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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

6ος Παγκύπριος Διαγωνισμός Εικαστικών Τεχνών 

Η Διεύθυνση Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού ,το γραφείο 
Επιθεώρησης Τέχνης και ο κλάδος του μαθήματος των Εικαστικών Τεχνών και  της Φωτογραφίας 
συνδιοργανώνουν τον 6ο Παγκύπριο Διαγωνισμό Εικαστικών Τεχνών για τη σχολική χρονιά 
2016-2017. Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει την Τελετή Βράβευσης όπως και την Έκθεση των 
βραβευθέντων και των διακριθέντων έργων και θα πραγματοποιηθεί και φέτος στην Πύλη 
Αμμοχώστου την Τρίτη 2 Μαΐου 2017 στις 18:30. Η εκδήλωση του 6ου Παγκύπριου 
Διαγωνισμού Εικαστικών Τεχνών εντάσσεται μέσα στο πλαίσιο του Πενθήμερου Πολιτιστικού 
Φεστιβάλ Εικαστικών Τεχνών 2017. Τα εγκαίνια θα τελέσει η Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου 
παιδείας και Πολιτισμού κυρία Αίγλη Παντελάκη. 

Ο  6ος  Παγκύπριος Διαγωνισμός Εικαστικών Τεχνών Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης έχει ως στόχο 
να αναδείξει για ακόμα μια φορά το ρόλο που διαδραματίζουν οι εικαστικές Τέχνες στην ανάπτυξη 
κριτικής σκέψης μέσα από την εικαστική δημιουργία. Το 2017 θεωρείται μια σημαντική χρονιά για 
την Κύπρο με την Πάφο να ηγείται σαν η Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης. Το Υπουργείο 
Παιδείας και Πολιτισμού και η Διεύθυνση Μέσης Εκπαίδευσης θέλοντας να συνεισφέρουν 
ουσιαστικά στην επιτυχία του Ευρωπαϊκού αυτού θεσμού, υιοθετούν το σύνθημα του Πάφος17 ως  
το θέμα του 6ου Παγκύπριου Διαγωνισμού Εικαστικών Τεχνών. Εμπνεόμενοι οι μαθητές και οι 
μαθήτριες ,τόσο των Γυμνασίων όσο και των Λυκείων, από το διαχρονικό ρόλο της Κύπρου ως 
σταυροδρόμι πολιτισμών στην ανατολική Μεσόγειο και ως γέφυρα μεταξύ  Ανατολής και Δύσης, 
δημιούργησαν έργα που αναδεικνύουν τις αρχές της πολιτιστικής συνεργασίας, της αποδοχής, 
της διαφορετικότητας και της ειρηνικής συμβίωσης των λαών. Μέσα από τα έργα τους 
αναδεικνύεται ο πλούτος της πολιτιστικής πολυμορφίας της Ευρώπης και η αλληλεπίδρασή της με 
την Κυπριακή πολιτιστική παράδοση και τη σύγχρονη δημιουργία. 

Ο 6ος Παγκύπριος Διαγωνισμός Εικαστικών Τεχνών προκηρύχθηκε σε συνεργασία με το 
Πανεπιστήμιο Frederick, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και 
την “Αιγαία”, Σχολή Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών. Η συλλογική προσπάθεια ανάμεσα στη 
δευτεροβάθμια και την τριτοβάθμια εκπαίδευση συνεισφέρει στην ήδη επιτυχημένη συνεργασία 
και στη θεσμοθετήση των υποτροφιών που χορηγούνται από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα προς τους 
τελοιόφοιτους μαθητές/τριες της Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά. Οι 
μαθητές/τριες είτε διέπρεψαν με βραβεία ή και διακρίσεις είτε προτάθηκαν από τους 
καθηγητές/τριες της Τέχνης για το εξαιρετικό ταλέντο και τον ζήλο που τους διακρίνει για το 
μάθημα των Εικαστικών Τεχνών. 



Δωροθέτες του 6ου Παγκύπριου Διαγωνισμού Εικαστικών Τεχνών είναι το Πολιτιστικό Ίδρυμα της 
Τράπεζας Κύπρου, το οποίο χορήγησε από τις συλλογές των εκδόσεων του βιβλία για τους 
βραβευθέντες μαθητές/τριες καθώς επίσης χορηγεί και την έκδοση για πρώτη φορά καταλόγου με 
τα βραβευθέντα έργα του διαγωνισμού,  η εταιρεία Phillipides paperworks και το Διαχειριστικό 
Συμβούλιο της Σχολής Μιτσή Λεμύθου για την φιλοξενία των διακριθέντων μαθητών στο ήδη 
θεσμοθετημένο ART CAMP στη Σχολή Μιτσή Λεμύθου.  

Τελετή Βράβευσης: 2 Μαΐου 2017,18:30 

Διάρκεια έκθεσης: 28 Απριλίου - 5 Μαΐου 2017  

Ώρες Λειτουργίας: Καθημερινά 10:00-13:00,16:00-20:00 και  Σάββατο 10:00-13:00 

 

 

 



       

 


