


Διοργάνωση Εικαστικών Δράσεων κατά τη διάρκεια των Επίσημων 
Εκδηλώσεων της Κυπριακής Προεδρίας  

 
Η Κύπρος είχε αναλάβει την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, το δεύτερο εξάμηνο του 2012 (Ιούλιος – Δεκέμβριος 2012).  
 
Στο πλαίσιο της ιδιαίτερα μεγάλης και οργανωμένης προσπάθειας που 
απαιτείτο για επίτευξη του πιο πάνω στόχου, το Υπουργείο Παιδείας  και 
Πολιτισμού είχε θέσει το θέμα της Κυπριακής Προεδρίας-Κύπρος στην 
Ευρώπη, για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, ως υπό έμφαση στόχο 
της σχολικής χρονιάς 2011-2012 όπως και της σχολικής χρονιάς 2012-
2013. 
 
Για την προώθηση του υπό έμφαση στόχου της σχολικής χρονιάς 2011-
2012, «Η Κύπρος στην Ευρώπη», το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 
οργάνωσε επίσημες εκδηλώσεις κατά την περίοδο άσκησης της 
προεδρίας.  Οι σχολικές μονάδες κλήθηκαν να προβάλουν υλικό το 
οποίο είχε ήδη παραχθεί ή να παρουσιάσουν κάποιο 
καλλιτεχνικό/πολιτιστικό δρώμενο.    



Στο μάθημα των Εικαστικών Τεχνών δάσκαλοι και μαθητές είχαν εμπλακεί 
σε μια δημιουργική και ευχάριστη δραστηριοποίηση με θέμα: «Κύπρος και 
πολιτιστική κληρονομιά», με αναφορά στους πιο κάτω θεματικούς άξονες: 
 
    Ιστορικές εποχές της Κύπρου: Αρχαία, Ρωμαϊκή, Βυζαντινή  (ειδώλια, 
      αγγεία, μνημεία, κάστρα, ναοί, μοναστήρια, αγάλματα)  
    Κύπριοι καλλιτέχνες και τα έργα τους  
    Παραδοσιακά επαγγέλματα (αγγειοπλάστης, τσαγκάρης, παπλωματάς 
      καραγκιοζοπαίκτης κλπ)  
    Συνύπαρξη με άλλους πολιτισμούς  
    Οι σχέσεις της Κύπρου με την Ευρώπη 
    Μυθολογία, θρησκεία, ήθη και έθιμα, πανηγύρια, χοροί, παραδοσιακή 
      ενδυμασία   
    Σύγχρονα σύμβολα πολιτισμού μέσα από τις τέχνες (εικαστικά, μουσική, 
      χορός, θέατρο κλπ.) 
 

Οι μαθητές δημιούργησαν δισδιάστατα και τρισδιάστατα έργα με ποικίλα 
υλικά και τεχνικές. Τα έργα εκτέθηκαν σε διάφορους εσωτερικούς και 
εξωτερικούς χώρους κατά την περίοδο άσκησης της Προεδρίας.   



ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
Α΄ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ 
  
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: 
Όλοι μαζί απολαμβάνουμε τη 
χαρά για πάντα 
 
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ:  
Τα παιδιά της Γ1 ζωγράφισαν 
σε καμβά τα δώδεκα αστέρια 
της Ε.Ε. και δύο περιστέρια που 
μεταφέρουν πραγματικά 
κλαδάκια ελιάς. Στο εσωτερικό 
του κύκλου που δημιουργούν 
τα αστέρια, τοποθετήθηκαν 
αυτοκόλλητα των κρατών της 
Ε.Ε. Αναγράφεται στα αγγλικά 
το σύνθημα «Όλοι μαζί 
απολαμβάνουμε τη χαρά για 
πάντα». 
 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ:   
140 εκ. x 100 εκ. 
 
  
 



ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  
Α΄ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ 
  
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Η Κύπρος 
καλωσορίζει τα κράτη μέλη της 
Ε.Ε. 
  
 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ:  
Τα παιδιά της Β2 ζωγράφισαν σε 
καμβά  φιγούρες μεγάλων και 
μικρών ανθρώπων ντυμένων με 
τις κυπριακές παραδοσιακές 
στολές να κρατούν τα χέρια. Πίσω 
τους ζωγραφίστηκε ένα κυπριακό 
παραδοσιακό σπίτι με καμάρες.  
  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ:  
140 εκ. x 100 εκ. 
 



ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  
Α΄ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ 
 
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: 
Επιστολή στην Ευρώπη 
  
 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ:  
Τα παιδιά της Δ1 ζωγράφισαν σε 
καμβά με θέμα Μια επιστολή για την 
Ευρώπη. Τα γραμματόσημα 
απεικονίζουν το αγρινό και την 
αρχαία Σαλαμίνα. Στο  
επιστολόχαρτο αναγράφεται 
απόσπασμα από την επιστολή της 
Κύπρου προς την Ευρώπη. Στο φόντο 
τοποθετήθηκαν φωτογραφίες από 
αξιοθέατα της Κύπρου και αστέρια 
από πολυστερίνη. 
 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ:  140 εκ. x 100 εκ. 



ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Α΄ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ 
  
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Η Κύπρος 
καλωσορίζει τα κράτη μέλη της Ε.Ε. 
  
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ:  
Τα παιδιά των Στ΄ τάξεων 
ζωγράφισαν σε καμβά ένα άντρα και 
μια γυναίκα με τις κυπριακές 
παραδοσιακές στολές να κρατούν 
μια στάμνα και να στέκονται πάνω 
στο χάρτη της Κύπρου. Στο φόντο 
υπάρχουν στοιχεία από την ιστορία 
και την παράδοση της Κύπρου 
(καράβι της Κερύνειας, 
αρχαιοελληνικές κολόνες, κούζα, 
σταυρόσχημο είδωλο, μορφή 
αρχαιοελληνικού αγάλματος) καθώς 
και αστέρια της σημαίας της Ε.Ε. και 
χαρακτηριστικά αξιοθέατα από τα 
κράτη μέλη της Ένωσης (πύργος του 
Άιφελ, Μπιγκ Μπεν, Κολοσσαίο, 
πύργος της Πίζας).  
 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ:  140 εκ. x 100 εκ. 



ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Α΄ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ 
  
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Ευρωπαϊκή Κύπρος 
  
 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ:  
Τα διάφορα μέρη του έργου ζωγραφίστηκαν 
κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων για τη Μέρα 
της Ευρώπης, από τα παιδιά του σχολείου με τη 
βοήθεια της ζωγράφου Στέλλας Στυλιανού-
Ευθυμίου. Απεικονίζονται η χελώνα Καρέτα 
Καρέτα, το αγρινό, το κυπριακό κυκλάμινο, το 
άγαλμα της Θεάς Αφροδίτης, αρχαιοελληνικό 
ψηφιδωτό, άντρας ντυμένος με την κυπριακή 
παραδοσιακή στολή, γιαγιά που κεντά 
λευκαρίτικα κεντήματα, ένα φλαμίνγκο από την 
αλυκή της Λάρνακας και η αρχαία Σαλαμίνα. 
  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ:  140 εκ. x 100 εκ. 



ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Γ΄ ΛΑΤΣΙΩΝ 
  
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Η Ευρώπη 
  
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ:  
Με αφορμή το μύθο της Ευρώπης, τα 
παιδιά ζωγράφισαν την Ευρώπη σε μορφή 
κοπέλας και στο βάθος τον ταύρο-Δία, ο 
οποίος την απήγαγε.  Διακόσμησαν το 
φόρεμα της  με σημαίες ευρωπαϊκών 
χωρών και στο φόντο ζωγράφισαν 
αστέρια που συμβολίζουν τη σημαία της 
Ε.Ε.  
 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ: 1,60 μ. X 1,20 μ. 



ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Γ΄ 
ΛΑΤΣΙΩΝ 
  
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Κύπρος 
  
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ:  
Ακρυλικό σε καμβά. 
Το έργο αυτό είναι μια 
σύνθεση με στοιχεία από την 
κυπριακή πολιτιστική 
κληρονομιά τοποθετημένα σε 
φόντο με θέμα ένα τοπίο της 
Κύπρου. 
 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ: 1,30 μ. X 
1,00 μ. 



ΣΧΟΛΕΙΟ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Γ΄ ΛΑΤΣΙΩΝ 
  
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Φιλία 
  
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ:  
Ακρυλικό σε καμβά. 
Σύνθεση με ενωμένες φιγούρες παιδιών 
που εκφράζουν την αγάπη και τη φιλία 
μεταξύ τους. Το έργο στέλνει το μήνυμα της 
συνύπαρξης των λαών, της ειρήνης και της 
φιλίας.  
  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ: 1,60 μ. X 1,30 μ. 



ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΕΝΟΥ 
ΚΒ 
  
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Σκηνές από την 
κυπριακή παραδοσιακή ζωή  
 
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ:  
Υφασματογραφία παιδιών Δ΄ 
τάξης που αναπαριστά σκηνές 
από την κυπριακή παραδοσιακή 
ζωή (βοσκός, γεωργός, θερισμός, 
φούρνισμα).  
  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ:  
2,56 μ. x 1,21 μ.  



ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΕΝΟΥ ΚΒ  
  
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: 
Κυπριακός Παραδοσιακός Γάμος  
  
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ:  
Υφασματογραφία παιδιών της Δ΄ 
τάξης  που αναπαριστά τον 
κυπριακό παραδοσιακό γάμο.   
  
 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ:  
2,56 μ. x 1,21 μ.  



ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
Β΄ ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ  
  
 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Φιγούρες με 
παραδοσιακές στολές 
ευρωπαϊκών χωρών  
  
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΡΓΟΥ:  
Φιγούρες με παραδοσιακές 
στολές της Ιρλανδίας, της 
Σουηδίας και της Λετονίας.  
  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ:  
150 εκ. x 100 εκ. 



ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  
Β΄ ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ  
  
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Φιγούρες 
με παραδοσιακές στολές 
ευρωπαϊκών χωρών  
  
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΡΓΟΥ:  
Φιγούρες με 
παραδοσιακές στολές της 
Κύπρου και της Ισπανίας 
  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ:  
150 εκ. x 100 εκ. 



ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Α΄ ΓΕΡΙΟΥ 
  
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ:  
Μια γη για όλους τους 
ανθρώπους 
  
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ:  
Τρισδιάστατη κατασκευή που 
απεικονίζει την υδρόγειο 
σφαίρα και γύρω της παιδιά από 
όλο τον κόσμο να είναι ενωμένα 
και χαρούμενα. 
  
 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ:  
0,70 εκ. X 0,60 εκ. X 0,30 εκ. 



ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
Β΄ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ 
  
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ:  
Αναπαράσταση του Παρθενώνα 
  
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ: 
Σε ξύλινη βάση στερεώθηκαν ξύλινοι 
κίονες, μετόπη και αέτωμα παρόμοιο 
με του Παρθενώνα. 
  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ: 
Βάση 70 εκ. X 60 εκ. και ύψος 35 εκ.  



ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  
Β΄ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ 
  
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Όλη η Ευρώπη μια 
καρδιά 
  
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ: 
Κατασκευάστηκε μια καρδιά σε ύφασμα 
με φόντο μπλε που αντιπροσωπεύει το  
χρώμα της σημαίας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Μέσα στην καρδιά 
τοποθετήθηκαν 27 φιγούρες 
φτιαγμένες με διάφορα υλικά. Κάθε 
φιγούρα αντιπροσωπεύει μια χώρα  της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο κέντρο της 
καρδιάς είναι τοποθετημένη μια 
μικρότερη καρδούλα με το σύνθημα 
«Όλη η Ευρώπη μια καρδιά» γραμμένο 
σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ε.Ε. 
  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ:  
Ξύλινο πλαίσιο με διαστάσεις 
1,5 μ. x 2 μ. Μέσα στο ξύλινο πλαίσιο 
βρίσκεται η καρδιά και το σύνθημα 
όπως περιγράφεται πιο πάνω. 



ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  
Β΄ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ  
 
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ:   
Σιεμές του Κάσιαλου 
  
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ: 
Τα παιδιά ζωγράφισαν έργα με 
νερομπογιές σε χαρτί Α4 με θέμα τα 
παραδοσιακά επαγγέλματα/ασχολίες. 
Χρησιμοποιήθηκε η τεχνική του 
Μιχαήλ Κάσιαλου. Γύρω από τη 
σύνθεση τοποθετήθηκε δαντέλα.  
  
 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ:  
1.30εκ.  x 0.74 εκ. 



ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β΄ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ 
  
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Καδράκια με κουκούλια του 
μεταξοσκώληκα (δωράκια). 
  
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ: 
Δόθηκαν στα παιδιά κουκούλια, τα οποία 
έκοψαν σχηματίζοντας διάφορα είδη 
λουλουδιών. Ακολουθώντας την παραδοσιακή 
τεχνική για την κατασκευή κάδρων από 
κουκούλια, τα κόλλησαν σε βελούδινο μαύρο 
ύφασμα.  Το τελειωμένο έργο τοποθετήθηκε σε 
κορνίζα, αφού διακοσμήθηκε με χρωματιστές 
χάντρες. Στη δεξιά μεριά τοποθετήθηκε η 
σημαία της Κύπρου. 
  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ: 18 εκ. x 13εκ.   



ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β΄ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ  
  
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ :  
Παιγνίδι για όλους, δημιουργούς και θεατές 
 
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ: 
Το έργο αποτελείται από τρεις μεμβράνες.  
Πολυμορφία: Στην πρώτη μεμβράνη ζωγραφίστηκαν τα 
πορτρέτα των παιδιών του σχολείου μας που κατάγονται από 
άλλες χώρες.  
Τόπος-Ταυτότητα: Στη δεύτερη μεμβράνη ζωγραφίστηκε ένα 
τοπίο της Κύπρου με βάση τις εμπειρίες των παιδιών. Πηγή 
εμπλουτισμού και έμπνευσης αποτέλεσαν τα τοπία της 
Κύπρου ζωγραφισμένα από κύπριους καλλιτέχνες. 
Κοινωνία και ζωή: Στην τρίτη μεμβράνη αποτυπώθηκαν οι 
ευχάριστες ή δυσάρεστες εμπειρίες των παιδιών των Ε΄- Στ΄ 
τάξεων που είχαν κατά τη διάρκεια των σχολικών τους 
χρόνων. 
Οι τρεις μεμβράνες κόβονται σε λωρίδες και κρέμονται ψηλά 
στο ταβάνι πάνω σε ειδική βάση έτσι ώστε να επιτρέπει στο 
θεατή την αλληλεπίδραση και τη μετακίνηση του μεταξύ των 
μεμβρανών Πολυμορφία-Τόπος-Προσωπικές εμπειρίες. Ο 
θεατής μπορεί επίσης να παίξει με τις λωρίδες ή να τις πλέξει 
μεταξύ τους, λαμβάνοντας και αυτός μέρος στην μετεξέλιξη-
αναδόμηση του έργου. Η επιλογή του υλικού (διάφανη 
μεμβράνη) έχει άμεση σχέση με το νόημα του έργου αφού η 
μεμβράνη όπου δεν έχει ζωγραφιστεί επιτρέπει την οπτική 
επαφή και αλληλεπίδραση των τριών μερών του έργου 
μεταξύ τους.   
 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ: 3 μέτρα ύψος και περίπου 2 μέτρα 
πλάτος.  



ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
«ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ» 
  
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Κύπρος μικρό 
νησί, που γεφυρώνεις Δύση και 
Ανατολή 
  
 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ:  
Τρισδιάστατη κατασκευή από 
πλαστικό, χαρτί και ξύλο. Η 
Κύπρος ενώνει με γεφύρι, στο 
οποίο τοποθετήθηκαν οι 
σημαίες των κρατών μελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, την 
Ευρώπη και την Ασία.  
  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ: 1 μ. x 1 μ. 



ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Δ΄ ΠΑΦΟΥ 
  
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Τα ειδώλια του 
Πωμού με μια ιδιαίτερη άποψη 
  
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ:  
Σε δυο πέτρες τα παιδιά 
στερέωσαν τα ειδώλια του 
Πωμού τα οποία κατασκεύασαν 
με πηλό και έβαψαν όπως αυτά 
ήθελαν.  
  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ:  
Δύο  πέτρες 70εκ. x 40εκ. 



ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΙ  Α΄ 



ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΑΚΑΚΙΟΥ 
  
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ:  
Το Καράβι της Κερύνειας 
ταξιδεύει στην Ευρώπη 
  
 



ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΚΑΚΙΟΥ 
  
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: 
Ενότητα στην Πολυμορφία- Η 
Κυρά Ευρώπη 
 
  
 



ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΚΑΚΙΟΥ 
  
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Μαζί πάμε πιο ψηλά 
 



ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΚΑΚΙΟΥ 
  
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Παραδοσιακές 
Κυπριακές Κούκλες.  
Ευρωπαϊκός στόχο,ς η 
διατήρηση της παράδοσης και 
της ταυτότητας 
  



ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ  
(Ε΄ ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑΣ) 
  
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Ανάγλυφο σταυρόσχημο 
είδωλο από γύψο 
  
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ:  
Τα παιδιά έκαναν καλούπι από πηλό 
μέσα στο οποίο χάραξαν σταυρόσχημο 
ειδώλιο. Το γέμισαν με γύψο και όταν 
στέγνωσε αφαίρεσαν το έργο. Το 
έβαψαν στο χρώμα της ώχρας και το 
τοποθέτησαν μέσα σε καδράκι.  
  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ:  
Το ανάγλυφο 15Χ10 εκ. με το καδράκι 
25Χ25 εκ. 



ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Γ΄ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ  
  
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ:  Ο άγιος Μάμας και το λιοντάρι 
  
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ:  
Το έργο είναι δημιουργία όλων των παιδιών της 
Ε΄ τάξης και είναι εμπνευσμένο από την 
ακόλουθη κυπριακή παράδοση: ο άγιος Μάμας 
ήταν βοσκός στη Μόρφου και όταν ο βυζαντινός 
διοικητής διάταξε να πληρώσουν όλοι φόρο, ο 
άγιος Μάμας πήρε ένα αρνάκι αγκαλιά για να το 
δωρίσει στο διοικητή με σκοπό να γλυτώσει το 
φόρο. Στο δρόμο κουράστηκε και τότε ένα 
λιοντάρι παρουσιάστηκε μπροστά του. Ο άγιος 
Μάμας το καβαλίκεψε και το λιοντάρι τον 
οδήγησε κατευθείαν στο διοικητή 
μουγκρίζοντας. Ο διοικητής φοβήθηκε τόσο 
πολύ από το μουγκρητό που είπε: «Φύγε παιδί 
μου, και εσύ δεν είσαι Μάμας, είσαι άγιος 
Μάμας». Στο έργο παρουσιάζεται εκτός από τον 
άγιο Μάμα με το αρνάκι και ο βυζαντινός 
διοικητής στο κάστρο του. 
Το έργο δημιουργήθηκε με ακρυλικές μπογιές, 
υφάσματα, δαντέλα, σχοινάκι για τα ρούχα του 
άγιου Μάμα, αποξεραμένα κλαδάκια και φυτά 
για τη γη, χρυσό γλασέ χαρτί για το 
φωτοστέφανο.  
  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ: καμβάς διαστάσεων  
100 Χ 140 εκατοστά 



ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  
Γ΄ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ 
  
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Παίζοντας με τα αστέρια στον 
Ευρωπαϊκό κήπο της χαράς 
  
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ:  
Τα δυο τμήματα της Στ΄ τάξης ζωγράφισαν σε 
κεντρικό τοίχο του σχολείου τους με 
έμπνευση την Ευρωπαϊκή σημαία και το 
συμβολισμό της. Η Ευρωπαϊκή σημαία 
αποδομείται και αναδομείται: τα 12 αστέρια 
της βγαίνουν από τον κύκλο, διασκορπίζονται 
στην εικόνα και εμπλέκονται με παιδικές 
φιγούρες και ευρωπαϊκά σύμβολα σε ένα 
πανηγύρι χαράς, ενότητας και φιλίας.  Το 
σκηνικό διαδραματίζεται σε ένα ευρωπαϊκό 
κήπο και μεταδίδει αισιόδοξα μηνύματα 
χαράς και φιλίας. Πρωταγωνιστές είναι τα 
παιδιά με παραδοσιακές στολές διαφόρων 
χωρών της Ευρώπης, τα οποία, παίρνουν τα 
αστέρια και παίζουν μαζί τους. Πίσω στο 
φόντο τα σπιτάκια της Ευρώπης έχουν στη 
θέση των παραθύρων τις σημαίες των 
ευρωπαϊκών κρατών, δείχνοντας την ενότητα 
μέσα στην πολυμορφία των ευρωπαϊκών 
λαών.  
  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ: τοιχογραφία διαστάσεων 
7.50 μ. μήκος και 2.40 μ. ύψος 



ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Γ΄ ΣΩΤΗΡΑΣ 
  
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Κατασκευές σε 
γυαλί με θέμα την Ευρώπη 
(μυθολογία) και Ε.Ε. 
  
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ:  
Στα πλαίσια του μαθήματος των 
Ελληνικών και διαθεματικά στο 
μάθημα της Εικαστικής Αγωγής τα 
παιδιά δημιούργησαν σε γυαλί 
στολίδια τα οποία εκτέθηκαν 
στον προθάλαμο του σχολείου. 
Επέλεξαν μορφές από την 
Ελληνική μυθολογία σχετικές με 
το μύθο της Ευρώπης ή σχέδια 
σχετικά με την Ε.Ε., τα οποία 
κόλλησαν σε γυαλί και 
επικάλυψαν με μπογιές.  
  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ: 30 εκ. Χ 21 εκ. 



ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  
ΚΑΘΑΡΗΣ- ΔΗΜΗΤΡΗ ΛΙΠΕΡΤΗ 
ΛΑΡΝΑΚΑ 
  
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ:  Πού θες να 
ταξιδέψεις στην Ευρώπη;  
  
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ:  
Κάθε παιδί είχε αναλάβει να 
ετοιμάσει μια ταξιδιωτική 
βαλίτσα που να αντιπροσωπεύει 
μια Ευρωπαϊκή χώρα. Πήρε ένα 
κουτί παπουτσιών το έντυσε με 
μονόχρωμο χαρτί και το κάλυψε 
με τη σημαία, αξιοθέατα, 
σημαντικά πρόσωπα, γνωστούς 
ήρωες της χώρας αυτής. Έγινε μια 
συλλογή από ταξιδιωτικές 
βαλίτσες που καλύπτει όλες τις 
χώρες της ΕΕ.  
  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ:  
27 κουτιά παπουτσιών. 



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΑΥΔΗΜΟΥ 
  
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Αροδαφνούσα 
  
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ:  
Βιβλίο που περιλαμβάνει έργα 
χαρακτικής των παιδιών, βασισμένα 
στο παραδοσιακό ποίημα της 
Αροδαφνούσας, τυπωμένα στη σχολή 
χαρακτικής του γνωστού καλλιτέχνη, 
Χαμπή Τσαγκάρη. Στις δύο πρώτες 
σελίδες, περιλαμβάνεται ένα 
εισαγωγικό σημείωμα και η πιο 
γνωστή εκδοχή του ποιήματος. Το 
βιβλίο συνοδεύεται από ένθετο στην 
αγγλική γλώσσα, με σύντομη περίληψη 
των γεγονότων που περιγράφονται στο 
ποίημα, καθώς και του τρόπου που 
εργάστηκαν τα παιδιά.  
  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ:  
Είναι τυπωμένο σε άσπρο σκληρό 
χαρτί Α3. Αποτελείται από 10 σελίδες 
και είναι δεμένο με κορδέλα.  



ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ε΄ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ 
  
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Η Παναγία μας 
  
  



ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ε΄ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ 
  
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ:  Ο άγιος Γεώργιος και ο 
δράκος 
  
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ:  
Ομαδικό έργο παιδιών της Α2 με 
ακρυλικές μπογιές. Είναι εμπνευσμένο 
από την παράδοση του Αγίου Γεωργίου 
που σκότωσε το δράκο ο οποίος 
απειλούσε τη ζωή της κόρης του βασιλιά 
Σελβίου και δεν άφηνε ελεύθερο το νερό 
της πολιτείας. Παρουσιάζει τον άγιο 
Γεώργιο να σκοτώνει με το δόρυ του το 
δράκο. Η έντονη έκφραση φόβου στα 
πρόσωπα και οι κινήσεις στα χέρια του 
βασιλιά και των χωρικών προσθέτουν 
δραματικότητα στο έργο. 
  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ:  
Καμβάς διαστάσεων 45 Χ 45 εκατοστά 
  



ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ε΄ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ 
  
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ:  Ο άγιος Γεώργιος 
σκοτώνει το δράκο 
  
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ:  
Ομαδικό έργο παιδιών της Α1 με 
ακρυλικές μπογιές και με προσθήκη 
διαφόρων ειδών χαρτιού όπως γκοφρέ 
για δημιουργία ανάγλυφων επιφανειών. 
Το έργο είναι εμπνευσμένο από την 
παράδοση όπου ο άγιος Γεώργιος 
σκότωσε το δράκο που απειλούσε τη ζωή 
της κόρης του βασιλιά Σελβίου και δεν 
άφηνε ελεύθερο το νερό της πολιτείας. 
Παρουσιάζει τον άγιο Γεώργιο πάνω στο 
άσπρο άλογο να σκοτώνει με το δόρυ του 
το δράκο και την βασιλοπούλα να κοιτάζει 
με αγωνία. Το σκηνικό διαδραματίζεται σε 
ένα αισιόδοξο ανοιξιάτικο τοπίο με φόντο 
το παλάτι της βασιλοπούλας και τη φύση 
να συμμετέχει στο γεγονός με τα πουλιά 
να κοιτάζουν κι αυτά έκπληκτα.  
  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ: καμβάς διαστάσεων 
100 Χ 140 εκατοστά 



ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΑΝΘΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑ 
 
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Μικρά δώρα  
 
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ:  
Μικρά δώρα για τους επίσημους  
επισκέπτες από τις χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα παιδιά 
ζωγράφισαν πάνω σε μικρούς 
καμβάδες το Καράβι της Κερύνειας, 
το σταυρόσχημο ειδώλιο του 
Πωμού, ενδημικά φυτά της Κύπρου 
κ.λ.π. 
 
 



ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΑΝΘΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑ 
 
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: 
Η αρπαγή της Ευρώπης 



ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΚΖ΄ ΛΕΜΕΣΟΥ  
  
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Μια ευρωπαϊκή 
οικογένεια  
  
 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ: 1,5 μ. Χ 1μ. 



ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΖ΄ 
ΛΕΜΕΣΟΥ 
  
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: 
Αξιοθέατα στην Ευρώπη  
  
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ: 
Γιορτή στην Ευρώπη με 
πυροτεχνήματα στο φόντο. 
Μπροστά βρίσκονται το Μπιγκ 
Μπεν, ο Πύργος του Άιφελ, και 
το καμπαναριό (σύμβολο της 
χριστιανικής εκκλησίας).  
 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ: 1,5μ. Χ 1μ. 



ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΖ΄ 
ΛΕΜΕΣΟΥ 
  
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ:  
Παραδοσιακές ασχολίες  
 
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ: 
Γυναίκα που φουρνίζει, μάζεμα 
ελιών, το κάρο μεταφέρει τα 
δέματα, ο άντρας θεριστής. 
  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ: 1,5 μ. Χ 1 μ. 



ΣΧΟΛΕΙΟ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΚΖ΄ΛΕΜΕΣΟΥ 
  
  
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ:  
Στολές από την Ευρώπη 
  
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ: 
Σπανιόλα με ντέφι, κύπριος 
χορευτής με βράκα, τσολιάς 
από την Ελλάδα, βασιλικός 
φρουρός από τη Βρεττανία.  
 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ: 1.5 μ. Χ 1 μ.  



ΣΧΟΛΕΙΟ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΚΖ΄ ΛΕΜΕΣΟΥ 
  
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: 
Η Κύπρος γιορτάζει 
  
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ:  
Με την Ευρωπαϊκή προεδρία τα 
παιδιά γιορτάζουν και πετούν 
χαρταετούς. Στο φόντο υπάρχουν 
τα περιστέρια και τα αστέρια, 
σύμβολα αγάπης ειρήνης, 
αρμονίας. 
  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ: 1,5 μ. Χ 1 μ. 



ΣΧΟΛΕΙΟ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΚΖ΄ ΛΕΜΕΣΟΥ 
  
 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Θερισμός 
  
 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ: 
Θεριστές έξω από το χωριό 
θερίζουν το σιτάρι με δρεπάνι. 
  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ: 1,5 μ. Χ 1 μ. 



ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  
ΑΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Β΄ 
  
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: 
Κύπρος και πολιτιστική 
κληρονομιά 
  
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ: 
 Έργο σε καμβά με μικτή τεχνική. 
Το θέμα του σχετίζεται με το 
περιβάλλον και την πολιτιστική 
κληρονομιά της Κύπρου. 
Μέσα από το έργο φαίνεται και η 
παρουσία της Κύπρου στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 
  
 



ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΚΑΚΙΟΥ 
   
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Το νησί μας 
  
 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ: 
 Οι μαθητές επιλέγουν και 
ζωγραφίζουν στοιχεία πολιτισμού, 
ιστορίας και φυσικού περιβάλλοντος, 
προβάλλοντας την ιδιαιτερότητα και 
μοναδικότητα του νησιού μας, μέσα 
στη μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια. Το 
έργο αυτό έγινε στα πλαίσια της 
μέρας δράσης για την Ευρώπη. 
  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ:  
Τρεις καμβάδες 51x76 εκ. 
 



ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΚΑΚΙΟΥ 
  
 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Ειδώλια 
  
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ: 
Μέσα από τη μελέτη αρχαίων ειδωλίων, 
ως η πρώτη προσπάθεια απόδοσης της 
ανθρώπινης μορφής, οι μαθητές της  
Στ΄  τάξης δημιουργούν σύνθεση σε 
καμβά με τα δικά τους ειδώλια. 
  
 ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ: Καμβάς 50x70 εκ. 
 



ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΒΑΣΟΥ 
  
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Ανθρώπινη φιγούρα 
με σηκωμένα τα χέρια σε στάση 
δέησης. (Καδράκι / Δώρο για 
επίσημους επισκέπτες από χώρες 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης). 
  
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ:  
Το έργο αυτό αναπαριστά το πρώτο 
δείγμα ζωγραφικής τοίχου στο νησί 
και μαρτυρεί τις υψηλές 
καλλιτεχνικές ικανότητες των 
κατοίκων της Προκεραμικής 
Νεολιθικής Κύπρου. Βρέθηκε σε 
τοίχο σπιτιού σε χρώμα κόκκινο και 
εικάζεται ότι αποτελεί μέρος 
μεγαλύτερης σύνθεσης. 
  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ: 18,5 εκ. Χ 18 εκ. 
 



ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΚΒ΄ ΛΕΜΕΣΟΥ 



ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
Α΄ ΛΑΤΣΙΩΝ 
  
 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Καραβάκι 
   
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ:  
Πήλινο καραβάκι στολισμένο με 
κορδέλες και χάντρες το οποίο 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως γούρι 
(μπορεί να κρεμαστεί). Το σύμβολο 
του καραβιού έχει επιλεγεί γιατί 
είναι άμεσα συνυφασμένο με το 
νησί μας, την Κύπρο.  
  
 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ: 12 εκ. X 19 εκ. 
 



ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Δ΄ 
ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ 
 
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ:  
Μινιατούρες φαγητών  
 
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ: 
 Έργα με πηλό. Μινιατούρες 
φαγητών από διάφορες χώρες 
της Ευρώπης. 
 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ: πολύ μικρά 



ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  
Δ΄ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ 
 
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Η μετάβαση της 
Προεδρίας από τη Δανία στην Κύπρο 
  
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ:  
Έργο σε σχήμα χαρταετού με 
ακρυλικές μπογιές σε νάιλον. 
Παρουσιάζεται η Δανία ως κοπέλα να 
δίνει τη σημαία της ευρωπαϊκής 
ένωσης στην ανθρωπόμορφη Κύπρο.  
 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ:  
95 εκ. Χ 100 εκ. διάμετρος 



ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  
Δ΄ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ 
 
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ:  
Τα παιδιά της Ευρώπης  
 
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ: 
 Έργο σε σχήμα χαρταετού με 
ακρυλικές μπογιές σε νάιλον. 
Παρουσιάζονται πολλά παιδιά 
ντυμένα με σημαίες των 
Ευρωπαϊκών χωρών να ενώνουν 
όλοι μαζί τα χέρια τους. 
 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ: 
95 εκ. Χ 100 εκ. διάμετρος 



ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
 Δ΄ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ 
 
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Η Αφροδίτη της 
Κύπρου και της Ευρώπης  
 
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ: 
Έργο σε σχήμα χαρταετού με 
ακρυλικές μπογιές σε νάιλον. 
Παρουσιάζεται η Αφροδίτη να 
προβάλλει μέσα από τη 
θάλασσα με αρχαιοελληνικά 
χαρακτηριστικά και με φόρεμα 
τη σημαία της Ευρώπης. 
 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ: 
95 εκ. Χ 100 εκ.  διάμετρος 



ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Δ΄ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ 
 
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Σκηνές από τη ζωή της 
Αφροδίτης στην Κύπρο  
 
  
  
 
 



ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Δ΄ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ 
 
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Η Αφροδίτη 
 
  
  
 
 



ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  
Δ΄ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ 
  
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: 
Η αρπαγή της Ευρώπης 
  
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ: 
Ζωγραφική σε ύφασμα κάποτ 
με ακρυλικές μπογιές. 
Παρουσιάζει την αρπαγή της 
Ευρώπης από τον 
μεταμορφωμένο σε ταύρο Δία. 
 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ:  
1,60 εκ. Χ 1,20 εκ. 
 



ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΝΕΡΑ 
  
 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: 
 Όλη η Ευρώπη ένας δρόμος 
   
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ:  
Εικόνες από τα κυριότερα  
αξιοθέατα της Ευρώπης 
συνδυάζονται και δίνουν την 
αίσθηση του δρόμου.  Διάφορα 
μεταφορικά μέσα κινούνται στο 
δρόμο και δίνουν στο έργο μια 
κίνηση, μια τάση για εξερεύνηση  
και γνωριμία με την Ευρώπη.  Το 
έργο έγινε με μικτή τεχνική. 
  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ: 84 εκ.  Χ  60 εκ. 



ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΝΕΡΑ 
  
 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Στη γειτονιά της 
Ευρώπης 
  
 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ:  
Τα αξιοθέατα, οι άνθρωποι και τα 
μοτίβα των κυπριακών 
κεντημάτων συνδυάζονται για να 
δώσουν την αίσθηση της 
συνύπαρξης σε μια «γειτονιά». Το 
έργο έγινε σε καμβά με μικτή 
τεχνική. 
  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ:  
100 εκ. Χ 80 εκ. 



ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΒ΄(ΛΑΝΙΤΕΙΟ) 
ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Β) 
 
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ:  
Η Κύπρος στην Ευρώπη 
 
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ: 
Τρισδιάστατο εικαστικό έργο από τα 
παιδιά της Στ΄ τάξης. 
Χρησιμοποιώντας ποικιλία υλικών, 
ζωγράφισαν και αναμόρφωσαν 
εικαστικά 14 ξύλινες σχολικές 
καρεκλίτσες, αφιερώνοντας κάθε μια 
ξεχωριστά σε μια χώρα της Ε.Ε. 
 



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΑΣΓΑΤΑΣ-ΒΑΣΑΣ-ΣΑΝΙΔΑΣ 
  
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ:  
Η κυπριακή παράδοση στην Ευρώπη 
 
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ: 
Το έργο αποτελείται από μια 
τρισδιάστατη υδρόγειο σφαίρα, γύρω 
από την οποία τοποθετήθηκαν οι 
σημαίες των χωρών μελών της Ε.Ε. 
Στην υδρόγειο τονίζονται οι Λευκωσία 
και Βρυξέλλες με τις αντίστοιχες 
σημαίες. Στο μπροστινό μέρος του 
έργου τοποθετήθηκαν φιγούρες 
ντυμένες με την κυπριακή 
παραδοσιακή στολή. Το έργο 
κατασκευάστηκε με χαρτί 
ανακύκλωσης. 
 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ: Ύψος 37 εκ.,  μήκος 
70 εκ., πλάτος 50 εκ. 
 



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  
ΑΣΓΑΤΑΣ-ΒΑΣΑΣ-ΣΑΝΙΔΑΣ 
  
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : 
Η κυπριακή παράδοση στην Ευρώπη  
 
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ: 
Τα παιδιά ζωγράφισαν σκηνές από 
την κυπριακή παράδοση πάνω σε 
αστέρια, τα οποία 
πλαστικοποιήθηκαν παραπέμποντας 
έτσι στη σημαία της Ε.Ε. 
 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ:  
Μήκος 70εκ., πλάτος 50εκ. 
 



 
 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΨΙΜΟΛΟΦΟΥ 
  
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ :  
Κύπρος και πολιτιστική κληρονομιά-Η κόρη της Κύπρου 
 
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ: 
Στο εικαστικό αυτό έργο,  έχουν εργαστεί όλοι οι μαθητές  μαζί με τους 
δασκάλους οι οποίοι διδάσκουν το μάθημα της Εικαστικής Αγωγής. Η κάθε 
τάξη του σχολείου είχε αναλάβει ένα μέρος του έργου, το οποίο αφορά 
διαφορετικό στοιχείο, μέρος της ιστορίας, της παράδοσης, του πολιτισμού, της 
φύσης και γενικά του χαρακτήρα της Κύπρου όπως διαμορφώθηκε μέσα από 
την ιστορία. 
 Κύρια μορφή του έργου είναι η Αφροδίτη η οποία είναι άμεσα συνδεδεμένη 
με το νησί μας. Κάθε κομμάτι της Αφροδίτης είναι «διακοσμημένο» με ένα 
στοιχείο άμεσα συνδεδεμένο με την Κύπρο: 
 Τα μαλλιά της Αφροδίτης αποτελούνται από φωτογραφίες με τα ενδημικά 
φυτά της Κύπρου. 
Το πρόσωπό της έχει διάφορα γραμματόσημα της Κύπρου για να συμβολίζει 
τον πολυδιάστατο χαρακτήρα του νησιού. 
Ο θώρακάς της έχει επενδυθεί με πήλινα σταυρόσχημα ειδώλια, όπως τα 
ειδώλια που βρέθηκαν στον Πωμό, στην Πάφο. 
Το αριστερό μέρος του κορμιού της είναι διακοσμημένο με ψηφιδωτό, 
στοιχείο που συναντάται σχεδόν σε αρκετούς  αρχαιολογικούς χώρους  που 
υπάρχουν στην Κύπρο. 
Το δεξιό μέρος του κορμιού της είναι διακοσμημένο με χάλκινα τάλαντα από 
την εποχή του χαλκού στην αρχαία Κύπρο. 
Το αριστερό της πόδι είναι επενδυμένο με κέντημα και εκφράζει κάθε είδους 
χειροτέχνημα που συναντάμε στην Κύπρο, ιδιαίτερα στα χωριά και είναι μέρος 
της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. 
Στο δεξί πόδι υπάρχουν φωτογραφίας με τα κυπριακά Μνημεία Παγκόσμιας 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. 
Στον πίνακα υπάρχει ένα κάστρο το οποίο απεικονίζει τα κάστρα που 
υπάρχουν στο νησί μας και που διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στην ιστορία 
του νησιού καθώς επίσης  και το καράβι της Κερύνειας μέσα στη θάλασσα. 
 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ: 2,40 μ. x 1,30 μ.  

 



ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  
Β΄ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ  
  
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ:  
Ζωγραφίζοντας για την Ευρώπη και την 
Κύπρο 
 
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ: 
Στο σχολείο πραγματοποιήθηκε 
διαγωνισμός ζωγραφικής με τίτλο 
«Ζωγραφίζοντας για την Ευρώπη και 
την Κύπρο». Τα παιδιά  εργάστηκαν 
είτε ατομικά είτε ομαδικά 
χρησιμοποιώντας ποικίλα υλικά όπως 
μπογιές, παστέλ, χρωματιστά μολύβια. 
Τους ζητήθηκε να δείξουν πρωτοτυπία 
ιδεών, σωστή χρήση των υλικών και να 
εκφράσουν τη διαφορετικότητα και την 
αποδοχή μεταξύ των κρατών της 
μεγάλης ευρωπαϊκής κοινότητας. Την 
κριτική επιτροπή αποτελούσαν οι 
αντιπρόεδροι όλων των τμημάτων του 
σχολείου που απαρτίζουν την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή του σχολείου 
μας.  
 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ: 40 εκ. Χ 50 εκ.  
 



ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  
ΧΑΤΖΙΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΚΟΡΝΕΣΙΟΣ 
  
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Η Ευρώπη ένα σχήμα 
 
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ: 
Τα παιδιά της Στ΄ τάξης αποτύπωσαν 
εικαστικά τις προσωπικές εμπειρίες 
από τα ταξίδια τους σε διάφορες 
ευρωπαϊκές  χώρες. Οι εμπειρίες 
τους εμπλουτίζονται με έρευνα και 
συλλογή υλικού για τις χώρες αυτές. 
Το εικαστικό έργο δημιουργείται με 
ακρυλικές μπογιές σε βάση 
αστεριού. Τα αστέρια τοποθετούνται 
με αφαιρετικό τρόπο σε τοίχο  του 
σχολείου μετά από πολλούς 
πειραματισμούς για τον τρόπο 
τοποθέτησής τους.   
 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ: 2.50 μ. Χ 2 μ.  



ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΚΟΡΝΕΣΙΟΣ 
  
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ:  
Τα ευρωπαϊκά αστέρια του σχολείου 
μας 
 
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ: 
Στη μια πλευρά των αστεριών έχουν 
ζωγραφιστεί πορτρέτα παιδιών του 
σχολείου που κατάγονται από άλλες 
χώρες. Στην άλλη πλευρά έχουν 
ζωγραφιστεί τοπία της Κύπρου 
εμπνευσμένα από έργα τοπίων Κύπριων 
καλλιτεχνών. Τα αστέρια κρέμονται στο 
ταβάνι και ενοποιούνται μεταξύ τους με 
κορδέλες στα χρώματα της ευρωπαϊκής 
σημαίας πάνω στις οποίες 
αναγράφονται λέξεις που εκφράζουν τις 
αρχές και ιδεολογίες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 
 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ: 100 εκ. Χ 100 εκ.  



ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΚΟΡΝΕΣΙΟΣ 
  
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ :  
Τα ευρωπαϊκά αστέρια του 
σχολείου μας 
 
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ: 
Στη μια πλευρά των αστεριών 
έχει ζωγραφιστεί το πορτρέτο 
παιδιού του σχολείου που 
κατάγεται από άλλη χώρα. Στην 
άλλη πλευρά έχει ζωγραφιστεί 
ένα τοπίο της Κύπρου 
εμπνευσμένο από έργα τοπίων 
Κύπριων καλλιτεχνών. Τα αστέρια 
κρέμονται στο ταβάνι και 
ενοποιούνται μεταξύ τους με 
κορδέλες στα χρώματα της 
ευρωπαϊκής σημαίας πάνω στις 
οποίες αναγράφονται λέξεις που 
εκφράζουν τις αρχές και 
ιδεολογίες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 
 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ: 40εκ. Χ50εκ.  



ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΒΟΛΙΩΝ 
  
 
 



ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΠΕΡΒΟΛΙΩΝ 
  
 
 



ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ  
Β΄ ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑΣ 
  
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ:  
Ευρωπαϊκή Ένωση – Ένα τρένο  
με πολλά βαγόνια 
 
 



ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ  
Β΄ ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑΣ 
  
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: 
 Ευρωπαϊκή Ένωση 
 
 



ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΒΡΥΣΟΥΛΩΝ-ΑΧΕΡΙΤΟΥ 
 
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Πορεία  
  
  
 
 



ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΒΡΥΣΟΥΛΩΝ-
ΑΧΕΡΙΤΟΥ 
 
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ:  
Ειρήνη - Αλληλεγγύη - Αποδοχή 
 
  
  
 
 



ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
 ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΒΡΥΣΟΥΛΩΝ-ΑΧΕΡΙΤΟΥ 
 
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Γιατί; Why? 
 
  
  
 
 



ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟ ΝΗΣΟΥ 
 
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ:  
Η Κύπρος στην Ευρώπη  
  
  
 
 



ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΚΕ΄ ΕΚΑΛΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 
 
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ:  
Καλωσόρισες Ευρώπη  
 
  
  
 
 



ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΚΕ΄ ΕΚΑΛΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 
 
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Κυπριακή προεδρία 
 
  
  
 
 



ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΚΕ΄ ΕΚΑΛΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 
 
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ:  
Ενωμένοι στην πολυμορφία 
 
  
  
 
 



ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΚΕ΄ ΕΚΑΛΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 
 
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ:  
Ενωμένοι στην πολυμορφία 
 
  
  
 
 



ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΚΕ΄ ΕΚΑΛΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 
 
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ:  
Αξιοθέατα χωρών της Ευρώπης 
 
  
  
 
 



ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
 ΚΕ΄ ΕΚΑΛΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 
 
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ:  
Λουλουδάκια της Ευρώπης  
 
  
  
 
 



ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
 ΚΕ΄ ΕΚΑΛΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 
 
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ:  
Η καρδιά χτυπά στην Ευρώπη 
  
 
  
  
 
 



ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
 ΚΕ΄ ΕΚΑΛΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 
 
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Παραδοσιακά 
αντικείμενα της 
Κύπρου 
  
 
  
  
 
 



ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΚΕ΄ ΕΚΑΛΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 
 
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ:  
Κυπριακά Επαγγέλματα 
 
  
  
 
 



ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΚΕ΄ ΕΚΑΛΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 
 
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ:  
Η κυψέλη της Ευρώπης 
 
  
  
 
 



ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΚΕ΄ ΕΚΑΛΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 
 
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ:  
Ματιές στην Ευρώπη 
 
  
  
 
 



ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
 ΚΕ΄ ΕΚΑΛΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 
 
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ:  
Ένα σχολείο για όλα τα παιδιά 
 
  
  
 
 



ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΚΕ΄ ΕΚΑΛΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 
 
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ:  
Πιασμένοι χέρι-χέρι ας 
περπατήσουμε μαζί  
στης αγάπης το ουράνιο  
το τόξο 
 
  
  
 
 



ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΩΔΙΑΣ 
 
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Αφροδίτη  
 
  
  
 
 

 



ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  
ΣΤ΄ ΛΕΜΕΣΟΥ ΚΒ 
 
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Η Κύπρος 
στην Ευρώπη  
 
  
  
 
 



ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  
Α΄ ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑΣ ΚΒ 
 
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Tο δέντρο της 
Ευρώπης 
 
  
  
 
 



ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Α΄ 
ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑΣ ΚΒ 
 
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Τοιχογραφία με 
το μύθο και τις αξίες της 
Ευρώπης 
  
  
 
 



ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  
Α΄ ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑΣ ΚΒ 
 
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ:  
Οι κούκλες της 
Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης 
  
  
 
 



ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Α΄ ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑΣ ΚΑ 
 
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ:  
Ένα πάπλωμα για την Ευρώπη  
  
  
 
 



ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  
ΣΤ΄ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ 
 
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ:  
Τα αερόστατα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης 
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