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Γράφει η  
μαρία μαρη

 θεατρολόγος

Το ιστορικό χαμάμ των Λουτρών Παλατζιάν  
μετατράπηκε σε καλλιτεχνικό σχολείο! 
Στεγάζεται το πρώτο Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο και Λύκειο Κερατσινίου

T 
ο ιστορικό χαμάμ των Λουτρών Πα-
λαντζιάν (1932 - 1972 ) στο Κερα-
τσίνι αναπαλαιώθηκε και μετα-
τράπηκε σε καλλιτεχνικό σχολείο. 

Στους χώρους που αναπτύχθηκε η λαμπρή 
επιχείρηση του Αρμένη Αρτίν Παλατζιάν 
στεγάζεται πλέον το πρώτο Καλλιτεχνικό 
Γυμνάσιο και Λύκειο Κερατσινίου.

Η σχολική μονάδα που συστάθηκε 
μέσω Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού 
Τομέα (ΣΔΙΤ), είναι ευρωπαϊκών προδια-
γραφών, με βιοκλιματική και ενεργεια-
κή πρόβλεψη, με συστήματα εκμετάλ-
λευσης του βρόχινου νερού, με ειδικές 
πόρτες με υψηλές ηχομονωτικές μεμ-
βράνες. Αυτή η υποδειγματική σχολική 
μονάδα είναι έτοιμη να φιλοξενήσει 250 
μαθητές.

Στις 9 Ιουνίου 2019, ο Υπουργός Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Κώ-
στας Γαβρόγλου έκανε τα επίσημα εγκαί-
νια του σχολείου όπου του παραδόθηκε 
συμβολικά από τη Διευθύντρια Πάνη Στα-
θοπούλου, Εκπαιδευτικό - Εικαστικό και 
Δρ. Φιλοσοφίας το κλειδί για να ξεκλει-
δώσει αυτόν τον χώρο της γνώσης, ο 
οποίος θα δώσει τη δυνατότητα στα παι-
διά να ξεδιπλώσουν το ταλέντο και τις δε-
ξιότητές τους.

Οι παλιές εγκαταστάσεις διατηρήθη-
καν, δηλαδή τα αποδυτήρια, τα λουτρά, 
οι χώροι του μασάζ και με σεβασμό με-
τατράπηκαν σε αίθουσες μαθημάτων, 
εκδηλώσεων, γραμματειακής υποστή-
ριξης, διοικητικής μέριμνας, κ.α.

Παρόντες βέβαια ήταν μέλη της οικο-
γένειας Παλαντζιάν, ο εγγονός και ο δι-
σέγγονος, οι οποίοι μίλησαν για την ιστο-
ρία του μνημείου και τον σημαντικό του 
ρόλο σε αυτή την προσφυγική πόλη του 
Κερατσινίου. Επιθυμία τους ήταν και εί-
ναι το μνημείο αυτό να γίνει πόλος γνώ-
σης και να μην αλλοιωθεί. Αυτό ακριβώς 
έχει πλέον επιτευχθεί.

Ό,τι υλικά υπήρχαν στο διατηρητέο 
κτίσμα, όπως πλακάκια, κάποιοι λου-
τήρες, τα μωσαϊκά δάπεδα, οι φεγγίτες 
στους θόλους του χαμάμ, όλα αναπαλαι-
ώθηκαν, σύμφωνα με τις ειδικές μελέ-
τες, που έχουν εγκριθεί από το υπουργείο 
Πολιτισμού, ώστε να διατηρηθεί ο χαρα-
κτήρας του κτηρίου. Πολλές από τις αί-
θουσες του αναπαλαιωμένου χαμάμ θα 
λειτουργούν ως εκθετήρια ιστορικών 
κειμηλίων του χώρου.

■ ■ ■

Οι χώροι αυτοί του παλιού χαμάμ γέ-

μισαν με τα σώματα των επισκεπτών, οι 
οποίοι εντυπωσιάστηκαν από την τελει-
ότητά τους, ενώ συγκινήθηκαν από τη 
χορευτική performance μαθητών του 
σχολείου και μεγαλύτερων χορευτών. 
Πρόκειται για τη site-specific παράστα-
ση «BodIS - Το σώμα είναι» από την ομά-
δα TRIAL+ERROR, η οποία έλαβε χώρα 
στους ιστορικούς χώρους του χαμάμ του 
σχολείου. Οι χορευτές οδήγησαν τους 
επισκέπτες - θεατές στο εσωτερικό του 
χαμάμ και κινησιολογικά κατόρθωσαν να 
ταιριάξουν τη σύγχρονη όψη του με την 
αλλοτινή λειτουργία και χρηστικότητά 
του. Κάτι που επιτεύχθηκε με την κατάλ-
ληλη χρήση του φωτισμού, της θερμο-
κρασίας, με το ελεγχόμενο κι ατμοσφαι-
ρικό άνοιγμα και κλείσιμο των θυρών, 
όπως επίσης και με την παρουσία κά-
ποιου μέλους της χορευτικής ομάδας στο 
διπλανό δωμάτιο, που ασκεί μια δραστη-
ριότητα, με τη σκιά του να αχνοφαίνεται 
μέσα από το θολό τζάμι, έως την αίθουσα 
του χαμάμ με τον διάτρητο τρούλο, χώρο 
έκφρασης, περισυλλογής, συνεργασίας, 
μαθητικής αλληλεπίδρασης.

Όλη η σχολική ζωή περνά μπροστά 
από τα μάτια του θεατή, που αναγνωρίζει 
την αξία της άλλης μάθησης, αυτής, που 
δεν κολλά στον βαθμό και την επίδοση, 
αλλά που ξεδιπλώνει την προσωπικό-
τητα του κάθε μαθητή, το ταμπεραμέντο 
του κάθε ανθρώπου, που αντιμετωπίζε-
ται ως μονάδα, όμως αρμονικά ενταγμέ-
νος μέσα στο σύνολο. 

Στα λουτρά έπαιξαν με τα παπούτσια 
τους, δίνοντας και με αυτόν τον τρόπο τον 
παιγνιώδη χαρακτήρα της εκπαίδευσης, 
κάτι που έκαναν και με το κιγκλίδωμα 
του πάνω ορόφου. Παιχνίδι, αρμονία, κί-

νηση ρομποτική, μηχανική, ήχοι, μαγικές 
φωνές, ο μαρκαδόρος του λευκού πίνα-
κα να συνδέει την μάθηση με την τέχνη, 
τη γνώση με την όρχηση, το οργανωμένο 
με το ατίθασο, το δημιουργικό, το υπερ-
βατικό. Ακόμα και οι σκηνές βίας και επι-
βολής του ενός, στον άλλο, οι συγκρου-
σιακές σχέσεις, που αναπτύσσονται μέσα 
σε τέτοια περιβάλλοντα συνύπαρξης, 
αποδόθηκαν με τρόπο πλαστικό και δια-
δραστικό. Η αλληλεπίδραση με τους θε-
ατές, έδινε αυτή την αίσθηση της τέχνης, 
της ανοιχτής στον κόσμο της γνώσης που 
μοιράζεται, του ανοιχτού σχολείου, της 
ανοιχτής κοινωνίας.

Ο μαγικός ατμοσφαιρικός φωτισμός 
του Μιχάλη Κουκλίνα, με την πρωτότυ-
πη μουσική του Στέφανου Μπαρμπαλιά, 
τα κοστούμια, παρόμοια με αυτά των θε-
ραπευτών στο χαμάμ, επιλογή της Σοφί-
ας Κονδυλιά, καθηγήτριας μοντέρνου 
χορού, ψυχή της Performance, δημιούρ-
γησαν το τέλειο κλίμα που ταξίδεψε τους 
θεατές, ενώ τους ικανοποίησε για τη συ-
νέχειά του. 

Την παράσταση συλλαμβάνει, συντο-
νίζει, διδάσκει και δημιουργεί η Σοφία 
Κονδυλιά, καθηγήτρια Σύγχρονου Χο-
ρού του Σχολείου κατά το διάστημα Φε-
βρουάριος - Ιούνιος 2019, μέσα από τη 
συνεργασία της με μια μικτή ηλικιακά 
ομάδα από πέντε μαθητές της κατεύ-
θυνσης χορού και άλλους τρεις ενήλι-
κες επαγγελματίες χορευτές, με πολύ 
αγώνα, στήριξη, και ελπίδα. Στόχος της 
να γεφυρώσει το παρόν και το παρελθόν 
του κτηρίου, φέρνοντας το Σώμα σε συμ-
βολικό διάλογο με τον Χρόνο και την Αρ-
χιτεκτονική του Χώρου. 

Το έργο διερευνά εάν το σώμα, χει-

ραφετημένο από τον κοινωνικά πειθαρ-
χημένο και επαγγελματικά κατασκευα-
σμένο εαυτό του (περσόνα), μπορεί να 
οδηγήσει σε μια πολυδιάστατη και περισ-
σότερο ανθρώπινη συνύπαρξη. Σε αυτό 
το πλαίσιο, το ιστορικό χαμάμ μεταμορ-
φώνεται σε ένα εναλλακτικό «σχολείο», 
μέσα στο οποίο το σώμα που κοινωνικο-
ποιείται και μαθαίνει, χρειάζεται να συν-
δεθεί μη στερεοτυπικά τόσο με τον εαυ-
τό του, όσο και με τους άλλους. 

Μαζί της, συνδημιουργοί και ερμη-
νευτές οι : Βίκυ Αλεξανδράκη, Νίκος Δρα-
γώνας, Ανθή Θεοφυλίδη και οι μαθητές: 
Βιολέτα Αργυρού, Φίλιππος Άτκινσον, 
Αγγελική - Κρηναία Μπεβεράτου,  Ναϊρί 
Μοβσεσιάν και Παναγιώτης Τασούλης.
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