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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 22ου ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ (ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ) 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2018 – 2019 

 
Ο Δήμος Κερύνειας προκηρύσσει τον 22ο Παγκύπριο Μαθητικό Διαγωνισμό Ζωγραφικής για τα Γυμνάσια 
με θέμα: «Η Λαϊκή Τέχνη της επαρχίας Κερύνειας» 
 
Εισαγωγή: 
 
Η Επαρχία μας φημιζόταν για τους αξιόλογους Τεχνίτες της. Η ομορφιά του τοπίου ενέπνεε τους 
Καλλιτέχνες μας. 

Κάθε σπίτι ήταν ένα μικρό Μουσείο, από όμορφα υφαντά κεντήματα, ξυλόγλυπτα μπαούλα, καρέκλες του 
τόρνου και ωραία κεραμικά. PDF 

Οι γυναίκες κεντούσαν ή δούλευαν με το βελονάκι ωραία σιεμέν, τραπεζομάντηλα, σεντόνια, κουρτίνες 
και κλινοσκεπάσματα. Παλαιότερα έβγαζαν το μετάξι και ύφαναν. PDF 

Οι άντρες Τεχνίτες σκάλιζαν από τέμπλη μέχρι έπιπλα. Οι αγγειοπλάστες έφτιαχναν από πιθάρια μέχρι 
πιατικά ωραία διακοσμημένα. PDF 

Οι χρυσοχοί ασημένια αντικείμενα και χρυσαφικά και οι μεταλλουργοί εργαλεία. PDF 

 
Όροι διαγωνισμού: 
 
1. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος μαθητές των τριών τάξεων του Γυμνασίου, από όλη την 

Κύπρο. 
 
2. Το μέγεθος των έργων θα πρέπει να είναι Α2 και Α3 και τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν να είναι 

παστέλ ή νερομπογιές. 
 
3. Σε κλειστό ξεχωριστό φάκελο, ο οποίος θα τοποθετηθεί μέσα στο φάκελο που θα τοποθετηθεί το έργο 

του μαθητή, να γραφτούν τα εξής στοιχεία: 

 Α. Όνομα μαθητή / μαθήτριας 

 Β. Τάξη – Τμήμα 

 Γ. Σχολείο 

 Δ. Διεύθυνση / τηλέφωνο μαθητή/τριας 

 Ε. Όνομα διδάσκοντος 

 Στ. Στο πίσω μέρος του έργου να αναγράφετε το όνομα του σχολείου και ένας  
                 τυχαίος αριθμός, o οποίος θα αναγράφεται και εξωτερικά πάνω στον κλειστό φάκελο 

4.   Στα καλύτερα έργα θα απονεμηθούν βραβεία ως εξής: 

 Α. Πρώτο βραβείο, χρηματικό ποσό 200 € 

 Β. Δεύτερο βραβείο, χρηματικό ποσό 150 € 
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 Γ. Τρίτο βραβείο, χρηματικό ποσό 100 € 

 Δ. Έπαινος                                               (βιβλία) 

 
5. Τα έργα πρέπει να παραδοθούν μέχρι τη Δευτέρα, 6 Μαίου 2019 στη διεύθυνση: 
 

 ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ: Λεωφ. Μάρκου Δράκου 8, 1102 Λευκωσία (παρά το Λήδρα Πάλας) 
 
6. Τα έργα θα κριθούν από επιτροπή που θα ορισθεί από το Δήμο Κερύνειας. 

 
7. Όλοι οι μαθητές που θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, μπορούν να παραλάβουν τα έργα τους, μετά 

την τιμητική εκδήλωση που θα διοργανώσει ο Δήμος Κερύνειας για την επίδοση των βραβείων του 
διαγωνισμού (κατά το μήνα Ιούνιο). Τα έργα των μαθητών θα φυλάσσονται στο Δημαρχείο Κερύνειας 
για περίοδο ΔΥΟ ΜΗΝΩΝ (Ιούλιο & Αύγουστο). Μετά από αυτή την ημερομηνία και εάν οι μαθητές 
δεν περάσουν να τα παραλάβουν, ο Δήμος Κερύνειας δεν είναι υποχρεωμένος να κρατήσει τα έργα 
ζωγραφικής και έχει το δικαίωμα να τα αξιοποιήσει όπως αυτός θεωρεί σωστό. 

 
Βιβλία, ιστοσελίδες και βίντεο που μπορεί να βοηθήσουν: 

1. Τέχνες και Τεχνίτες του Καραβά, της Ελένης Παπαδημητρίου 

2. Αλειφτά κεραμικά βυζαντινής τεχνοτροπίας 

3. Δήμος Καραβά  

4. Δήμος Λαπήθου 

5. Κυπριακή Μεσαιωνική Εφυαλωμένη Κεραμική (Βίντεο YouTube) 

6. Λάπηθος:  Μνήμες Αγγειοπλαστών (Βίντεο YouTube) 

7. Υπηρεσία Κυπριακής Χειροτεχνίας 

8. Λεβέντειο Μουσείο 

 
 
Για περισσότερες πληροφορίες: www.kyreniamunicipality.com 
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