
Μέλπω Γεωργούδη (Αθήνα 1953-2014) 

 

Η Μέλπω Γεωργούδη γεννήθηκε στην Αθήνα το 1953. Σπούδασε στην 

Ακαδημία Καλών Τεχνών της Φλωρεντίας (Accademia Di Belle Arti), από 

την οποία αποφοίτησε το 1979 με άριστα και έπαινο. Από την ίδια χρονιά 

είναι μέλος του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος. Στη 

συνέχεια ολοκλήρωσε μεταπτυχιακές σπουδές στη Φιλοσοφία της Τέχνης 

στο Πανεπιστήμιο Paris I Pantheon-Sorbonne. To 1982 ίδρυσε την ομάδα 

«ΝΟΣΤΟΣ» και πραγματοποίησε έκθεση με τίτλο «Εικαστικός και 

πραγματικός χρόνος» στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων. Το 

διάστημα 1983-1984 συνέχισε τις σπουδές της στο Μπεναρές της Ινδίας ως 

υπότροφος του ελληνικού κράτους στο αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο B.H.U. 

(Banaras Hindu University). Τον Σεπτέμβριο του 1984, έχοντας επιστρέψει 

στην Ελλάδα,  πραγματοποιεί στους Δελφούς έκθεση με τίτλο «Μνήμες» 

και επωνυμία «ΝΟΣΤΟΣ Α», εμπνευσμένη από την ποίηση του Άγγελου 

Σικελιανού και τον Απόλλωνα, στο πλαίσιο του Διεθνούς Συνεδρίου 

Τεχνοκριτικών.  Με την επωνυμία «Νόστος» εκθέτει τον Δεκέμβριο του 

1984 στην Ελληνοαμερικάνικη Ένωση έργα της με τίτλο «Διαφάνεια», και 

στη «Μικρή Πινακοθήκη» με τίτλο «Νάρκισσος» (Δεκ. 1984-Φεβρ. 1985). 

Από το 1985 έως το 1994 ζει με την οικογένειά της στο Παρίσι, όπου 

μελετά φιλοσοφία και τέχνη. Το 1996 διορίζεται στη δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση, υπηρετώντας σε διάφορα σχολεία, στα οποία εργάζεται με 

ζήλο για την εικαστική παιδεία των μαθητών της. Οι μαθητές της 

αποσπούν βραβεία σε διαγωνισμούς ζωγραφικής του ΥΠΕΠΘ, 

παράλληλα φροντίζει να οργανώνει στο τέλος κάθε σχολικής χρονιάς 

εκθέσεις με τα μαθητικά έργα.   

Από το 2001 έως το 2004 σπούδασε σκηνοθεσία στη «Σχολή 

Κινηματογράφου και Τηλεόρασης Λυκούργου Σταυράκου», επεκτείνοντας 

τα ενδιαφέροντά της και σε αυτόν τον καλλιτεχνικό χώρο. Κάθε χρονιά 

μαζί με τους ενδιαφερόμενους μαθητές της επέλεγαν και 

πειραματίζονταν ελεύθερα, χωρίς υλικά μέσα αλλά πάντα με κέφι και 

ενθουσιασμό, με ένα θεατρικό έργο από το αρχαίο, το ευρωπαϊκό και το 

νεοελληνικό ρεπερτόριο. 

Το 2001 έλαβε οργανική θέση στο Πειραματικό Γυμνάσιο Ευαγγελικής 

Σχολής Σμύρνης, όπου δίδαξε για δεκατρία συναπτά έτη καλλιτεχνικά 

στο γυμνάσιο, εικαστικά και ελεύθερο σχέδιο στο λύκειο της Σχολής. 



Το 2013 κρίθηκε θετικά και τοποθετήθηκε με πενταετή θητεία στο 

Πρότυπο - Πειραματικό Γυμνάσιο Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης, 

συνεχίζοντας να προσφέρει με τον μαχητικό και ενθουσιώδη χαρακτήρα 

της στη Σχολή. 

 

Η Μέλπω Γεωργούδη άσκησε τα διδακτικά της καθήκοντα με αφοσίωση 

και υπήρξε μία εξαιρετική καθηγήτρια που θα αγαπούν και θα θυμούνται 

πάντα οι μαθητές μας. Σθεναρή της πεποίθηση είναι ότι η ζωγραφική και 

όλες οι τέχνες μπορούν να διδαχθούν, καθώς δεν πρόκειται μόνο για 

ζήτημα ταλέντου και ευαισθησίας. Ενέπνευσε τους μαθητές, καλλιέργησε 

το γούστο τους, διεύρυνε τις γνώσεις και τα ενδιαφέροντά τους, 

προσεγγίζοντας με αυθορμητισμό και ουσιαστικό ενδιαφέρον τον 

συναισθηματικό τους κόσμο. Το εργαστήριο της ήταν καταφύγιο για τους 

μαθητές, χώρος δημιουργίας και έκφρασης, συναισθηματικής 

υποστήριξης και επικοινωνίας. Για τους συναδέλφους της, η Μέλπω 

υπήρξε αγαπητή, προσηνής, υποστηρικτική. Με άποψη για το 

εκπαιδευτικό έργο, προσηλωμένη στην ιδέα της ενότητας της Σχολής, 

περήφανη για το ιστορικό βάρος και μαχητική για την αξιόλογη συνέχεια 

της Ευαγγελικής Σχολής μέσα στη σύγχρονη εκπαιδευτική 

πραγματικότητα.  Η ανθρωπιστική παιδεία, η ευρυμάθεια, ο ιδεαλισμός 

και η συνολική ηθική της στάση αποτελούσαν μια συνειδητή προσπάθεια 

υπέρβασης των καθημερινών και εφήμερων προβλημάτων, με σκοπό την 

ενίσχυση της ατομικής αυτογνωσίας και την ενθάρρυνση για την 

κατάκτηση όχι μόνο υψηλών τυπικών προσόντων αλλά μιας 

πολύπλευρης, υποβαθμισμένης σήμερα, κοινωνικής σκέψης, αισθητικής 

παιδείας και πολιτισμού.  

Η καθηγήτρια και η συνάδελφός μας Μέλπω Γεωργούδη γνώριζε καλά να 

διαχωρίζει τα αγαθά από τις επισφαλείς συνθήκες της παιδείας, και 

πίστευε με πάθος σε έναν «πνευματικό πρωταθλητισμό» που θα επέτρεπε 

σε όλα τα «λουλούδια» -κάθε ανθρώπινη δεξιότητα- να ανθίσουν στο 

σχολείο μας, χαρίζοντας πολυχρωμία, ομορφιά και ευωδιά στο 

εκπαιδευτικό μας έργο. Τα «λουλούδια» αυτά ας στολίζουν για πάντα τη 

μνήμη της.  


