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µητέρες & παιδιά του κόσµου 
ένα ταξίδι εικόνων και λέξεων από  
τη Χριστίνα Δράκου και τη Ξένια Τσολάκη Μεταξά 

Εγκαίνια - Κυριακή, 11 . 06 . 2017 

Ώρα - 18: 00 

Τα εγκαίνια της έκθεσης θα τελέσει η κ. Άντρη Αναστασιάδου, 

σύζυγος του Προέδρου της Κυπριακής Δηµοκρατίας 

Ανοικτή Μέχρι - 18 . 06 . 2017 

Λαµβάνει χώρα στο Beat Παζάρ, Χατζηλοϊζή Μιχαηλίδη 20, 

Πάροδος Πλατείας Σαριπόλου, απέναντι από το Μάλλον Γλυκύς 

Παραδοσιακό Καφενείο, Λεµεσός 

Δύο µητέρες, µία καλλιτέχνις και µία εκπαιδευτικός, απαθανατίζουν το 
φως της ανθρώπινης ψυχής µε τη φωτογραφική µηχανή και την πένα 
τους.  

Η Χριστίνα Δράκου, καταξιωµένη, βραβευµένη φωτογράφος και η Ξένια 
Τσολάκη Μεταξά, βραβευµένη εκπαιδευτικός, ερευνήτρια και 
συγγραφέας, εξερευνούν τη πανανθρώπινη σχέση µεταξύ µητέρας και 
παιδιού ανά το παγκόσµιο. 

_____________________________________________________________________ 

Η φωτογράφος Χριστίνα Δράκου επιλέγει να γράφει το φως µέσα απο 
τον φακό της: «Η έκθεση αυτή, αφιερωµένη στη µητρική αγάπη και τη 
στοργή καταπιάνεται µε το θέµα αυτό · µε ένα φως που πηγάζει από τα 
βάθη της ανθρώπινης ύπαρξης.» Το κυριότερο κίνητρο της Χριστίνας 
είναι να απαθανατίζει µε τη φωτογραφική της µηχανή την γνήσια χαρά 
κάποιων ανθρώπων οι οποίοι δεν χάνουν το αγνό τους χαµόγελο, όποιες 
κι αν είναι οι δυσκολίες του περιβάλλοντος στο οποίο βρίσκονται. Κάθε 
εικόνα διηγείται µια ιστορία: «Παρόλο που κάποιοι άνθρωποι ζουν σε 
πολύ δύσκολες και ανασφαλείς συνθήκες, λάµπουν από απέραντη χαρά 
και τρυφερότητα» προσθέτει. Ανατρέχοντας σε όλα τα φωτογραφικά 



πρότζεκτ που ολοκλήρωσε µέχρι στιγµής ανά τον κόσµο, 
συνειδητοποίησε ότι εµφανιζόταν το µοτίβο µιας και µοναδικής ιδέας: 
αυτή της µητρότητας και της πανανθρώπινης σχέσης µεταξύ µητέρας και 
παιδιού. 

Όταν στα δώδεκα της χρόνια η Χριστίνα βρέθηκε µε µια φωτογραφική 
µηχανή στο χέρι, ξεκίνησε να ψάχνει το φως · και δεν σταµάτησε από 
τότε. Αυτή η γεµάτη ανθρωπισµό γυναίκα, συνεχίζει να απαθανατίζει το 
φώς ταξιδεύοντας σε ολόκληρο τον κόσµο - σε περισσότερες από εξήντα 
χώρες - µέσα από το φωτογραφικό της φακό. Από το 2001 µέχρι σήµερα, 
η Χριστίνα έχει ολοκληρώσει είκοσι ατοµικές εκθέσεις, µε την δουλειά 
της να παρουσιάζεται στη Λεµεσό και Λευκωσία, στις Βρυξέλλες, στη 
Κωνσταντινούπολη, στην Αθήνα, το Παρίσι, το Isle-sur-la-Sorge 
(Avignon) και τη Μπολόνια. Όλα τα έσοδα από τις πωλήσεις των έργων 
της προσφέρονται πάντοτε σε διάφορους φιλανθρωπικούς οργανισµούς.   

Αυτός είναι και ο σκοπός του ιδρύµατος SAGAPO Children’s 
Foundation: να προσφέρει ευκαιρίες σε παιδιά µε µειωµένους 
οικονοµικούς πόρους, ώστε να µπορέσουν να εξελιχτούν φυσικά, 
πνευµατικά και συναισθηµατικά.  Τον Ιανουάριο του 2013,  
ακολουθώντας την καρδιά και την έµπνευσή της, η Χριστίνα ίδρυσε το 
SAGAPO Children's Foundation (www.sagapo.org) και εργάζετε σκληρά 
για να εκπληρώσει τον σκοπό του, ο οποίος είναι να βοηθήσει παιδιά 
από όλο τον κόσµο να εξελιχτούν και να διαπρέψουν στις κοινότητες 
τους, παρέχοντας τους το κατάλληλο µαθησιακό περιβάλλον. 

_____________________________________________________________________ 

Η Ξένια Τσολάκη Μεταξά πλαισιώνει το φως του φωτογραφικού φακού 
της Χριστίνας Δράκου µε κείµενα και ποιήµατα, τα οποία αποτυπώνουν 
στιγµές από το προσωπικό ταξίδι της µητρότητας και από τα δικά της  
συναπαντήµατα  µε παιδιά τα τελευταία 30 χρόνια. Σαν µητέρα, 
εκπαιδευτικός, συγγραφέας και σαν ιδρύτρια του Ιδιωτικού 
Φροντιστηρίου της (ΧTMPI) και του φιλανθρωπικού οµίλου του σχολείου 
της,  SkyWalkers Club, νιώθει ότι οι µητέρες είναι ευλογηµένες γιατί 
κρατούν το µέλλον αυτού του κόσµου στα χέρια τους. 

 «Οι µητέρες σε ολόκληρο τον κόσµο πρέπει να νιώσουν το φως, το οποίο 
τους χαρίζει η µητρότητα, το φως που τόσο όµορφα καταφέρνει να 
συλλάβει η Χριστίνα µε τον φωτογραφικό της φακό. Είναι καθήκον όλων 
µας να παροτρύνουµε  τις µάνες να αντιληφθούν τα στάδια της 
µητρότητας τα οποία σχεδόν ενστικτωδώς θα περάσουν-την αρχική 
προσκόλληση, την εξάρτηση, τα γέλια, τις συγκρούσεις και την  γνήσια, 
έµφυτη αγάπη στην οποία όλα καταλήγουν». 



 «Η απόφαση να συνδυάσουµε τον κόσµο της φωτογραφίας και τον 
κόσµο του γραπτού λόγου ήταν αυθόρµητη» τονίζει η Ξένια. «Απλά 
νιώσαµε ότι ήταν η κατάλληλη στιγµή να ενώσουµε τις τέχνες µας. Η 
οµορφιά του λόγου, συνυφασµένη µε την αµεσότητα µιας φωτογραφίας 
θα µπορούσαν να προσφέρουν αισθητική ικανοποίηση στον θεατή αλλά 
ταυτοχρόνως να ευαισθητοποιήσουν και να παρακινήσουν το ακροατήριο 
να συνεισφέρει σε έναν ανώτερο ανθρωπιστικό στόχο». 

Μετά τις σπουδές της στις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής, η Ξένια 
Τσολάκη Μεταξά, κάτοχος βραβείου λογοτεχνίας από το CCNY, το 
πανεπιστήµιο όπου φοίτησε στην Νέα Υόρκη, καθώς και κάτοχος 
διδακτορικού τίτλου στην εκπαίδευση,  επέστρεψε στην Κύπρο 
αποφασισµένη να κάνει τη διαφορά στον χώρο της εκπαίδευσης. 
Ακολουθώντας το όραµά της, ίδρυσε ένα σχολείο στο οποίο όλα τα παιδιά 
ανεξαρτήτως κοινωνικού υποβάθρου θα µπορούσαν να φοιτήσουν µε 
χαρά, νιώθοντάς το σαν το δεύτερο τους σπίτι. Η αγάπη για τη µόρφωση 
και η χαρά για τη µάθηση έκαναν τα παιδιά, τους γονείς και τους 
δασκάλους να ενταχθούν στον µαγικό κύκλο µόρφωσης της Ξένιας, µια 
έρευνα που οδήγησε στο σύνθηµα του σχολείου της «…όπου η µάθηση 
γίνεται τέχνη».  

_____________________________________________________________________ 

Το ταξίδι αυτό των εικόνων και των λέξεων δηµιουργήθηκε από δύο καλλιτέχνες 
και µητέρες για τα παιδιά του προγράµµατος Ελεύθερα Χέρια στην πόλη της 
Λεµεσού, ένα πρόγραµµα που υποστηρίζεται από το Ίδρυµα SAGAPO Children’s 
Foundation. Όλα τα έσοδα από αυτό το έργο θα συµβάλουν στη 
δηµιουργία ενός ταµείου υποτροφιών για τα παιδιά του εν λόγω 
προγράµµατος. Ειδικές ευχαριστίες σε όλους τους χορηγούς που στηρίζουν αυτό 
το όραµα. 

Bagan - Myanmar,  Christina Drakos, 2012. 



“Η µάνα είναι θάλασσα, τούτο µονάχα θα σου πω. Κι άµα θωρεί την 
µπόρα, την καταιγίδα, τα θεριά και της ζωής τα «δώρα», ένα µονάχα 

σκέφτεται, τον ήλιο που θ’ ανθίσει µεσ’ απ’ τα σύννεφα γοργά και να τηνέ 
φωτίσει. Αυτό παιδί µου είν´ αρκετό για να τηνέ κρατήσει την ώρα της 

βαριάς ζοριάς να την ανακουφίσει.” 

Η µάνα είναι θάλασσα, Ξένια Τσολάκη Μεταξά, 2017 

“A mother is like the sea, I need only to tell you this; and when she 
sees the rain, the storm, the beasts and «gifts» of life, one thing and 
only one she thinks of: the sun that blossoms through the clouds, 
swift, to brighten up her life. This, my child, is enough to keep her 
strong and brave, when tough times come, this will keep her safe.” 

A mother is like the sea, Xenia Tsolaki Metaxa, 2017 

 

mothers & children of the world 
A journey of images and words by 
Christina Drakos and Xenia Tsolaki Metaxa 

Opening - Sunday, 11 . 06 . 2017 

Time - 18: 00 

The exhibition will be inaugurated by Ms Antri Anastasiades, spouse 

of the President of the Republic of Cyprus 

Open until - 18 . 06 . 2017 

At Beat Pazar, Chatziloizi Michailide 20, a side road off Saripolou 

Square, opposite Mallon Glikis traditional coffee shop, Limassol 



Two mothers, an artist and an educator, capture the light of the soul 
through a photographic camera and a pen. 

Christina Drakos, a renowned photographer and Xenia Tsolaki 
Metaxa, an awarded educator, researcher and writer, explore the 
universal relationship between a mother and her child. 

_____________________________________________________________________ 

Photographer Christina Drakos chooses to only collect Light with her 
camera: “This exhibition is devoted to maternal love and universal 
tenderness, and explores the light that emanates from the depth of 
the human soul.” This was Christina’s major motivation: to capture 
the sincere joy that emanates from certain people, whatever the 
vagaries in their life. Each image tells a story: “Even though some 
people live in very difficult, often precarious conditions, they never 
lose their genuine smile and good energy.” she concludes. It is only 
when she looked through her past projects that she realised that a 
pattern of a universal idea was formed: that of motherhood and the 
relationship between a mother and her child. 

When the twelve-year-old Christina found herself with a camera in her 
hands, she begun searching for the Light. Since then, this eternal 
humanist continues to capture light through her camera and her 
travels in more than sixty countries around the world. From 2001 
until today Christina has presented twenty solo exhibitions with her 
works featured in Limassol, Nicosia, Brussels, Istanbul, Athens, Paris, 
Isle-sur-la-Sorge (Avignon) and Bologna. All proceeds from the sales of 
her photographs are given to several charity organisations. 

This is the mission of SAGAPO Children’s Foundation: to support 
children with reduced financial resources  and help them grow 
physically, intellectually and emotionally. In January 2013, following 
her heart and inspiration, Christina founded SAGAPO Children's 
Foundation (www.sagapo.org), which actively works towards fulfilling 
its mission – to help provide children worldwide with the necessary 
learning environment in order for them to thrive in their communities. 

_____________________________________________________________________ 

Xenia Tsolaki Metaxa complements the light of Drakos’ lens with 
essays and poems that capture moments from her personal journey of 
motherhood and her encounters with children during the last 30 
years of her life. As a mother, an educator, a writer and the founder of 
XTMPI Private Institute www.xtmpi.ac.cy and SkyWalkers Charity 



Club, she feels that mothers are blessed to be holding the future of 
this world in their hands. 

“Mothers around the world must be aware of the light that 
motherhood places upon them; the light that Christina so artfully 
manages to capture with her camera. It is our duty to urge mothers to 
become aware of this instinctive almost growth—the initial absolute 
attachment, the dependency, the laughs the conflicts and the innate 
love that always lands. 

“The decision to combine the world of photography and the world of 
writing was spontaneous,” Xenia says. “It just felt that it was time to 
integrate our arts. The beauty of  the written word, intertwined with 
the immediacy of photography could come together to aesthetically 
please, but above all to sensitise an audience towards the contribution 
to a grand humanitarian cause”.   

Following her studies in the U.S., Xenia Tsolaki Metaxa, holder of the 
Ward Medal in Literature by CCNY New York and a PhD in Education, 
came back to her homeland determined to make a difference in the 
educational arena. Acting upon her vision, she founded a school 
which children of all social backgrounds could attend with joy, feeling 
that this was their second home. Love for education and the joy of 
learning made children, parents and teachers enter Xenia’s magic 
circle of learning, a research project which led to the motto of her 
school  ‘where learning becomes an art’.  

_____________________________________________________________________ 

This journey of images and words is put together by two artists and mothers, 
for the children of the ‘Free Hands’ program in the city of Limassol; a program 
supported by SAGAPO Children’s Foundation. Therefore, all proceeds from 
this project will be contributed to the creation of a scholarship fund 
for the children. Special thanks to all the sponsors who support this vision. 
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