ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ
« 1974 – 2015, 41 χρόνια μετά … »

Την Τρίτη, 1η Δεκεμβρίου 2015 τελέστηκαν, από την κ. Τερέζα Λαμπριανού Επιθεωρήτρια
Εικαστικής Αγωγής, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Κοινοτικού Συμβουλίου Κλήρου τα εγκαίνια της
έκθεσης έργων τέχνης των παιδιών του Περιφερειακού Δημοτικού Σχολείου Κλήρου και του
εκπαιδευτικού κ. Στέλιου Στυλιανού με θέμα, «1974 – 2015, 41 χρόνια μετά…». Την έκθεση τίμησαν
με την παρουσία τους ο γνωστός χαράκτης Χαμπής Τσαγγάρη, ο επιθεωρητής του σχολείου κ.
Ανδρέας Θεοδωρίδης, διευθυντές και εκπαιδευτικοί γειτονικών σχολείων, μέλη του Κοινοτικού
Συμβουλίου και οι γονείς των παιδιών.
Η ιδέα για τη δημιουργία της έκθεσης ξεκίνησε με αφορμή τη θλιβερή επέτειο της ανακήρυξης του
ψευδοκράτους Ντενκτάς και τη βδομάδα γνωριμίας με τα γεγονότα του 1974 και την κατεχόμενη γη
μας, μέσα στα πλαίσια της υλοποίησης του υπό έμφαση στόχου του ΥΠΠ «Διαχρονικά διδάγματα από
τους αγώνες των Κυπρίων για ελευθερία » και της εφαρμογής του ΝΑΠ της Εικαστικής Αγωγής. Η
έκθεση είναι αφιερωμένη στους πεσόντες και αγνοούμενους ήρωες της κοινότητάς Κλήρου και στις
οικογένειές τους.
41 χρόνια μετά από τη βάρβαρη τουρκική εισβολή στην Κύπρο μας, που είχε ως αποτέλεσμα την
κατοχή του 37% του νησιού μας, τους χιλιάδες πρόσφυγες, νεκρούς και αγνοούμενούς μας και η
γνωριμία με τα γεγονότα άγγιξε τις ευαίσθητες, αγνές ψυχές των παιδιών μας και τα οδήγησε να
εκφράσουν και ν’ αποτυπώσουν στα έργα τους, την αγωνία τους για την πικρή μοίρα του τόπου μας.
Κι όλα αυτά μέσα από την προσπάθειά τους να δέσουν το νήμα της γνώσης και ενσυναίσθησης με το
νήμα της πικρής και οδυνηρής μνήμης των δασκάλων τους, των γονιών τους, των παππούδων και
των γιαγιάδων τους.
Μέσα από τα έργα των παιδιών μπορεί ο επισκέπτης να αφουγκραστεί τα συναισθήματα και τη
διαμαρτυρία των μικρών καλλιτεχνών μας για τη συνεχιζόμενη τουρκική κατοχή και την αγωνία τους
για την αναζήτηση ενός καλύτερου, δικαιότερου και ειρηνικότερου κόσμου πέρα από τα μίση, τα πάθη
και τη μισαλλοδοξία.
Ένα μεγάλο μπράβο στα παιδιά και στον εκπαιδευτικό κ. Στέλιο Στυλιανού, που όντας ο ίδιος
καλλιτέχνης ενέπνευσε τα παιδιά με το έργο του και θερμά συγχαρητήρια στους διοργανωτές και σε
όλους όσοι βοήθησαν στο στήσιμο της έκθεσης.
Η έκθεση θα παραμείνει ανοικτή μέχρι τις 11 Δεκεμβρίου Δευτέρα – Παρασκευή 9:00 – 12:30 και
4:00 – 5:00.

