εργαλείο ανατροπής τους.

Ξεχωριστή ήταν η συμβολή της Ζωής Σαμαρά

στις τέχνες. Δίδαξε ευρωπαϊκό θέατρο και

σκηνοθετικές θεωρίες στη Δραματική Σχολή

του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος.

Για χρόνια διετέλεσε πρόεδρος της Κρατικής

Ορχήστρας Θεσσαλονίκης, αντιπρόεδρος του

Κρατικού Ωδείου και του Κρατικού Θεάτρου

Βορείου Ελλάδος, διευθύνουσα Σύμβουλος

του ΚΘΒΕ και μέλος ή πρόεδρος

Επιστημονικών και Πολιτιστικών

Επιτροπών. Με πρωτοβουλία της ιδρύθηκε

στη Θεσσαλονίκη Κέντρο Έρευνας για το

Φαντασιακό και ακόμη στήριξε το Θέατρο

Τέχνης «Ακτίς Αελίου». Υπηρέτησε με

μεγάλη επιτυχία ως μέλος διεθνών

εισηγητικών επιτροπών για εκλογή

καθηγητών (Πανεπιστήμια: Κύπρου,

Virginia, Wisconsin) ή για απονομή

διάκρισης (Institut Universitaire de

France). Ειδικά για το Πανεπιστήμιο

Κύπρου εργάστηκε (1988-1990) με αφοσίωση

και συνέβαλε ώστε να λειτουργεί με

αξιοκρατικά άριστους καθηγητές.

Καθηγητής Δημήτρης Φίλιας, Αντιπρόεδρος
της Κριτικής Επιτροπής του Θεσμού του ΣΠΕΚ 
‘ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΥ’

2
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Υπηρέτησε με μεγάλη επιτυχία ως μέλος διεθνών εισηγητικών επιτροπών για

εκλογή καθηγητών (Πανεπιστήμια: Κύπρου, Virginia, Wisconsin) ή για απονομή

διάκρισης (Institut Universitaire de France). Ειδικά για το Πανεπιστήμιο Κύπρου

εργάστηκε (1988-1990) με αφοσίωση και συνέβαλε ώστε να λειτουργεί με

αξιοκρατικά άριστους καθηγητές. Έτσι συγκαθιέρωσε αξιοκρατικό σύστημα

εκλογής, τέτοιο που σήμερα το Πανεπ. Κύπρου να κατατάσσεται στην 350η θέση

διεθνώς (Times Higher Education World University Rankings) και στα πρώτα 60

των Πανεπιστημίων με ζωή λιγότερη των 50 χρόνων. Αυτό προσφέρει πλήθος από

προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και επαγγελματικά προγράμματα χιλιάδες θέσεις για

Μάστερ και εκατοντάδες για διδακτορικοί, στα ανθρωπιστικά οικονομικά και άλλα

θέματα. Οι υψηλοί στόχοι που έθεσαν εξαρχής η Σαμαρά και άλλοι συνθεμελιωτές

του Πανεπιστημίου δικαιώθηκαν. Ως επιστήμων ανέπτυξε πολύ έντονη

ερευνητική δραστηριότητα σε πλείστα όσα γνωστικά αντικείμενα μεταξύ των

οποίων η πνευματική ανάπτυξη του ανθρώπου και της κοινωνίας. Άρθρα και

ποιήματά της όπως και μελέτες, δοκίμια για τη θεωρία της Λογοτεχνίας και το

θέατρο έχουν δημοσιευτεί σε Ελληνικά και διεθνή περιοδικά. Επίσης δημοσίευσε

εργασίες σε συλλογικά έργα, Πρακτικά Συνεδρίων αφιερώματα σε φιλοσόφους και

συγγραφείς. Ανήκε στη διεθνή ομάδα για τη θεωρητική προσέγγιση της

μυθοκριτικής και έγραψε το λήμμα "Ονειροπόληση και Μύθος".

Η μεγάλη φιλοδοξία της Σαμαρά ήταν να γίνει ‘καλή δασκάλα’, να εμπνέει τους

φοιτητές της, να τους κάνει να συνειδητοποιήσουν ότι οι ελεύθερες ώρες μας

δίδονται στην ανάγνωση. Οι φοιτητές της ανταποκρίνονταν στη νέα μέθοδο που

τους καθιστούσε ισότιμους ομιλητές, ικανούς να έχουν τη δική τους

άποψη ως άνθρωποι και υπεύθυνοι πολίτες, εκκινώντας από τα δύσκολα

μαθήματα. Ως πρωτοπόρος Παιδαγωγός καλούσε διάσημους ξένους

επιστήμονες, σπουδαίους συγγραφείς ή ηθοποιούς να μιλήσουν με φοιτητές της,

θεωρητικά και πρακτικά, ώστε οι φοιτητές να ταξιδεύουν στα έργα και στα

πνευματικά πεδία των συγγραφέων ανά τους αιώνες, να συγκρίνουν κι

τοιουτοτρόπως να καταστούν ικανοί να κρίνουν.

Έργα και Διακρίσεις 

Η Ζωή Σαμαρά υπήρξε μέλος της Επιτροπής Ανάγνωσης των εκδόσεων Champion

(Παρίσι) και της Επιστημονικής Επιτροπής του περιοδικού Gradiva (Παρίσι και 

Λισαβόνα). Το 2005 οι εκδόσεις Champion (Παρίσι-Γενεύη) δημοσίευσαν 

συλλογικό τόμο προς τιμήν της, που περιείχε δοκίμια για τη λογοτεχνία και το 

θέατρο.

Η Ζωή Σαμαρά εξέδωσε τις ακόλουθες επτά

Ποιητικές Συλλογές:

▪ «Για τη Μαρία» (αφιέρωμα στην

αδικοχαμένη κόρη της, (1991)

▪ «Ημέρες Αβροχίας» (1994),

▪ «Το πέρασμα της Ευρυδίκης» (1997).

▪ «Και είναι πολύ μακριά η Δύση» (2012),

▪ «Είδα τις λέξεις να χορεύουν» (2015),

▪ «Το μυστικό του τετραδίου» (2016) και

▪ «Εν ξένη γη» (2019).

Διακρίσεις: 

▪ Χρυσό Βραβείο Αριστούχων από το 

Πανεπιστήμιο Columbia (1959) 

▪ Αργυρό Μετάλλιο του Δήμου 

Παρισίων (1987)

▪ Τίτλος του Ταξιάρχη, με Παράσημο 

της Εθνικής Τάξεως της Αξίας, από τον 

Πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας 

(1988) 

▪ Διεθνές Βραβείο Montaigne – σε 

κρατική τελετή για την 400-στη επέτειο 

από το θάνατο του φιλοσόφου (1992)  

▪ Βραβείο θεατρολογικού

συγγράμματος «Τα άδυτα του σημείου» 

από την Ένωση Ελλήνων Θεατρικών και 

Μουσικών Κριτικών (2002) 

▪ Τιμητική διάκριση από το Πνευματικό

Κέντρο του Δήμου Καρπάθου (2006).

▪ Επίτιμη διδάκτωρ του Πανεπιστημίου 

Αθηνών, 

▪ Πρόεδρος της Εταιρίας Λογοτεχνών 

Θεσσαλονίκης (2013-2016) 

▪ Επίτιμο Μέλος της Εταιρείας 

Συγγραφέων. 

▪ Μέλος του Κύκλου Ποιητών 

▪ Προς τιμήν της ο 1ος τόμος της σειράς 

«Οι εν Θεσσαλονίκη», Εκδόσεις ‘Ρώμη’ 

▪ Επίτιμο Μέλος του Συνδέσμου 

Πολιτισμού Ελλάδας Κύπρου/ ΣΠΕΚ και 

Επίτιμη Πρόεδρος του Τομέα Γραμμάτων 

του ΣΠΕΚ.
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Έχω τη βεβαιότητα, από πολύ παλιά, από τότε που κοινωνούσα ως φοιτήτρια
τη συμπαντική της σκέψη, ότι η Σαμαρά διαθέτει το ιερό χάρισμα της Φωνής, που
έρχεται από τα βάθη των αιώνων. Δεν είναι μόνο ότι την φέρει ως κυτταρική
κληρονομιά, είναι προπάντων το γεγονός ότι δεν την αναχαίτισε ποτέ, το αντίθετο,
την άφησε να ξεχυθεί σαν κάλεσμα προς όλους όσοι θέλησαν να εγερθούν και να
την ακολουθήσουν. Είναι το μεγαλείο της οικοδομήματος, που έγινε με άλματα
πνεύματος και ψυχής. Και επιμένω στη συνύπαρξη των δύο αρετών, επειδή η
Φωνή της Σαμαρά κατέχει θαυμαστώ τω τρόπω τη θεία δωρεά του στοχασμού και
της φαντασίας, του επιστημονικού ασκητισμού και της μεταφυσικής κατάδυσης.
Και αυτή η ακριβή και σπάνια συνάφεια της αντινομίας της Φωνής της περιβάλλει
το μεγαλειώδες Έργο του Λόγου της, που φτάνει σε μας από τα έγκατα της ψυχής
και το υπερώο του πνεύματός της, επινοώντας κάθε φορά το μυστηριώδες
περιεχόμενο του Κόσμου.

Η Σαμαρά, έχοντας ως οδηγό το θεμελιώδες αίτημα να ερευνά ακατάπαυστα
τον χώρο της Λογοτεχνίας με το ολιστικό βλέμμα των εκλεκτών, δεν παύει να
αίρεται στο ύψος των λογοτεχνικών κειμένων, με τα οποία επιλέγει να
συνομιλήσει. Αυτή η κριτική καθαρότητα του λόγου της έχει πάντα ως αποτέλεσμα
μελέτες προορισμένες τόσο να καταυγάσουν με την πολυσήμαντη προσέγγισή τους,
όσο και να διανοίξουν νέες ερευνητικές διόδους.

3
«Στο πιο όμορφο νησί της πιο γαλάζιας θάλασσας»

(Ζωή Σαμαρά, «Χαρταετός», Το Πέρασμα της Ευρυδίκης)

Όταν βλέπεις το πρώτο φως της ζωής περιτριγυρισμένη από την ατελεύτητη
θάλασσα, που ανοίγει ορίζοντες χωρίς όρια, όταν έχεις μάτια και αυτιά που
σιωπούν για να αφουγκραστούν καλύτερα το θαύμα του κόσμου, όταν η ανάγνωση
και η γραφή σού παραδίδονται ασύνορες για να συντελεστεί η δική σου Παρουσία,
πώς να μην λάβει χώρα η πλέον αγαστή συνύπαρξητων δώρων εκ Θεού με το
πρωτοκύτταρο της ύπαρξης ως υπογραφή του πεπρωμένου;

Για αυτή τη Φωνή θα μιλήσω, την έσωθεν, την εκ βαθέων, που ανασύρει στο
φως τα πολυδαίδαλα τοπία του στοχασμού, συσπειρώνοντας το οπλοστάσιο της
ποιητικής γλώσσας, ούτως ώστε να μιλήσει στο ύψος της εντελούς Ύπαρξης. Με
πλήρη ανάληψη και μέγιστη εποπτεία της συναίρεσης του παντός. Η Σαμαρά, με
τις δύο ιδιότητες που την καθορίζουν, την ακαδημαϊκή και τη λογοτεχνική,
κουβαλάει ως ευλογία εξ απαλών ονύχων μία Φωνή άλλης τάξεως, εμφορούμενη
από τη λατρεία της για έργα μεγάλων λογοτεχνών αλλά και από την ολοσχερή της
εκχώρηση στον βωμό της πρωτογενούς γραφής. Και πώς αλλιώς, όταν πηγές της
είναι όλοι οι πολιτισμοί, οι τέχνες, οι στοχασμοί και λογοτεχνίες, που
δημιούργησαν οι άνθρωποι;

Η Φωνή της Σαμαρά υπέγραψε συμβόλαιο δια βίου με τη γενναιόδωρη
αλληλοπεριχώρησή της στο επιτελικό σχέδιο της Λογοτεχνίας, διαμορφώνοντας
σχέση γόνιμου και ακατάπαυστου διαλόγου, τόσο σε φιλοσοφικό επίπεδο όσο και σε
επίπεδο θεωρίας της Λογοτεχνίας. Δεν εννοείται διαφορετικά η ερωτική της
απόκριση στο κάλεσμα της εναγώνιας Φωνής, την οποία η Λογοτεχνία ολκής θέτει
ως προμετωπίδα κυριότητας και μεταρσίωσης, με ό,τι αυτό σημαίνει. Και αυτό στην
περίπτωση της Σαμαρά αποκαλείται Μοίρα. Η Φωνή της ακολουθεί το πανοπτικό
βλέμμα του δημιουργού, κατορθώνοντας να συλλάβει τον κόσμο της λογοτεχνίας
πολυεδρικά, και πάντα ανακαλώντας το πέραν των λέξεων, το μύχιο, το μετα-
ποιητικό, εκεί όπου συντελείται η υπέρβαση των κατακτημένων ορίων, η
πραγματική θεώρηση της ζωής. Από αυτό το μεγαλείο της αποκάλυψης εμφορείται
η Φωνή της Σαμαρά, η οποία δεν διστάζει να δοθεί άπασα και με θυσιαστική
προσφορά σε κάθε ερευνητική αναζήτησή της.

Καλλιόπη Εξάρχου, Αν. Καθηγήτρια Θεατρολογίας 
Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΠΘ
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Σε διαρκή αναζήτηση του ανεντόπιστου, λοιπόν, η Σαμαρά προχωρά ως στιβαρός

τολμητίας της γνώσης πέρα από το μετριοπαθές και το προβλέψιμο, εκμαιεύοντας

το σκοτεινό και απόκρυφο αίνιγμά του. Όχημά της η διαστολή και συστολή των

λέξεων, τις οποίες κάνει κομμάτια και τις ανασυσταίνει μέσα από τις ανεξάντλητες

αρθρώσεις του διαφεύγοντος απόηχου, μέχρι την τελική παραδοχή. Στις κριτικές

μελέτες της Σαμαρά, ο αναγνώστης ενέχεται άπας σε μια σειρά συλλογισμών που

εξιχνιάζουν, με τον πιο διαυγή αλλά ταυτόχρονα ποιητικό τρόπο, τη γενεσιουργό

σύλληψη του λογοτεχνικού έργου. Το απόσταγμα που φτάνει στα μάτια του είναι η

εκ θεμελίων αλήθεια, που προσδοκά να αναστοχαστεί δημοσία και φωναχτά το

ανείπωτο της ανθρώπινης φύσης με βάθος πεδίου.

Στο σημείο αυτό, ας μου επιτραπεί να χρησιμοποιήσω το plaisir, που προκαλεί το

καλό θέατρο στον θεατή, για να περιγράψω ακριβώς την ίδια αίσθηση που

διαπερνά τον αναγνώστη των θεωρητικών δοκιμίων της Σαμαρά. Είναι διάχυτη η

απόλαυση του μέγιστου που μπορεί να δώσει ο πολυμέτωπος στοχασμός της, ο

οποίος αλώνει πανταχόθεν και με τη μορφή κλίμακας το υπό μελέτη αντικείμενο.

Πρόκειται για την ανέγερση νέων τόπων από τη σιωπή, τους οποίους καθιστά

ορατούς και σημαίνοντες μέσα σε ένα περικείμενο μυητικό υπό τη σκέπη της

γραφής. Έτσι, εξιχνιάζεται και συντελείται η κρυφή προέλευση και η νοηματική

αναγωγή του ανθρώπινου πάθους, το οποίο στοιχειώνει και την Ποίησή της:

Η άβυσσος μας περιμένει / Ξεκινήσαμε για κήπους κρεμαστούς / Ανάμεσα στη

θάλασσα και στα βάθη της αιωνιότητας / η φωνή μας έσπασε τα κλαδιά της / Έπεσαν

και τα μήλα που έτρεφαν τον εγωισμό μας / Μη, μη το μήλο / Κι εμείς άνθρωποι

δειλοί διστάσαμε / Δεν φυτέψαμε άνεμο στο αλφαβητάριό μας / Κινήσαμε ακόμη

μια φορά / για κήπους χωρίς ρίζες.

("Ταξίδι", Είδα τις λέξεις να χορεύουν)

Η Φωνή της ποιήτριας Σαμαρά επικαλείται την ιστορία του ανθρώπου εν οδύνη,

επινοώντας ύφος και ήθος ποιητικό, με κέντρο βάρους τον Άνθρωπο ως Ποιητή,

που δεν καθησυχάζει, δεν αρκείται, δεν εκπίπτει, δεν έχει ασυλία. Αντιθέτως,

είναι έτοιμος και διαθέσιμος ανά πάσα στιγμή να πληρώσει για την ανάληψη της

αλήθειας του. Μόνον έτσι, εξάλλου, μπορεί να γίνει η Φωνή του κομβικό σημείο

αναφοράς στη χορεία των εκλεκτών της Ποίησης. Πάντα με την απορία στα χείλη,

ως σπαραγμό ιερό και θνητό. Σε τούτη την αυτοδύναμη και πρωτογενή δημιουργία

της ποίησης, η ειδοποιός διαφορά από τον επιστημονικό λόγο είναι ότι η Φωνή της

ενσαρκώνεται αλλεπάλληλα και ολοσχερώς. Με άλλα λόγια, στην εμπλοκή

του πνεύματος. Με άλλα λόγια, στην εμπλοκή του πνεύματος και της ψυχής
εισέρχεται εκόν άκον το σώμα, το οποίο πάσχει, νοσταλγεί, τεμαχίζεται, εκλιπαρεί,
τρομάζει. Είναι αυτές οι κορυφαίες ενσαρκώσεις της Φωνής, που στοιχειώνουν την
ποιήτρια Σαμαρά και την παραδίδουν σαν σε Έσχατη Κρίση. Μέσα στο
απροσμέτρητο βάθος τη ανθρώπινης περιπέτειας, η Φωνή της συσπάται αδιάκοπα,
ως φορέας και μεταποιητής του εσωτερικού τοπίου μέχρι να αίρει από την αφάνεια
το δημιούργημά της. Ως άλλη ομολογία πίστεως, η Φωνή υποβάλλει τη νέα θέαση
του Ανθρώπου και τον καθιστά αναγνωρίσιμο στον αναγνώστη:

Καλέ μου αναγνώστη / άμοιρε ευθυνών / κι εσύ όπως κι εγώ / για όλα τα δεινά / στα
σκαλοπάτια μας / για δες / αφήσαμε να γίνει / άγνωστο χι το άλφα / αφήσαμε να
γίνουν / της Άγαρ και της Σάρας τα παιδιά / σε έρημο χαμένη φυλή του Αβραάμ /
να τα ενώνει ένα ααα...ατέρμονο / να τα χωρίζει μια κραυγή τρόμου. ("Γάζα", Είδα
τις λέξεις να χορεύουν)

Υποστασιοποιείται η Φωνή. Έχει σώμα που "ψάχνει την άκρη του βουνού να
ξαποστάσει ("Άσμα Ασμάτων", Ημέρες αβροχίας) από την ωμότητα και το πάθος του
Ανθρώπου, με τρόπο βαθύ, ως ομιλητής των παθών και των παραλείψεων του.
Δίνοντας μορφή στην αλήθεια με σκοπό να την εξαντλήσει, η Φωνή ευαγγελίζεται
μέσα από την "αιωνιότητα της γραφής" ("Γράφω", Και είναι πολύ μακριά η Δύση) τη
νέα ζωή την ασύλληπτη, τη γεμάτη από την ενέργεια της αθανασίας:

Ποιητή σ' έχουν διώξει από πόλεις και ουτοπίες / Έχουν τόσα ειπωθεί για σένα από
εσένα / όλα εκτός από αυτό που είναι κρυμμένο στη ματιά σου / Απ' όλους εμάς
μόνος εσύ αφήνεις την εικόνα σου / να σε δημιουργήσει ("Ουκ έστιν εν τη πόλει",
Το πέρασμα της Ευρυδίκης)

Η ποιητική Φωνή της Σαμαρά στέκεται στο ύψος της βέβηλης ιερότητας, σπάζει τις
φόρμες, ακροβατεί ανενδοίαστα στον πυρήνα της καταστροφής και της ανάστασής
της. Αυτό είναι,εξάλλου, και το μεγαλειώδες Έργο της Φωνής. Να διακατέχεται
από την ευεργεσία της α-τελούς παρουσίας της, να διεισδύει διαφωτιστικά και
συγκινητικά στο συμπαντικό, να συνεγείρει πνεύμα και σώμα, να οικοδομεί νέους
ορίζοντες, δαπανώντας τον οβολό της μέχρι ύστατης ρανίδας αίματος. Αυτή είναι η
Φωνή της πολύτροπης Ζωής Σαμαρά. Με το μέγεθος της κορυφαίας διεκδίκησης
της Λογοτεχνίας ως υπέρβασης της ζωής.

Εγένετο τόδε, μηνός Δεκεμβρίου 18η, έτει 2020

Καλλιόπη Εξάρχου
Αναπλ. Καθηγήτρια Α.Π.Θ.
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Η Ομότιμη Καθηγήτρια θεωρίας της λογοτεχνίας, θεωρίας του θεάτρου,

μεταφράστρια και ποιήτρια Ζωή Σαμαρά, με τιμά με τη φιλία της και την αγάπη της.

Της ανταποδίδω και τα δυο! Ομολογώ ότι, ενώ γνώριζα το έργο της, μέσα από τον

χώρο της συγκριτικής γραμματολογίας που μας είναι κοινός, την ίδια τη συνάντησα

αργά, το 2005, με την ευκαιρία Διεθνούς Συνεδρίου για τις θεατρικές σπουδές στην

καμπή του 20ού αιώνα που διοργάνωσε το Τμήμα μας, το Τμήμα Θεατρικών

Σπουδών στην Αθήνα. Αυτή η εύθραυστη, χαριτωμένα σοφή, απλή και τόσο

γοητευτική στον λόγο της κυρία, με την ευρεία ουμανιστική και φιλοσοφική

παιδεία, με τις τόσο στέρεες θεωρητικές γνώσεις, με τη διαρκή πνευματική

ανησυχία, με γοήτευσε αμέσως.

Προϊόντος του χρόνου, είχαμε την ευκαιρία να συνεργαστούμε στενότερα, και να

γνωριστούμε βαθύτερα, καθώς την προσκαλούσα στο μεταπτυχιακό σεμινάριο για τη

θεατρική μετάφραση (θεωρία και πράξη) που διηύθυνα στην Αθήνα. Με τα φυσικά

της χαρίσματα, τη ζωηρότητα του πνεύματος, τον ενθουσιασμό, την χαρίεσσα σοφία,

την απλότητα που διακρίνει τους πραγματικούς διανοητές, ενέπνεε τους φοιτητές

μου, αναλύοντας θεωρητικά ζητήματα της μετάφρασης αλλά και τα μεταφραστικά

της εγχειρήματα, τον αγαπημένο και στις δυο μας Marivaux, τον Sartre... Θα μου

επιτρέψετε να μιλήσω μέσα σπό το δικό της έργο. Στο πολυεπίπεδο βιβλίο της Το

βλέμμα του συγγραφέα. Πώς να γράφεις (ή πώς να μη γράφεις) θεατρικά έργα (2009)

σημειώνει στο Προοίμιο:

«Η επιθυμία να ασχοληθώ με μια θεωρία ανάγνωσης – πρελούντιο μιας θεωρίας

γραφής – προέκυψε στα μέσα της δεκαετίας του ’90, όταν μετέφραζα δυο έργα του

Marivaux, Το νησί των σκλάβων και το Παιγνίδι του έρωτα και της τύχης. Η πράξη

της μετάφρασης με οδήγησε στην έμπρακτη, πλέον, διαπίστωση ότι για να

μεταφράσεις θεατρικό έργο πρέπει να είσαι τουλάχιστον δυνάμει θεατρικός

συγγραφέας, θα πρέπει να ανα-γνωρίζεις, με εσωτερική διαδικασία, την τεχνική και

τα μυστικά της θεατρικής γραφής […]»

Την ίδια στιγμή συνέχισα να διδάσκω θεωρία

της λογοτεχνίας και του θεάτρου, ενώ ένιωθα

ένα αβάσταχτο κενό, που δεν μοιραζόμουν με

τους ακροατές μου, καθώς το πάθος μου για

τη θεωρία δεν τους άφηνε χώρο να

μαντέψουν την ύπαρξη οποιασδήποτε

επιφύλαξης. Οι φορμαλιστικές σχολές του

εικοστού αιώνα μάς είχαν πείσει ότι ο

συγγραφέας έγραφε τα κείμενα και στη

συνέχεια εγκατέλειπε την τύχη τους

αποκλειστικά στο βλέμμα και την παιδεία

του αναγνώστη του. Αν και μας διαβεβαίωνε

ότι ο δημιουργός είναι κωδικοποιημένος

μέσα στο κείμενο, παρέμενε πάντα μια

στρατηγική του κειμένου του· το προϊόν της

δημιουργίας του και όχι ο ίδιος ήταν ο

ζωντανός οργανισμός. Σχετικοί

προβληματισμοί μου υπολανθάνουν σε

κείμενα της εποχής εκείνης, κυρίως στο

Υπόκριση θεατρικού λόγου και στο «Le

langage des dieux» (Η ομιλία των θεών), με

αποκορύφωμα, μια δεκαετία αργότερα, το

«Rêverie et mythe» (Ονειροπόληση και

μύθος). Και τότε οι δύο δραστηριότητές μου

συναντήθηκαν.»1 Η φιλοσοφία και η θεωρία

ενοφθαλμίζονται γόνιμα στο μεταφραστικό

της εγχείρημα και αποτυπώνονται στα

περικείμενα. Στον Επίλογό της στον

Θρίαμβο του Έρωτα (2010) γράφει

στοχαστικά τα ακόλουθα:

«Η αξία του θεάτρου του Μαριβώ συνίσταται

στην ανατρεπτική του ιδιότητα: όσο πιο

φιλοσοφικό είναι, τόσο περισσότερο παίζει

με τον θεατή [...] Ο χώρος και ο χρόνος είναι

πολυσήμαντες έννοιες, έξοχα δεμένες, μίγμα

από αρχαία Ελλάδα και μαγική Ασία. Το

σκηνικό είναι οι κήποι του Ερμοκράτη,

έκφραση που μας παραπέμπει στον Κήπο, τη

σχολή του Επικούρου (στη γαλλική, «les

jardins d’Épicure»), άρα σε φιλοσοφική

σκέψη. [...] Ο μύθος εκτυλίσσεται στην

αρχαία Σπάρτη, η οποία εμφανίζεται στην

ταυτότητα της ηρωίδας στην αρχή –

«Λεωνιδία, πριγκίπισσα της Σπάρτης»– και

στο έργο με τα ονόματα ιστορικών βασιλέων

[...] Και όταν ο Μαριβώ επιλέγει για την

ακόλουθο της Πριγκίπισσας το όνομα

Corine, ίσως σκέφτεται την Ταναγραία

ποιήτρια Κόριννα, που είχε κερδίσει τον

Πίνδαρο σε λυρικούς αγώνες.

Άννα Ταμπάκη | Ομότιμη Καθηγήτρια θεατρολογίας-Ιστορίας 
του θεάτρου | Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
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Κατά τα άλλα η ελληνική αρχαιότητα

απουσιάζει από το έργο, κάποιες στιγμές

μάλιστα ο διάκοσμος εκτός σκηνής

θυμίζει Βαγδάτη του 9ου αιώνα, όπως

την έκαναν γνωστή στους Γάλλους οι

Χίλιες και μία νύχτες του Antoine

Galland. Η βασίλισσα έχει εξοχικά

ανάκτορα, ενώ στην τελευταία σκηνή,

χρυσοστόλιστες άμαξες περιμένουν έξω

από τους κήπους του Ερμοκράτη. Οι

άμαξες παραπέμπουν στα πολύχρυσα

έδρανα των Περσών (στ. 3-4), όπου ο

Αισχύλος φαίνεται να λέει στο αθηναϊκό

κοινό: η χλιδή ξεχωρίζει τους ξένους από

τους Έλληνες· για μας ο χρυσός έχει

μόνο μεταφορική και ηθική έννοια. [...]»2

Η ιδιάζουσα ατμόσφαιρα των έργων του

Marivaux οφείλεται στην όσμωση της

ψυχολογικής αλήθειας και της

απελευθέρωσης της φαντασίας. Tο

περίφημο marivaudage δεν είναι απλώς

και μόνον ύφος και επιτήδευση.

Επιχειρεί να εκφράσει τη σκέψη του σε

ένα πρώτο κυριολεκτικό επίπεδο και

ταυτοχρόνως επιδιώκει να διαφανεί η

ανείπωτη και ενδότερη έκταση της

ζωτικότητάς της. Μοντέρνα κατ᾽ αυτήν

την έννοια υφολογική προσέγγιση που

πλησιάζει την ενδοσκοπική ανάλυση των

συλλογισμών και αισθημάτων του Proust.

Στο οξυδερκές και ευαίσθητο Επίμετρο

στον Θρίαμβο του Έρωτα, στο οποίο

θίγονται, όπως είδαμε, με άκρως

γοητευτικό τρόπο ουσιώδη ζητήματα που

εγείρει το έργο, η μεταφράστρια

επισημαίνει:

«Το περίφημο μαριβονταζ παίρνει νέες

διαστάσεις. [...] Η γλώσσα παύει να

αποτελείται από γλωσσικά σημεία,

αποκτά όλες τις αποχρώσεις που απώλεσε

από την αλόγιστη χρήση της, γίνεται

άβυσσος, καθρέφτης, δράση, σιωπή. [...]

Σε όλο το έργο οι λέξεις

επαναλαμβάνονται με άλλη χροιά, τα

νοήματα συσσωρεύονται, δημιουργώντας

μια άβυσσο, όπως στον Ρακίνα, ή

αντανακλώντας το ένα το άλλο, δίνοντας

την εντύπωση καθρέφτη». 3

Το 2011 μεταφράζει το εμβληματικό

μονόπρακτο Κεκλεισμένων των θυρών

(Huis-clos) του Jean-Paul Sartre. 4 Στον

Επίλογό της με τίτλο «Ποιοι είναι οι

άλλοι;» ξεκινά με το χωρίο «Των θυρών

κεκλεισμένων [...] διά τον φόβον των

Ιουδαίων» (Το κατά Ιωάννην (20, 19).

Ποιοι είναι οι Ιουδαίοι; Οι πόρτες

κλείνουν, το δικαστήριο συνεδριάζει.

Εδώ η Ζωή Σαμαρά συνομιλεί με τις

φιλοσοφικές πραγματείες του Σαρτρ Το

είναι και το μηδέν (L’être et le néant,

1943) –«Ο άλλος είναι ο αργός θάνατος

των πιθανοτήτων μου»– και με το λίγο

μεταγενέστερο Ο υπαρξισμός είναι

ανθρωπισμός (L’existentialisme est un

humanisme, 1946) –«Ο άλλος είναι

απαραίτητος για την ύπαρξή μου».

Η φιλοσοφική σκέψη είναι η πρώτη ύλη της

θεατρικότητας του έργου. Αυτήν την

παράδοξη δραματουργία που βασίζεται σε

διάλογο ανάμεσα σε πρόσωπα-έννοιες

διερευνά η μεταφράστρια.

Στον περιορισμένο χρόνο μου προσπάθησα

να σας μεταφέρω ψήγματα του πλούσιου

στοχασμού και της ευαισθησίας με την οποία

συνδιαλέγεται με τα κείμενα η Ζωή Σαμαρά

μέσα από τα μεταφραστικά της εγχειρήματα,

αλλά και ευρύτερα με τα κείμενα της

παγκόσμιας δραματουργίας, και όλως

ιδιαιτέρως του γαλλικού θεάτρου. Είναι ένα

στοιχείο που με γοητεύει καθώς πιστεύω ότι

ο φιλοσοφικός στοχασμός ενοφθαλμίζεται στο

θεατρικό γίγνεσθαι και αποτελεί

αναπόσπαστο, συστατικό του στοιχείο.

Την ευχαριστώ πολύ και την ευγνωμονώ για

τη χαρά που μου έδωσε να τη γνωρίσω στη

ζωή μου, να μπορώ να συζητώ μαζί της, να

απολαμβάνω την αστραφτερή της ματιά, να

τη χαίρομαι! Να είσαι καλά αγαπημένη μου

Ζωή!

Άννα Ταμπάκη

Ομότιμη Καθηγήτρια θεατρολογίας-ιστορίας 

του θεάτρου | ΕΚΠΑ

1. Ζωή Σαμαρά, Το βλέμμα του συγγραφέα. Πώς να

γράφεις (ή πώς να μη γράφεις) θεατρικά έργα,

University Studio Press, Θεσσαλονίκη, 2009, σσ.

9-10.

2. Ζωή Σαμαρά, «Η μεταμφίεση των λέξεων»,

Επίλογος στο: Marivaux, Ο θρίαμβος του έρωτα.

Κωμωδία σε τρεις πράξεις και σε πρόζα.

Μετάφραση – Επίλογος: Ζωή Σαμαρά, University

Studio Press, Θεσσαλονίκη 2010, σ. 109-111.

3. Ζωή Σαμαρά, «Η μεταμφίεση των λέξεων», ό.π.,

σ. 111.

4. Jean-Paul Sartre, «Ποιοι είναι οι άλλοι»,

Επίλογος στο Κεκλεισμένων των θυρών.

Μονόπρακτο. Μετάφραση-Επίλογος: Ζωή

Σαμαρά, University Studio Press, Θεσσαλονίκη,

2011, σ. 73.
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Θυμάμαι συχνά τα χρόνια μου στο σχολείο. Χωρίς τους καλούς δασκάλους, από την

πρώτη ως την τελευταία χρονιά των σπουδών μας, κανένα από τα όνειρά μας δεν

μπορεί να πραγματοποιηθεί. Γνωρίζουν άραγε οι διδάσκοντες πόση δύναμη

κρατούν στα χέρια τους; Γυμνάσιο Καρπάθου, ένα και μοναδικό τότε, αλλά λέων.

Φιλόλογος του σχολείου μας κλήθηκε να εκφωνήσει τον πανηγυρικό λόγο για την

επέτειο του «Όχι». Άρχισε λοιπόν με τις λέξεις: «Ως χαρίεν έστ’ άνθρωπος, αν

άνθρωπος η». Μικρότερος μαθητής, πλάι μου εκείνη τη στιγμή, μου ψιθύρισε:

– Τι λέει; Κατάλαβα μόνο το «άνθρωπος».

– Περίμενε να τελειώσει και θα σου πω.

Και αργότερα του είπα: Είναι απόφθεγμα από τον Μένανδρο. Ο καθηγητής θέλει

να μας θυμίσει πόσο άξιοι του γένους των ανθρώπων ήμασταν όλοι οι Έλληνες

εκείνη την ημέρα, την 28η Οκτωβρίου 1940.

Τα χρόνια πέρασαν, οι δεκαετίες κύλησαν οδυνηρά, με αλλεπάλληλες κρίσεις, αλλά

ο Άνθρωπος διστάζει να ξαναγεννηθεί. «Άνθρωπος» στα αρχαία ελληνικά ήταν

αντώνυμο του «θεός», αλλά και συνώνυμο, η άλλη όψη του. «Χρύσεον μεν πρώτιστα

γένος μερόπων ανθρώπων / αθάνατοι ποίησαν», γράφει ο Ησίοδος. Θα δεχόμασταν

και ένα ψεύτικο ή καλύτερα ένα χρυσό γένος σε μεταφορικό λόγο, όπως ερμηνεύει

τον Ησίοδο ο Σωκράτης, φτάνει να έλαμπε.

Ανθρωπισμός είναι κυρίως η ποίηση, αλλά όχι όταν βρίσκεται μονάχα στο χαρτί.

Είναι η ποίηση στο βλέμμα μας, στη συμπεριφορά μας, όταν αντικρίζουμε τον

αδύναμο και τον κατατρεγμένο, με άλλα λόγια, ανθρωπισμός είναι η ποίηση που

θριαμβεύει στην ψυχή μας.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον Επίτιμο Πρόεδρο της Επιτροπής Μιχάλη

Χριστοδουλίδη, την Πρόεδρο Σίσσυ Σιγιουλτζή-Ρουκά, τον Αντιπρόεδρο Δημήτρη

Φίλια, όλα τα μέλη της Επιτροπής, για τη μεγάλη τιμή, και να συγχαρώ την

Πρόεδρο του Συνδέσμου Πολιτισμού Ελλάδας Κύπρου, για την εμπνευσμένη

προεδρεία.

Ζωή Σαμαρά

Χάρη στην απορία του μικρούλη, η λέξη

«άνθρωπος» έμεινε στο μυαλό μου και

με ακολουθούσε. Ένιωθα ότι

εξαφανιζόταν όλο και πιο πολύ από τη

σκέψη μας. Το «άτομο» την είχε

αντικαταστήσει και μαζί του το «εγώ».

Γι’ αυτό ήταν μια αποκάλυψη για μένα,

όταν ξεκίνησα για το Πανεπιστήμιο

Columbia, με κύριο στόχο να σπουδάσω

την ποιητική του Αριστοτέλη, στις

μορφές που υποδυόταν εκείνη την

εποχή, στα μέσα του εικοστού αιώνα,

και ότι θα μπορούσα να ειδικευτώ μια

μέρα, αν κρινόμουν άξια εννοείται, στη

φιλοσοφία του ανθρωπισμού, την

κλασική παιδεία, όπως είχε εξελιχθεί

τον αιώνα της Γαλλικής Αναγέννησης.

Αν κρινόμουν άξια, σκεφτόμουν. Αυτή η

αυτό-αμφισβήτηση μας κρατά πάντα

μέσα σε ανθρώπινα πεδία δράσης. Έλεγα

στον εαυτό μου ένα άλλο απόφθεγμα του

ίδιου κωμικού ποιητή: «Θνητός

γεγονώς, άνθρωπε, μη φρόνει μέγα».

Αφού γεννήθηκες θνητός, άνθρωπε, μην

έχεις μεγάλη ιδέα για τον εαυτό σου. Ή

το ακόμη πιο σοφό του Ηράκλειτου:

«Ύβριν χρη σβεννύναι μάλλον ή

πυρκαϊήν». Ας σβήσουμε πρώτα την

έπαρση και μετά την πυρκαγιά. Οι

Αρχαίοι μάς έδωσαν όλα τα εφόδια για

να κρατήσουμε ζωντανή την έννοια του

ανθρωπισμού, όχι το άτομο-μονάδα,

αλλά τον άνθρωπο που ζει και αναπνέει

μέσα στην κοινωνία, που κοιτά κατ’

ευθείαν στα μάτια το συνάνθρωπό του,

γιατί τον νιώθει ίσο του, είτε είναι

ηγέτης είτε επαίτης. Αλέξανδρος ή

Διογένης.

Ζωή Σαμαρά, Ομότιμη Καθηγήτρια Θεωρίας της 
Λογοτεχνίας και του Θεάτρου Α.Π.Θ.

ΖΩΗ ΣΑΜΑΡΑ & NATALIA MORELEON | ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΥ 2020 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΥΠΡΟΥ / ΣΠΕΚ 

5



Εργοβιογραφία και Διακρίσεις 
της Καθηγήτριας Natalia Moreleón

13

Η Καθηγήτρια Αρχαίων και Νέων Ελληνικών στο Πανεπιστήμιο της πόλης του

Μεξικού Ελληνίστρια, Natalia Moreleón, έχει αποφοιτήσει από το Εθνικό

Αυτόνομο Πανεπιστήμιο Μεξικού (UNAM) και επίσης πήρε μεταπτυχιακό Μάστερ

ΜΑ στην Κλασική Φιλολογία. Στη συνέχεια, το 1969, πήρε την πρώτη υποτροφία

που χορήγησε το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) σε φοιτητές στο Μεξικό και

έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα. Το 1984, το ΥΠΠΟΑ τής έδωσε μία

υποτροφία για τα θερινά μαθήματα στο ΙΜΧΑ στη Θεσσαλονίκη για Νέα Ελληνική

Γλώσσα και Πολιτισμό. Από τότε ως σήμερα, αφιέρωσε την επαγγελματική ζωή της

στη διδασκαλία της αρχαίας και νέας ελληνικής γλώσσας, και στη διάδοση του

ελληνικού πολιτισμού. Άλλες δύο σπουδές στην Ελλάδα είχε και μεταγενέστερα, το

2004. Στην πρώτη περίπτωση με εξάμηνη υποτροφία από το Ίδρυμα ‘Αλέξανδρος Σ.

Ωνάσης’ εκπόνησε και παρέδωσε στην Ελληνική Γραμματεία μελέτη της για τον

«Ερωτόκριτο» του Βιτσέντζου Κορνάρου. Στην δεύτερη περίπτωση με εξάμηνη

υποτροφία από το Μεξικανικό Κράτος μετέφρασε την «Κυρά των αμπελιών» του

Γιάννη Ρίτσου.

Ως καθηγήτρια έχει μεταλαμπαδεύσει σε

δεκάδες χιλιάδες νέους ισπανόφωνους, σε

Μεξικό, Κούβα, Βενεζουέλα, Ισπανία την

αγάπη προς τις Ελληνικές ιδέες, τη γλώσσα,

αξίες και αρχές. Θερινά μαθήματα παρέδωσε

και στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, στη Ρόδο.

Συγκεκριμένα στο Μεξικό, α) από το 1973 ως

το 1979 παρέδιδε μαθήματα αρχαίων

ελληνικών στο Κλασικό Τμήμα της

Φιλοσοφικής Σχολής του UNAM, β) από το

1979 μέχρι το 2016 παρέδιδε μαθήματα νέας

ελληνικής στο Κέντρο Διδασκαλίας Ξένων

Γλωσσών, και γ) από το 2005 ως το 2014

παρέδιδε σε σεμινάρια στη Φιλοσοφική

Σχολή κλασικό θέατρο και μετάφραση.

Ενδιάμεσα, κατά η διετία 1997-1998, η

Natalia Moreleón παρέδωσε μαθήματα νέας

ελληνικής ως προσκεκλημένη καθηγήτρια

στο Πανεπιστήμιο της Γρανάδας στην

Ισπανία, τόσο στη Σχολή Διερμηνέων και

Μεταφραστών όσο και στο Κέντρο

Σύγχρονων Γλωσσών.

Επιπλέον, για 4 χρόνια, από το 2000 έως το

2003, παρέδιδε θερινά εντατικά μαθήματα

στο Πανεπιστήμιο της Αβάνας της Κούβας.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος

Ακαδημαϊκών Σεμιναρίων του Ιδρύματος

Ωνάση USA, δίδαξε νέα ελληνικά για πρώτη

φορά στο Κλασικό Τμήμα του

Πανεπιστημίου ντε Λος Άντες, στη

Βενεζουέλα, ενώ στα έτη 2007 και 2014, στο

Πανεπιστήμιο της Κόστα Ρίκα.

Ως μεταφράστρια ελληνικής ποίησης, έχει

δημοσιεύσει σε διάφορα περιοδικά και

εφημερίδες ποιήματα των Καβάφη, Σεφέρη,

Σικελιανού, Ελύτη, Ρίτσου, Φωστιέρη, και

των Κυπρίων Κώστα Μόντη, Κλαίρη

Αγγελίδου, Μιχάλη Πασιαρδή, Μιχάλη

Πιερή κ.ά. Διετέλεσε επίσημη διερμηνέας

του Πρωθυπουργού της Ελλάδας Ανδρέα

Παπανδρέου κατά την Α’ Επίσημη Κρατική

Επίσκεψη του στο Μεξικό, όσο και κατά τη

Σύσκεψη Κορυφής των 6 Ηγετών υπέρ του

Αφοπλισμού και της Ειρήνης, το 1986. Ήταν

επίσης η επίσημη διερμηνέας της Αποστολής

της Βουλής των Ελλήνων, το 1998, στη

Γερουσία της Δημοκρατίας του Μεξικού και

τους διευκόλυνε στις εργασίες τους.

Το 1999, υπό την αιγίδα του Υπουργείου

Πολιτισμού της Ελλάδας και του

Πολιτιστικού Οίκου της πόλης του Μεξικού,

διοργάνωσε την Α’ Συνάντηση Ελλήνων και

Μεξικανών ποιητών στο Μεξικό, στην οποία

έλαβαν μέρος 6 ποιητές από την Ελλάδα: ο

Γιώργος Βέης, ο Τίτος Πατρίκιος, ο Αντώνης

Φωστιέρης, ο Μανόλης Πρατικάκης, η

Μαρία Σταθάκη και ο Αναστάσης

Βιστωνίτης. Αυτή η συνάντηση τριών

ημερίδων είχε πολύ μεγάλη επιτυχία και

δημοσιεύτηκε σε όλες σχεδόν τις εφημερίδες

του Μεξιχκού.

Όσο αφορά τη διάδοση του ελληνικού

πολιτισμού, ασχολείται για δεκαετίες και

έντονα με τη διάδοση του σε πέντε

τουλάχιστον χώρες και την εμπέδωσή του

από τους Ισπανόφωνους. Το έχει επιτύχει με

διοργάνωση ποικιλόμορφων εκδηλώσεων –

πέρα από τη διδασκαλία και τις

μεταφρασμένες εκδόσεις της σε έργα

Ελλήνων και Κυπρίων ποιητών.

Δρ Ιωσήφ Σ. Ιωσηφίδης, Αντιπρόεδρος ΣΠΕΚ και 
Γραμματέας της Κριτικής Επιτροπής του Θεσμού του 
Συνδέσμου Πολιτισμού Ελλάδας Κύπρου
‘ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΥ’
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Ανάμεσα σε άλλες διοργανωμένες από την ίδια εκδηλώσεις είναι οι συχνές

ποιητικές βραδιές, εκθέσεις ζωγραφικής και γλυπτικής, κύκλοι προβολής

κινηματογραφικών ταινιών και ντοκιμαντέρ με θέμα την Ελλάδα, συναυλίες,

σεμινάρια θεάτρου και συχνές διαλέξεις στα πλαίσια της Επιτροπής Πολιτισμικών

Δραστηριοτήτων της Μεξικανικής Εταιρείας Κλασικών Σπουδών (AMEC).

Επιπρόσθετα, έχει προωθήσει το ελληνικό θέατρο. Ειδικά, και ως διερμηνέας της

Ελληνίδας ηθοποιού Φιλαρέτης Κομνηνού, έχει διοργανώσει παραστάσεις, τόσο

στο Πανεπιστήμιο UNAM (2014) όσο και στο Εθνικό Θέατρο των Καλών Τεχνών

του Μεξικού (2015). Εξάλλου, με την υποστήριξη του Υπουργείου Παιδείας και

Θρησκευμάτων της Ελλάδας και τον Πολιτιστικό Οίκο της πόλης του Μεξικού,

διοργάνωσε, το 2000, τον Α’ Διαγωνισμό Ελληνικού Θεάτρου, όπου έλαβαν μέρος

60 ομάδες από όλη τη χώρα του Μεξικού. Ο νικητής θίασος μαθητών του λυκείου

πήρε ως βραβείο μία πρόσκληση να παρουσιάσει το έργο του «Οι Χοηφόρες» του

Αισχύλου στους Πανελλήνιους Μαθητικούς Αγώνες στην Αθήνα και στους

Δελφούς. Μετά από πρόσκληση του Υπουργείου Παιδείας και του Οργανισμού για

τη διάδοση της ελληνικής γλώσσας, Μεξικανοί μαθητές έλαβαν μέρος (100 την

πρώτη φορά) στους Διαγωνισμούς Αρχαίων Ελληνικών στα λύκεια για 3 συνεχή

έτη. Αργότερα καταργήθηκε αυτός ο διαγωνισμός στην Ελλάδα, αλλά εξακολουθεί

να πραγματοποιείται στο Μεξικό κάθε χρόνο, υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου

UNAM και με την υποστήριξη των Πρεσβειών της Ελλάδας και της Κύπρου, γιατί

το Μεξικό είναι η μοναδική χώρα σε όλη την αμερικανική ήπειρο που έχει

κλασικό λύκειο.
Έργα και Διακρίσεις

▪ Σειρά διαλέξεων στην ελληνική 

λογοτεχνία και στο ελληνικό θέατρο

▪ 9 βιβλία σε δίγλωσση απόδοση, στην 

Ελληνική και στην Ισπανική, με δική 

της μετάφραση, με εκδόσεις στο Μεξικό, 

στην Ελλάδα και στη Γαλλία. Δύο από 

τα 9 βιβλία αφορούν την ποίηση του 

Οδυσσέα Ελύτη, δύο του Γιάννη Ρίτσου, 

ένα του Τίτου Πατρίκιου, ένα του 

Μανόλη Πρατικάκη, ένα του Πέτρου 

Κασιμάτη, ένα του Τάκη Σινόπουλου 

και ένα του Κύπριου Κώστα Μόντη. 

▪ Το 2002, τιμήθηκε από τον Πρόεδρο

του Ελληνικού Κράτους, αείμνηστο

Κωνσταντίνο Στεφανόπουλο, με το

παράσημο του Χρυσού Σταυρού του

Τάγματος της Τιμής.

▪ Το 2002, τιμήθηκε ως Πρέσβειρα

Ελληνισμού από την κυρία Ελένη

Μπεσμπέα, Νομάρχη Αθηνών.

▪ Το 2019, πήρε την Τιμητική

Πολιτογράφηση από τον Πρόεδρο της

Ελλάδας κύριο Προκόπιο Β.

Παυλόπουλο (07/06/2019).

▪ Το 2020, ανακηρύχθηκε ως Επίτιμο

Μέλος του Συνδέσμου Πολιτισμού

Ελλάδας και Κύπρου .
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Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση σήμερα. Χαίρομαι πάρα πολύ

που μπορώ να είμαι εδώ αν και μόνο μέσω ίντερνετ. Η εμπειρία μου με την

Ναταλία ήταν πολύ σημαντική στην ζωή μου. Άρχισα να μαθαίνω ελληνικά στο

πανεπιστήμιο, έχουν περάσει περίπου δώδεκα χρόνια. Εγώ είχα ένα προσωπικό

ενδιαφέρον για τον αρχαίο κόσμο, για αυτό αποφάσισα να σπουδάσω κλασσική

φιλολογία. Με τα λατινικά δεν είχα δυσκολίες (τα ισπανικά και τα ιταλικά είναι

μητρικές μου γλώσσες, άρα το λεξιλόγιο τουλάχιστον βοηθάει πολύ), με τα αρχαία

ελληνικά όμως είχα αρκετές δυσκολίες. ῾αν κάνω νέα ελληνικά,᾽ σκέφτηκα όταν

είδα ότι υπήρχε μάθημα νεών ελληνικών στην Φιλοσοφική Σχολή μου ῾θα μπορέσω

να καταλάβω καλύτερα τα αρχαία᾽ και έτσι άρχισα τα μαθήματα με την Ναταλία.

Τι έγινε όμως πραγματικά; Ανακάλυψα έναν εντελώς καινούριο κόσμο: τα νέα

ελληνικά και την σύγχρονη Ελλάδα. Τα ποιήματα του Καβάφη, του Σεφέρη, του

Καζαντζάκη, του Μόντη αποτελούνταν το υλικό του μαθήματος. Για μένα ήταν

ένα φανταστικό όνειρο. Η Ναταλία έγινε έτσι όχι μόνον η αγαπημένη μου

καθηγήτρια, αλλά και μια φίλη μπορώ να πω. Μία δύο φορές το εξάμηνο μας

προσκάλεσε εμείς φοιτητές στο σπίτι της να μαγειρέψουμε μαζί ελληνικά φαγητά

και να χορέψουμε λίγο με παραδοσιακή μουσική. Είχε πολύ πλάκα. Η Ναταλία

ήξερε πώς να μας ενθουσιάσει.

Όταν κατάλαβα όμως ότι με τα νέα ελληνικά

τα πράγματα ήταν σοβαρά ήταν η στιγμή που

χάρη στην Ναταλία πήρα μια υποτροφία από

το πανεπιστήμιο Κύπρου. Ήταν η πρώτη μου

φορά σε μια χώρα πού μιλούσε ελληνικά.

Αύγουστος ήταν – με πολύ ζέστη και

υγρασία. Είμασταν 5 παιδιά από Μεξικό και

συμμετείχαμε στο πρόγραμμα γλώσσας του

πανεπιστημίου με παιδιά απ᾽ όλο τον κόσμο.

Ήταν μαγικό για μένα: κάναμε φίλους στην

Κύπρο, πήγαμε βόλτα, φάγαμε καλά. Η

Κύπρος είναι ακόμα σήμερα στην καρδία

μου. Το επόμενο καλοκαίρι, πάλι χάρη στην

βοήθεια της Ναταλίας πήγα στην

Θεσσαλονίκη με μια υποτροφία του ΙΜΧΑ.

Ένα ολόκληρο μήνα στην Θεσσαλονίκη και

Μακεδονία, με εξαιρετικά μαθήματα όχι

μόνο γλώσσας αλλά και σύγχρονης ιστορίας

και πολιτισμού. Και φυσικά μια εκδρομή και

στο Άγιον Όρος. Στο ΙΜΧΑ, για να τελειώσω,

έκανα καλούς φίλους από Γερμανία, και

μετά από τις σπουδές μου στο Μεξικό

αποφάσισα να κάνω μεταπτυχιακό και

διδακτορικό στην Γερμανία, στο Μόναχο.

Στην αρχή δεν μιλούσα καθόλου γερμανικά,

και η lingua Franca με τους φίλους μου

ήταν… η ελληνική γλώσσα! Έκανα και

καλούς έλληνες φίλους στην Γερμανία, και

έτσι η Ελλάδα με έχει συνοδέψει ακόμα και

από μακριά. Από ένα χρόνο και μισό είμαι

πάλι στο Μεξικό σαν ερευνητής στο

πανεπιστήμιο. Ασχολούμαι μεν με λατινική

και αρχαία ελληνική λογοτεχνία

(εντωμεταξύ δεν έχω πιά τόσες δυσκολίες με

τα αρχαία) το κεντρικό θέμα της έρευνάς μου

είναι όμως η ποίηση και τι μπορεί να

εφαρμόζει στην κοινωνία. Η αγάπη για την

ποίηση την οφείλω εντελώς στη Ναταλία,

που ήξερε να μου μεταδίδει την αγάπη για

την Ελλάδα και τον ελληνισμό… και

εύχομαι μόλις περάσει αυτή την απαίσια

περίοδος της πανδημίας, να μπορέσουμε να

βρεθούμε πάλι, ίσως γιατί όχι, και κάπου

στην ελληνική Μεσόγειο. Ευχαριστώ πολύ,

και, Ναταλία, συγχαρητήρια από καρδιάς!

Vicente Flores Militello

Στην Πόλη του Μεξικού

18.12.2020

Vicente Flores Militello
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Η Natalia Moreleón υπηρέτησε για δεκαετίες ως Καθηγήτρια Αρχαίων και Νέων

Ελληνικών στο Εθνικό Αυτόνομο Πανεπιστήμιο της πόλης του Μεξικού (UNAM),

απ’ το οποίο είχε αποφοιτήσει, για να μετεκπαιδευτεί με υποτροφίες στην Ελλάδα,

την οποία υπεραγάπησε και για την οποία αφιέρωσε τη ζωή της από τα φοιτητικά

χρόνια της ως σήμερα.

Με το έργο της σε όλο αυτό το διάστημα, παιδαγωγικό, κοινωνικό και λογοτεχνικό/

μεταφραστικό, διαπαιδαγώγησε χιλιάδες Ισπανόφωνους, σε χώρες όπως το Μεξικό,

η Ισπανία, η Κούβα, η Κόστα Ρίκα, η Βενεζουέλα, και σήμερα ηλεκτρονικά σε

άλλες. Πίστεψε ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν κρυμμένες μέσα τους ελληνικές αξίες

και αρχές της ζωής, γιατί είναι αληθινές και διαχρονικές. Απλώς είναι θαμμένες

γιατί απουσιάζει η παιδεία και η διαπαιδαγώγηση που τις αναδύει και ενεργοποιεί

εκτός, στο φυσικό περιβάλλον. Αυτό έχοντας κατά νου, η Ελληνολάτρις Ναταλία

Μορελεόν επέτυχε έργο υπεράνθρωπο : είτε παραδίδοντας μαθήματα, διαλέξεις

και σεμινάρια σε δεκάδες χιλιάδες ισπανόφωνους νέους ανά τον κόσμο, είτε

διοργανώνοντας σε χώρες για το ευρύ κοινό τους ποιητικές βραδιές, θεατρικά έργα,

εκθέσεις ζωγραφικής με θέματα από Ελλάδα, είτε μεταφράζοντας σπουδαίους

ποιητές του Ελληνισμού όπως ο Καβάφης, ο Ελύτης, ο Ρίτσος, ο Σικελιανός, ο

Κύπριος Μόντης κι άλλοι - αγγελιαφόροι του ελληνικού πνεύματος και αγωνιστές

για δικαιοσύνη, δημοκρατία και ελευθερία.

Ως Ανθρωπίστρια, η Νατάλια Μορελεόν κρίνεται ως άνθρωπος με σπάνιες

ικανότητες, που ανάλωσε ένα μεγάλο μέρος της ζωής της, με ειλικρίνεια και

ανυστεροβουλία, στη διαπαιδαγώγηση, όχι Ελλήνων αλλά ξένων, στα Αρχαία

και Νέα Ελληνικά και στην Ελληνική Λογοτεχνία, και στους οποίους

μεταλαμπάδευσε ελληνικά ιδεώδη και αξίες. Απέδειξε ότι ως Ανθρωπίστρια

διαθέτει ‘οικουμενική ψυχή’ και προσέφερε άμεσα και ζωντανά στον συνάνθρωπο

πνευματική τροφή για να τον καλλιεργήσει και να τον καταστήσει πιο ικανό και

εξοπλισμένο στον βίο του. Ως Παιδαγωγός και Ανθρωπίστρια με άρτιο εσωτερικό

κόσμο, φλόγα, μεταδοτικότητα και αυταπάρνηση, συνέχισε στο εξωτερικό το έργο

άξιων του παρελθόντος, κατά το ‘πρότυπο Κοραή εντός Ελλάδας’.

Απέδειξε με πολλούς τρόπους τη ρήση του

Βίκτωρος Ουγκώ ότι δηλαδή «Ο κόσμος είναι

μια διεύρυνση της Ελλάδας και η Ελλάδα

είναι ο κόσμος σε σμίκρυνση». Το βασικό

είναι ότι δραστηριοποιήθηκε σε πολλές

χώρες και επέδρασε στη μόρφωση και στην

ανάπτυξη των νέων, που είναι ο βλαστός και

ο καρπός του αυριανού κόσμου.

Ως Κριτική Επιτροπή του θεσμού

‘ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΥ’ του ΣΠΕΚ

αποδίδουμε μεγάλη σημασία στη ορθή και

στέρεη διαπαιδαγώγηση των νέων και στην

Πολιτιστική Διπλωματία στα οποία δύο

επέτυχε πλήρως η Μορελεόν, τόσο με το

πληθωρικό διδακτικό έργο της, όσο και με τα

εννέα βιβλία μεταφράσεων της πάνω στην

ποίηση κορυφαίων Ελλήνων και Κυπρίων

ποιητών, για να διαβάζονται στην Ισπανική,

που είναι η 2η διαδεδομένη διεθνώς γλώσσα,

μετά την Αγγλική. Άλλωστε με αυτόν τον

τρόπο, το έργο της ανταποκρίνεται σε ένα

από τα βασικά ζητούμενα του πολιτισμού για

την Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι δηλαδή τα καλά

έργα μεταφράζονται για να γίνουν κτήμα

όλων των Ευρωπαίων, ώστε να κερδίζουν από

τον πλούτο όλων των κρατών.

Τιμάται το έργο της Νατάλια Μορελεόν γιατί

διανοίγει φωτεινούς ορίζοντες στη γνώση,

στην πνευματική ανάπτυξη του ανθρώπου

αλλά και στην καλώς νοούμενη ωρίμανση

των νέων. Ως προσωπικότητα ικανοποίησε

όλα τα κριτήρια της Κριτικής Επιτροπής του

Θεσμού ‘ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΥ’ του

ΣΠΕΚ, που την απαρτίζουν έγκριτοι

άνθρωποι του πνεύματος και της Κοινωνίας.

Ως εκ τούτου, η Natalia Moreleón, με βάση

την πληθωρική και ποιοτική εργοβιογραφία

της και τα ως άνω επιτεύγματά της ως

Παιδαγωγού, Ελληνίστριας και Καθηγήτριας

σε πλείστα Πανεπιστήμια διεθνώς και

επειδή διανοίγει με ελληνικό τρόπο

ορίζοντες για τη Γνώση και την Επιστήμη,

και επειδή η ίδια, με το ήθος και τη γνώση

της προάγει τα ελληνικά ιδεώδη τα οποία

ανέκαθεν εμπλούτιζαν την έννοια του

Ανθρωπισμού, και επειδή αποτελεί ιδανικό

πρότυπο προς μίμηση, από επιστήμονες και

Ελλαδίτες, Κύπριους, ξένους και ευρεία

κοινωνία, να αγαπούν τη Γλώσσα και τη

Λογοτεχνία, και επειδή τιμά την Ελλάδα

διεθνώς, ως Ελληνίστρια και Πρέσβειρα των

αξιών,

η Κριτική Επιτροπή του θεσμού ‘ΒΡΑΒΕΙΟ

ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΥ’ του Συνδέσμου

Πολιτισμού Ελλάδας Κύπρου έχει την

πλήρη ευαρέσκεια να της απονείμει το

βραβείο τούτο δια το έτος 2020, ως ένδειξη

αναγνώρισης και βαθιάς εκτίμησης δια το

συνολικό έργο της ως Παιδαγωγού,

Ελληνίστριας και Μεταφράστριας των

Ελληνικών Γραμμάτων σε πλείστες χώρες

της Αλλοδαπής και να της ευχηθεί τα

βέλτιστα στο συνεχιζόμενο επιστημονικό

αγώνα της για διάδοση των αξιών του

αρχαίου ελληνικού πνεύματος και για

περαιτέρω ανάπτυξη του Φιλελληνισμού

αλλά και προς όφελος του Παγκόσμιου

Πολιτισμού.

Εγένετο τόδε, 

μηνός Δεκεμβρίου 18η, έτει 2020

Σίσσυ Σιγιουλτζή-Ρουκά| Πρόεδρος Συνδέσμου Πολιτισμού 
Ελλάδας Κύπρου | Πρόεδρος Κριτικής Επιτροπής του Θεσμού 
«Βραβείο Ανθρωπισμού» του ΣΠΕΚ για το 2020

8
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Ως Μεξικανοί εκπαιδευόμαστε στην κληρονομιά του Ελληνισμού. Στο σχολείο

μαθαίνουμε γραμματική, ιστορία, γεωγραφία κ.λπ. ξεκινώντας από την ελληνική

προέλευση των λέξεων, ενώ το μάθημα της λογοτεχνίας αρχίζει με τα έπη του

Ομήρου. Εάν επιλέξει ένας φοιτητής μια πανεπιστημιακή σταδιοδρομία, για

παράδειγμα αρχιτέκτονας, ηθοποιός, φιλόσοφος, πρέπει πάντα να γυρίζει στην

ελληνική πηγή του μελλοντικού του επαγγέλματος. Μέχρι εδώ, και με έναν πολύ

απλό τρόπο, όλοι εμείς που ανήκουμε στον δυτικό κόσμο είμαστε κομμάτια αυτής

της ελληνικής κληρονομιάς.

Προσωπικά, θεωρώ τον εαυτό μου προνομιούχο γιατί δεν χρειάστηκε να παλέψω

για να βρω την κλίση (τάση) μου, αφού την ανακάλυψα από την παιδική ηλικία

και δεν την αμφισβήτησα ποτέ. Πρέπει να παραδεχτώ ότι υπήρχαν στοιχεία που με

έφεραν πιο κοντά στην ανακάλυψή της, όπως οι προαναφερθείσες σχολικές

αναφορές, αλλά και, με πιο ευαίσθητο τρόπο, η κλασική βιβλιοθήκη του παππού

μου και οι μυθολογικές αναγνώσεις που μου έκανε η μητέρα μου στην παιδική

ηλικία. Συχνές ήταν και οι αναφορές του πατέρα μου στην Κέρκυρα ενώ θαύμαζε

μια φωτογραφία ενός ηλιοβασιλέματος στη θάλασσα, όπου ήθελε να πεθάνει, ένα

μυστήριο που δεν ανακάλυψα ποτέ, αλλά σίγουρα σηματοδότησε την παιδική μου

ηλικία. Και κάτι τελευταίο: το επώνυμο Μαυρολέων, το οποίο τελικά κάποιος

πρόγονος, πριν από πολλά χρόνια, άλλαξε στο σημερινό οικογενειακό: Moreleón.

Ο Οδυσσέας Ελύτης λέει: «Τη γλώσσα μου έδωσαν ελληνική/το σπίτι φτωχικό στις

αμμουδιές του Ομήρου…» Εμένα δεν μου έδωσαν την ελληνική γλώσσα, αλλά την

ανακάλυψα από την παιδική μου ηλικία, την έχω καλλιεργήσει από την εφηβεία

και συνεχίζω να τη μαθαίνω μέχρι σήμερα –«γηράσκω αεί διδασκόμενος»–, ενώ την

έκανα για 45 χρόνια επιπλέον εργαλείο στη δουλειά μου στο πανεπιστήμιο. Και

συνεχίζει να είναι η πιστή μου σύντροφος στην καθημερινή μου εργασία ως

μεταφράστριας της ποίησης. Θεωρώ ότι η γλώσσα είναι το κλειδί που ανοίγει τις

πόρτες ενός πολιτισμού, γιατί όχι μόνο αντανακλά τις ιδέες, αλλά και το βαθύ

συναίσθημα και τον τρόπο σκέψης, έκφρασης και δράσης ενός λαού. Αποκαλύπτει

τα πιο οικεία μυστικά της, τα οποία μπορεί να μοιραστεί κανείς όταν τη γνωρίζει

καλά. Βρίσκομαι ακόμα στον δρόμο αυτής της κατάκτησης, γιατί πολλές φορές τη

βρίσκω απρόσβατη. Όμως, παρ’ όλες τις δυσκολίες, στο τέλος λαμβάνω τεράστιες

ανταμοιβές και μεγάλη ικανοποίηση.

Όλο αυτό το ταξίδι μού έχει προσφέρει

επίσης την ευκαιρία να αναγνωρίσω ότι ο

ελληνικός λαός έχει συμβάλει πολύ στον

εμπλουτισμό της εκπαίδευσής μου και στην

καλλιέργεια της προσωπικότητάς μου και

της αντίληψής μου για τον κόσμο, αφού,

φτάνοντας στην Ελλάδα με υποτροφία σε

ηλικία 22 ετών, απέκτησα εμπειρίες που μου

άφησαν μια βαθιά εντύπωση μέχρι και

σήμερα.

Είμαι ευγνώμων στα ελληνικά ιδρύματα

όπως το Υπουργείο Πολιτισμού και

Τουρισμού και το Ίδρυμα Ωνάση στην Αθήνα

και τη Νέα Υόρκη, τα οποία μου έδωσαν την

ευκαιρία να γνωρίσω άλλες χώρες, να διδάξω

την ελληνική γλώσσα σε διάφορα

πανεπιστήμια ως μέλος της ακαδημαϊκής

κοινότητας και να διαδώσω τον Ελληνισμό.

Να ταξιδεύω με αυτό το πολιτιστικό μήνυμα

ήταν ένα από τα πιο πλούσια δώρα της ζωής

μου, κάτι που επισφραγίστηκε το 2019, όταν

ο τότε Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

Προκοπής Παυλόπουλος μου έδωσε την

τιμητική πολιτογράφηση, ένα όνειρό μου

που έγινε πραγματικότητα.

Ευχαριστώ επίσης την Κυπριακή

Δημοκρατία, η οποία χορήγησε υποτροφίες

σε έξι φοιτητές μου ώστε να

παρακολουθήσουν τα θερινά μαθήματα

γλωσσών, αλλά και σε μένα, για να κάνω μία

λογοτεχνική έρευνα στο Πανεπιστήμιο της

Λευκωσίας συναντώντας και παίρνοντας

συνεντεύξεις από ποιητές.

Για μένα, η διάδοση του ελληνικού

πολιτισμού είναι κάτι που μου έρχεται

φυσικά και εύκολα, γιατί, όταν το κάνω,

νιώθω και σκέφτομαι σαν Ελληνίδα. Όπως

είπε ο Ισοκράτης: «Έλληνας δεν είναι μόνο

αυτός που γεννιέται Έλληνας, αλλά αυτός

που ταυτίζεται και ενεργεί ως Έλληνας».

Και νομίζω ότι ανήκω σε αυτήν την

κατηγορία.

Τέλος, ευχαριστώ θερμά τον Σύνδεσμο

Πολιτισμού Ελλάδας Κύπρου (ΣΠΕΚ) για

αυτό το βραβείο. Το εκτιμώ βαθιά επειδή

έχει διπλή αξία: από τη μία πλευρά, είναι

μια δέσμευση να συνεχίσω να κάνω τη

δουλειά μου με τον καλύτερο τρόπο και, από

την άλλη, μου δίνει μεγάλη ικανοποίηση

γιατί με φέρνει ακόμη πιο κοντά στον

Ελληνισμό και στην Ελλάδα και στην Κύπρο

από μια νέα προοπτική, τη σημερινή, της

δεύτερης πατρίδας μου. Τι μεγάλη τιμή! Σας

ευχαριστώ πολύ!

Ναταλία Μορελεόν

18-12-20

Natalia Moreleόn, Καθηγήτρια Αρχαίων και Νέων Ελληνικών 
στο Εθνικό Αυτόνομο Πανεπιστήμιο Μεξικού (UNAM)9
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10
Ο Σύνδεσμος Πολιτισμού Ελλάδας και Κύπρου από την ίδρυσή του έχει σαν όραμα να

στηρίζει και να προωθεί τον Ελληνικό Πολιτισμό (Γράμματα, Τέχνες, Γλώσσα,

Παράδοση) καθώς και τους Έλληνες, Κύπριους, Αποδήμους αλλά κα τους ξενόγλωσσους

ανθρώπους του πνεύματος που με ζήλο και αφοσίωση παράγουν πολιτισμό,

δημιουργώντας τις κατάλληλες υποδομές και διασυνδέσεις, αναπτύσσοντας

προγράμματα και δράσεις, ώστε να ενώνει τον απανταχού Ελληνισμό. Πιστός στην

αποστολή του ο ΣΠΕΚ καθιερώνει από φέτος, το 2020 το Βραβείο Ανθρωπισμού με

σκοπό να προβάλει και να τιμήσει την προσωπικότητα που, είτε ως εξέχων λογοτέχνης,

ή καλλιτέχνης, ή επιστήμονας ή ευεργέτης προσέφερε με το έργο της, παιδαγωγικό,

πολιτισμικό, ευεργέτησε τον άνθρωπο, ώστε να είναι υπόδειγμα για τις νέες γενεές του

Οικουμενικού Ελληνισμού.

Για το 2020 η Επιτροπή Βράβευσης με επικεφαλής την Πρόεδρο του ΣΠΕΚ κα Σίσσυ

Σιγιουλτζή- Ρουκά αποφάσισε να απονείμει το Βραβείο Ανθρωπισμού σε δύο

πολυβραβευμένες Καθηγήτριες Πανεπιστημίου οι οποίες με το συνολικό διδακτικό

μεταφραστικό και συγγραφικό τους έργο, προώθησαν τα Ελληνικά Γράμματα και

υπηρέτησαν με ήθος και συνέπεια τα ανθρωπιστικά ιδεώδη της δημοκρατίας, της

ελευθερίας, της παγκόσμιας ειρήνης, ενέπνευσαν χιλιάδες νέους στην Ελλάδα και το

εξωτερικό. Πρόκειται για την Ερίτιμο κα Ζωή Σαμαρά που από μικρή είδε τις λέξεις να

χορεύουν και να την προκαλούν στη συγγραφή. Αφού αποφοίτησε από Γυμνάσιο

Καρπάθου σε δύσκολα χρόνια, άνοιξε τα φτερά της και πέταξε ψηλά και άφησε το

στίγμα της στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και στην Ελληνική Λογοτεχνία. Και την

Ερίτιμο κα Ναταλία Μορελεόν Ελληνίστρια από το Μεξικό η οποία αφιερώθηκε στην

διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας, Λογοτεχνίας και του Θεάτρου τόσο στην

Αμερικανική Ήπειρο, όσο και στην Ευρώπη ενώ ασχολήθηκε με τη μετάφραση

Ελλήνων και Κυπρίων Ποιητών.

Η τιμητική διάκρισή τους από τον ΣΠΕΚ σήμερα, δικαιώνει τις δύο αυτές

προσωπικότητες για την προσφορά τους στον Ελληνικό Πολιτισμό ενώ αφήνει

παρακαταθήκη στους νέους που γαλουχήθηκαν με τα ανθρωπιστικά ιδεώδη του

Ελληνισμού να θεμελιώσουν με τη δική τους πορεία και διαδρομή το μέλλον του

Οικουμενικού Ελληνισμού.

Ελένη Καραγιάννη Βαρνάβα 

Φιλόλογος- Εκπαιδευτικός- Συγγραφέας  

Έλενα Καραγιάννη-Βαρνάβα, Μέλος του ΣΠΕΚ
Φιλόλογος – Εκπαιδευτικός - Συγγραφέας
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Οι βραβευμένες αφιέρωσαν μεγάλο

μέρος της ζωής τους στην ανάπτυξη των

νέων, θεωρώντας ως το θεμέλιο της

αυριανή κοινωνίας. Ως μεγάλες

Παιδαγωγοί και Ανθρωπίστριες,

επηρέασαν θετικά και εξόπλισαν

πνευματικά δεκάδες χιλιάδες νέους της

Ελλάδας, του Μεξικού, κρατών

ισπανόφωνων και της Ε.Ε.. Και οι δύο

απέδειξαν αυτό που είπε ο Γκαίτε για τη

μικρή μας χώρα ότι δηλαδή : «ό,τι

είναι ο νους και η καρδιά για τον

άνθρωπο, είναι η Ελλάδα με το

πνεύμα της για την ανθρωπότητα».

Και οι δύο ανταποκρίθηκαν πλήρως στα

απαιτητικά κριτήρια της αυτόνομης

Κριτικής Επιτροπή που είναι

βασισμένα σε Διεθνείς Διακηρύξεις

Ανθρωπισμού και Ηθικής. Ως

«ανθρωπίστριες», αποδείχθηκαν άτομα

με σπάνιες ικανότητες, που εκπλήρωσαν

την δύσκολη αποστολή τους με αγάπη

και ειλικρίνεια, χωρίς υστεροβουλία ή

επιθυμία για υστεροφημία, αρετές που

μόνο εκλεκτές και ευγενείς φύσεις

διαθέτουν. Τέτοιοι Ανθρωπιστές, κατά

την Κριτική Επιτροπή, διαθέτουν

‘οικουμενική ψυχή’ και προσφέρουν

ανιδιοτελώς στον συνάνθρωπο, υλικά

και πνευματικά με φλόγα, ευγένεια

ψυχής, επιείκεια, αυταπάρνηση, με

πράξη και βούληση, αντί μόνο με γνώση

και λόγο.

Με το ‘Βραβείο Ανθρωπισμού’ 2020 ο

ΣΠΕΚ τιμά τις δύο κορυφαίες

Ανθρωπίστριες, Παιδαγωγούς αλλά και

με αυτό στέλνει μήνυμα, εντός και

εκτός Ελλάδας, ότι οι άξιοι πρέπει να

τιμώνται, το δε έργο τους να

διαλαλείται, για να είναι φάρος για

τους νέους μας, τις νέες γενεές. Το έργο

τους διανοίγει φωτεινούς ορίζοντες στη

γνώση, στην πνευματική ανάπτυξη του

ανθρώπου και στην έννοια της

Αλληλεγγύης προς τον νέο και τον

αδύναμο, μία από τις πρωταρχικές

αξίες της Ευρωπαϊκής Οικογένειας.

Την Παρασκευή, 18 Δεκέμβρη, ο Σύνδεσμος Πολιτισμού Ελλάδας Κύπρου (ΣΠΕΚ)

διοργάνωσε την Τελετή απονομής του ‘Βραβείου Ανθρωπισμού’ σε δύο

Προσωπικότητες στην Ελλάδα και στο Μεξικό, που με το έργο τους, παιδαγωγικό

και κοινωνικό, για δεκαετίες διαπαιδαγώγησαν χιλιάδες νέους με ιδεώδη και

στήριξαν την Κοινωνία και τον Άνθρωπο κι έδωσαν παράδειγμα σε Έλληνες και

στην οικουμένη να εκτιμούνται ο Άνθρωπος και η Ζωή – ανάλογα έπραξαν ο

Ντυνάν και ο Πεσταλότζι. Βραβευμένες είναι η Ζωή Σαμαρά, Καθηγήτρια

Θεωρίας της Λογοτεχνίας και του Θεάτρου στο ΑΠΘ, η μεγάλη Παιδαγωγός που

επηρεάσε χιλιάδες φοιτητές και η Νατάλια Μορελεόν, Καθηγήτρια Αρχαίων

και Νέων Ελληνικών στο Εθνικό Αυτόνομο Πανεπιστήμιο Μεξικού (UNAM),

Ελληνίστρια, που μόρφωσε σε πολλές χώρες δεκάδες χιλιάδες Ισπανόφωνους στα

ελληνικά ιδεώδη και Γράμματα.

Το Δ.Σ. του Συνδέσμου Πολιτισμού Ελλάδας Κύπρου / ΣΠΕΚ
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Ο Πολιτισμός, το όραμά μας.

Η διαδρομή μας.

www.cultural-association.org

Σύνδεσμος Πολιτισμού Ελλάδας Κύπρου

Στην εκδήλωση συμμετείχαν επίσης 

με καίριες θέσεις τους συνάδελφοι, 

συνεργάτες, μαθητές και συγγενείς 

των Βραβευθέντων:

Καλλιόπη Εξάρχου, Αναπληρώτρια 

Καθηγήτρια Θεατρολογίας, Τμήματος 

Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΠΘ.

Ζωή Βερβεροπούλου, Επίκουρη 

Καθηγήτρια Θεωρίας και Κριτικής των 

Τεχνών του Λόγου και του Θεάματος, του 

Τμήματος Δημοσιογραφίας και Μέσων 

Μαζικής Επικοινωνίας στο ΑΠΘ.

Άννα Ταμπάκη, Ομότιμη Καθηγήτρια 

θεατρολογίας - Ιστορίας του θεάτρου στο 

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 

Αθηνών.

Vicente Flores, διδακτορούχος Κλασικής 

φιλολογίας, ερευνητής στο Ινστιτούτο 

Φιλολογικών ερευνών του Παν/μίου μας 

το UNAM (Εθνικό Αυτόνομο 

Πανεπιστήμιο Μεξικού). 

Rafael Santoyo, κλασικός κιθαρίστας, 

δάσκαλος κιθάρας στο Conservatoire d' 

Angers, France.

Rodrigo Santoyo, μουσικός συνθέτης στο 

Παρίσι, παίζει κοντραβασσο jazz, πιάνο 

και κρουστά).

ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΥ 2020 | Σύνθεση
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Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Επίτιμος Πρόεδρος: Μιχάλης Χριστοδουλίδης, Μουσικοσυνθέτης, Μαέστρος, 

Ιππότης Τεχνών Γαλλίας. 

Πρόεδρος: Σίσσυ Σιγιουλτζή-Ρουκά, Φιλόλογος, Συγγραφέας, Παραγωγός 

Προγραμμάτων Πολιτισμού, Πρόεδρος του Συνδέσμου Πολιτισμού Ελλάδας Κύπρου. 

Αντιπρόεδρος: Δημήτρης Φίλιας, Καθηγητής Λογοτεχνικής Μετάφρασης στο Τμήμα 

Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο.

Γραμματέας: Δρ Ιωσήφ Σ. Ιωσηφίδης, συγγραφέας, επιστήμονας, Αντιπρόεδρος του 

ΣΠΕΚ, Πρόεδρος της ΕΛΚ.

Άλλα Μέλη της Επιτροπής 

Δρ Κλείτος Ιωαννίδης (Κύπρος), Πρόεδρος Φιλοσοφικής Εταιρείας Κύπρου, Πρόεδρος 

Εθνικής Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών Κύπρου, φιλόσοφος, συγγραφέας.

Δρ Τίτος Χριστοφίδης, Χειρουργός Οφθαλμίατρος, ποιητής, συγγραφέας, πρ. 

Υφυπουργός παρά τω Προέδρω της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Ιάκωβος Γαριβάλδης, ΟΑΜ, Συγγραφέας, Ηλεκτρονικός Μηχανικός - IBM Cert

Solutions Expert U2 AppDev, Adm, Πρ. Συνδέσμου Ελληνικών Σχολείων Γλώσσας και 

Πολιτισμού Βικτώριας / Αυστραλίας.

Έλενα Καραγιάννη – Βαρνάβα, φιλόλογος, εκπαιδευτικός, ερευνήτρια, συγγραφέας.

*

Ο άρτιος συντονισμός της ψηφιακής εκδήλωσης έγινε από την Πρόεδρο του Συνδέσμου

Πολιτισμού Ελλάδας Κύπρου και Σίσσυ Σιγιουλτζή-Ρουκά. Την εκδήλωση τίμησε με τον

χαιρετισμό της εκπροσωπώντας την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, η Τομεάρχης

Πολιτισμού, Αρχαιολόγος κα Κατερίνα Περιστέρη. Το Βραβείο, αγαλματίδιο,

φιλοτέχνησε ο γλύπτης Φίλιππος Γιαπάνης.
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Βραβείο Ανθρωπισμού 2020 
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Εδώ παρακολουθούμε το βίντεο της εκδήλωσης

https://youtu.be/4lzOdPFSjDs
https://youtu.be/4lzOdPFSjDs


Ο Ρ Α Μ Α ,  Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Η  Κ Α Ι  Σ Κ Ο Π Ο Ι

τ ο υ  Σ υ ν δ έ σ μ ο υ  Π ο λ ι τ ι σ μ ο ύ  Ε λ λ ά δ α ς  Κ ύ π ρ ο υ  /  Σ Π Ε Κ

Ο «Σύνδεσμος Πολιτισμού Ελλάδας Κύπρου» (ΣΠΕΚ) είναι ένας Σύλλογος Μη

Κερδοσκοπικού Σκοπού. Ιδρύθηκε το 2019 με πρωτεργάτες τη Σίσσυ Σιγιουλτζή-Ρουκά,

φιλόλογο, λογοτέχνη, παραγωγό προγραμμάτων πολιτισμού και τον Δρ Ιωσήφ Σ. Ιωσηφίδη

πρώην Καθηγητή σε ΑΕΙ Κύπρου, συγγραφέα και Πρόεδρο της Ένωσης Λογοτεχνών

Κύπρου. Έχει έδρα στη Θεσσαλονίκη. Έχει αδελφοποιηθεί το 2020 με την Ένωση

Λογοτεχνών Κύπρου, για από κοινού δράσεις σε Ελλάδα και Κύπρο.

Όραμα του ΣΠΕΚ είναι να στηρίζει και να προωθεί τον Πολιτισμό (Γράμματα, Τέχνες,

Γλώσσα) ως περιουσία και μέσο ατομικής και συλλογικής ανάπτυξης όσο το δυνατό πιο

πολλών Ελλαδιτών, Κυπρίων και Αποδήμων και να προασπίζεται και να προάγει σε

Ελλάδα, Κύπρο και διεθνώς τα οικουμενικά ιδεώδη και τις ακατάλυτες αξίες.

Η Αποστολή του είναι η υλοποίηση του οράματος σε πλείστα πεδία και η ένωση των

απανταχού Ελλήνων και Κυπρίων λογοτεχνών, καλλιτεχνών και επιστημόνων σε συναφείς

τομείς, ώστε το όραμα να καταστεί κοινό για όλους κι η ανάπτυξη επωφελής.

Σκοποί - στόχοι του ΣΠΕΚ είναι η δημιουργία δυναμικής υποδομής με βιώσιμες,

λειτουργικές, αποτελεσματικές τεχνικές λύσεις για σχέδια δράσης όσο και η προαγωγή

Πολιτιστικής Διπλωματίας για καθιέρωση του οράματος ευρύτερα με διασυνδέσεις,

διεθνείς σχέσεις και συνέργειες με φορείς εσωτερικού και εξωτερικού, με ευρωπαϊκά ή

άλλα προγράμματα. Το δίκτυο συμβούλων, ανταποκριτών και αντιπροσώπων του έχει

επεκταθεί σε 20 χώρες και συνεχώς διευρύνεται.

Ένας ευγενής στόχος του ΣΠΕΚ είναι να καταγράψει, να διαφυλάξει, και να προβάλει

τον κοινό Πολιτισμό Ελλάδας και Κύπρου σε πλείστα όσα πεδία του και να ενώσει τους

απανταχού Έλληνες και Κύπριους δημιουργούς, καλλιτέχνες και επιστήμονες. Ενεργεί

μέσα από μια σειρά έργων και δράσεων με λογοτεχνικό, επιμορφωτικό και κοινωνικό

χαρακτήρα, ενίοτε σε συνέργεια με τέχνες ψυχαγωγίας (μουσική).

Ο ΣΠΕΚ διαθέτει σύγχρονη τεχνολογία για στήριξη, προστασία και προώθηση του

οικουμενικού Ελληνικού Πολιτισμού, της Γλώσσας, της Παράδοσης και Λαογραφίας, όσο

και της καλλιτεχνικής, λογοτεχνικής και επιστημονικής δημιουργίας Ελλαδιτών,

Κυπρίων και των απανταχού Αποδήμων. Διαθέτει ως συνεργάτες του επιστήμονες,

ακαδημαϊκούς, ανθρώπους του πνεύματος και της τέχνης, εντός και εκτός Ελλάδας, που με

ζήλο παράγουν πολιτισμό. Η δράση του είναι πολυεπίπεδη και με σύγχρονα μέσα -

Βραβεύσεις Λογοτέχνη, Ανθρωπισμού και Επιστήμης, Συνέδρια, Κύκλοι / Σχολές,

Φεστιβάλ, Διαγωνισμοί, εκπομπές ψηφιακές, Τηλεδιασκέψεις σε δική του

ραδιοτηλεόραση, άρθρα, πορτρέτα προσωπικοτήτων και κριτικές στον διεθνή κόμβο του,

έκδοση Ανθολογιών Νέων ή Παγκόσμιας Ποίησης και σειρών λογοτεχνίας, μελετών κ.ά.

Το φάσμα δράσεων του διευρύνεται συνεχώς. Γνωρίστε τον και μέσα απ’ τον κόμβο

www.cultural-association.org. Πληροφορίες από το info@cultural-association.org

http://www.cultural-association.org/


Η Σίσσυ (Οσία) Σιγιουλτζή-Ρουκά είναι η Πρόεδρος του

Συνδέσμου Πολιτισμού Ελλάδας Κύπρου / ΣΠΕΚ. Γεννήθηκε

στη Θεσσαλονίκη. Είναι Απόφοιτος του Πειραματικού Σχολείου του

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) και

πτυχιούχος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ..

Ειδικεύτηκε στον τομέα «Σύγχρονα Γράμματα» στο Πανεπιστήμιο

Avignon της Γαλλίας, και στην «Αγγλική Λογοτεχνία» στο DEI

College. Πρόσθετα είναι Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών

«Ψηφιακά ΜΜΕ» στον τομέα ‘Πολιτισμός και Επικοινωνία’ του

Πανεπιστημίου Sussex της Μεγάλης Βρετανίας. Ομιλεί πολύ καλά

την Αγγλική, τη Γαλλική, την Ιταλική και καλά τη Βουλγαρική

γλώσσα. Έχει παρακολουθήσει επιτυχώς τη σειρά

Κινηματογραφικών Σεμιναρίων της ΧΑΝΘ υπό τον Αχιλλέα

Ψαλτόπουλο.

Εργάστηκε επί μια δεκαετία ως εισηγήτρια πλήθους σεμιναρίων

αξιόλογων Εκπαιδευτικών Φορέων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό

και έχει αρθρογραφήσει σε γνωστά έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα.

Διετέλεσε επί εννέα έτη υψηλόβαθμο στέλεχος τμήματος

επικοινωνίας μεγάλου ιδιωτικού οργανισμού, με εξειδίκευση στις

εκστρατείες επικοινωνίας και εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Είναι

η συγγραφέας των λογοτεχνικών βιβλίων «Λόγια

Γυμνά» (εκδόσεις Θερμαϊκός 2010, 2012), «Λόγια

Αρσενικά» (εκδόσεις Πνοή, 2018) και της ποιητικής

συλλογής «Οσία» (εκδόσεις Αρχύτας, 2020). Για το λογοτεχνικό της

έργο έχει τιμηθεί με το Βραβείο Μουσών, «Κέφαλος» (2019).

Ασχολείται ενεργά με θέματα Επικοινωνίας, Προώθησης και

Διαφύλαξης Αισθητικής Κουλτούρας και Πολιτισμού μέσα από την

παραγωγή και τη διαχείριση ψηφιακών μέσων καθώς έχει την

επιμέλεια εκδηλώσεων πολιτισμού, όσο και εκδόσεων λογοτεχνίας.

Έχει τη διεύθυνση του διεθνούς, ψηφιακού σταθμού ΣΠΕΚ

“SOLOMOS” Web RadioTV.

Επιμελείται και παρουσιάζει εκπομπές που αφορούν στις τέχνες,

στα γράμματα και στον πολιτισμό. Ενδεικτικά αναφέρουμε τις

διακεκριμένες εκπομπές “Διαβάζοντας με τη

Σίσσυ” και “Πορτρέτα στον Χρόνο”. Είναι ενεργό μέλος της

Ένωσης Δημοσιογράφων Περιοδικού και Ηλεκτρονικού

Τύπου Μακεδονίας – Θράκης ΕΔΗΠΗΤ.

Ε π ι μ έ λ ε ι α  Έ κ δ ο σ η ς

Σ υ ν τ ο ν ι σ μ ό ς  κ α ι  Ε π ι κ ο ι ν ω νί α  Έ ρ γ ο υ  



ΣΙΣΣΥ ΣΙΓΙΟΥΛΤΖΗ-ΡΟΥΚΑ

«ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΥ 2020»

«Σύνδεσμος Πολιτισμού Ελλάδας Κύπρου»

«Ζωή Σαμαρά, Natalia Moreleón»

τελετή βράβευσης, χαιρετισμοί, συντελεστές, εργοβιογραφίες, 

σκεπτικά βράβευσης, αντιφωνήσεις, βίντεο εκδήλωσης
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«Oι  άξιοι πρέπει να τιμώνται,  
το δε έργο τους να διαλαλείται.»
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