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Τελετή Βράβευσης παιδιών που διακρίθηκαν στον Παγκύπριο Μαθητικό
Διαγωνισμό Εικαστικής Δημιουργίας για τα 60 χρόνια της Κυπριακής Δημοκρατίας
Πραγματοποιήθηκε, την Πέμπτη, 03.6.2021, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Λυκείου
Αγίας Φυλάξεως στην Λεμεσό, η Τελετή Βράβευσης παιδιών που διακρίθηκαν στον
Παγκύπριο Μαθητικό Διαγωνισμό Εικαστικής Δημιουργίας για τα 60 χρόνια της Κυπριακής
Δημοκρατίας. Η τελετή έχει πραγματοποιηθεί τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, λόγω των
ευνοϊκών υγειονομικών συνθηκών που επικρατούν για την αντιμετώπιση της πανδημίας.
Τα παιδιά, στο μάθημα της Τέχνης, και μέσα από την εικαστική διαδικασία, γνώρισαν
σημαντικά γεγονότα της νεότερης ιστορίας της Κύπρου από το 1960 μέχρι σήμερα, τα
επιτεύγματα της χώρας μας σε πολιτικό, κοινωνικό, επιστημονικό και πολιτιστικό επίπεδο,
και θέλησαν να μεταφέρουν στα έργα τους, το μήνυμα της ειρήνης με την επανένωση της
πατρίδας μας, καθώς και το μήνυμα της ισότητας, της δικαιοσύνης, της αλληλοαποδοχής
και του σεβασμού στη σύγχρονη κοινωνία. Στα έργα, τους, διακρίνονται ανάμεσα σε άλλα,
η προσφυγιά μετά από την τούρκικη εισβολή, η Παναγία να προστατεύει την Κύπρο και
να προσεύχεται για την απελευθέρωση, τα κατεχόμενα μας μέρη, τα μνημεία και οι
αρχαιολογικοί μας χώροι, περιστέρια της ειρήνης σε μια Κύπρο ελεύθερη, τα
συρματοπλέγματα της εισβολής, σημαίες της ευρωπαϊκής ένωσης, η συνεργασία, η
αγάπη, η αποδοχή σε μια ενωμένη Κύπρο. Στην εκδήλωση έγινε έκθεση των
βραβευθέντων έργων και τα παιδιά παρουσίασαν τα έργα τους κάνοντας αναφορά από
ποια γεγονότα, μνήμες, θύμησες εμπνεύστηκαν την ιδέα τους για την εικαστική τους
δημιουργία, ποια τεχνική και τι υλικά χρησιμοποίησαν.
Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του κι απηύθυνε χαιρετισμό ο Διευθυντής
Δημοτικής Εκπαίδευσης κ. Μάριος Στυλιανίδης εκ μέρους του Υπουργού Παιδείας,
Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας κ. Πρόδρομου Προδρόμου. Στην εκδήλωση
παρευρέθηκαν αξιωματούχοι και λειτουργοί του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού,
Αθλητισμού και Νεολαίας της Π.Ο.Ε.Δ., εκπαιδευτικοί, γονείς, καθώς και οι μαθητές και
μαθήτριες που διακρίθηκαν.

