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Διευθυντές/Διευθύντριες  
Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης 
 

Θέμα: 7ος Παγκύπριος Διαγωνισμός Εικαστικών Τεχνών στο πλαίσιο του       

Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2018       

(συμπληρωματική εγκύκλιος) 

 

Σε συνέχεια ταυτάριθμης εγκυκλίου με ημερ. 24 Οκτωβρίου 2017, διευκρινίζεται 

ότι ο φετινός 7ος Παγκύπριος Διαγωνισμός Εικαστικών Τεχνών τοποθετείται 

στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2018. 

Tο 2018 έχει ανακηρυχτεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως Ευρωπαϊκό Έτος 

Πολιτιστικής Κληρονομιάς (EYCH 2018), με στόχο την ανάδειξη του πλούτου 

και της πολυμορφίας της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης, η οποία μας 

ενώνει μέσα από την ποικιλομορφία της και τονώνει το αίσθημα της κοινής 

ευρωπαϊκής μας ταυτότητας. 

Η πλούσια πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης βρίσκεται παντού γύρω μας, 

στις πόλεις, στα τοπία και στους αρχαιολογικούς χώρους. Δεν είναι μόνο η 

λογοτεχνία, η τέχνη και τα αντικείμενα, είναι και οι δεξιότητες χειροτεχνίας, οι 

ιστορίες, οι γεύσεις, τα τραγούδια, οι ταινίες και πολλά άλλα. 

Βασικός στόχους του Έτους είναι να ενθαρρύνει όσο το δυνατόν περισσότερους 

ανθρώπους να ανακαλύψουν και να προσεγγίσουν δημιουργικά την πολιτιστική 

κληρονομιά της Ευρώπης και ιδιαίτερα οι νέοι/ες να αντιληφθούν τη 

σπουδαιότητα διαφύλαξής της για τις μελλοντικές γενιές. Αυτό στις μέρες μας 

είναι ιδιαίτερα σημαντικό λόγω του κινδύνου καταστροφής που διατρέχει η  
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πολιτιστική κληρονομιά είτε εξαιτίας των πολεμικών συρράξεων είτε 

αρχαιοκαπηλίας.  

 

Στη βάση των πιο πάνω, καλούνται οι καθηγητές/τριες των  Εικαστικών 

Τεχνών, όπως κάτω από τη θεματική του 7ου Διαγωνισμού Εικαστικών 

Τεχνών «Πολιτιστικές Διαδρομές», έχουν κατά νουν στις εικαστικές τους 

προσεγγίσεις τη θεματική του Έτους, ώστε να καθοδηγήσουν τους 

μαθητές/τριές τους στο να εξερευνήσουν και κατ’ επέκταση να 

αποδώσουν στα έργα τους την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά της 

Ευρώπης, καθώς και την ανάλογη καλλιτεχνική συνεισφορά της πατρίδας 

μας σ’ αυτήν.  

Περισσότερες πληροφορίες για το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς 

μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο:                                                                    

https://ec.europa.eu/culture/european-year-cultural-heritage-2018 
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