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12 Ιανουαρίου 2023 
 
ΕΠΕΙΓΟΝ 
 
Διευθυντές/ντριες 
Δημοσίων Σχολείων 
Δημοτικής, Μέσης Γενικής και 
Μέσης Τεχνικής, Επαγγελματικής  
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 
 

Θέμα: Προκήρυξη Παγκύπριου Διαγωνισμού Φιλανθρωπικού Ιδρύματος ‘Yianis Christodoulou 
Foundation’ για μαθητές / μαθήτριες που φοιτούν σε Δημόσια Σχολεία Δημοτικής  

και Μέσης Εκπαίδευσης (ΜΕ και ΜΤΕΕΚ) με τίτλο ‘LOVE    CYPRUS’     
 

Αναφερόμαστε στο πιο πάνω θέμα, καθώς και στη νέα πρωτοβουλία του Φ.Ι. ‘Yianis Christodoulou 
Foundation’ που στοχεύει στην παροχή ευκαιριών για προώθηση της δημιουργικότητας ανάμεσα 
στους/στις μαθητές/τριες με αποτέλεσμα την αναβάθμιση των σχολικών τους μονάδων. 
 
Όπως γνωρίζετε, κατά τις σχολικές χρονιές 2018-19 και 2019-20, το Φ.Ι. ‘Yianis Christodoulou Foundation’ 
διοργάνωσε με επιτυχία τρεις Παγκύπριους Διαγωνισμούς από τους οποίους ποσό €61.000 
αξιοποιήθηκε για την αναβάθμιση 14 δημοσίων σχολείων: τον Παγκύπριο Διαγωνισμό ‘CHRISTMAS CARD 
COMPETITION-HELPING CHILDREN’ (Δημοτική Εκπαίδευση), τον διαγωνισμό ‘POSTER COMPETITION-
KEEPING FIT AND HEALTHY THROUGH BOXING’ (Μέση Γενική και Μέση Τεχνική Εκπαίδευση) και τον 
διαγωνισμό ‘HANDS UP FOR ALL’ (Ειδικά Σχολεία). Πέρα από τους διαγωνισμούς, το Φ.Ι. ‘Yianis 
Christodoulou Foundation’ στηρίζει στο παρόν στάδιο περαιτέρω και τα εννέα δημόσια ειδικά σχολεία με 
το ποσό των €300.000 για την αγορά εξοπλισμού ή και την υλοποίηση μικρών έργων, όπως κατασκευή 
στεγάστρου, αναβάθμιση εξωτερικών παιχνιδότοπων κ.ά. 
 
Σε συνέχεια της επιτυχημένης διοργάνωσης των πιο πάνω διαγωνισμών, το Φ.Ι. ‘Yianis Christodoulou 
Foundation’ προκηρύσσει ένα νέο διαγωνισμό με τίτλο ‘LOVE      CYPRUS’ με έπαθλα €170.000 (εκατό 
εβδομήντα χιλιάδες ευρώ) και καταληκτική ημερομηνία την 3η Μαρτίου 2023. Πιο κάτω θα βρείτε 
χρήσιμες πληροφορίες: 
 
1. Κύριος στόχος του διαγωνισμού είναι η παροχή ευκαιριών για προώθηση της ανάληψης 

πρωτοβουλιών για δημιουργική έκφραση των μαθητών/τριων  μέσα από τη φωτογραφική τέχνη, τον 
παραδοσιακό χορό, τη δημιουργία μικρού μήκους φιλμ και του γραπτού λόγου.  Μέσα από τις 
πρωτοβουλίες που θα αναληφθούν οι μαθητές/τριες θα αναλάβουν το ρόλο των νέων δημιουργών 
με στόχο την προώθηση της παράδοσης, της κουλτούρας, της μουσικής, του χορού και της τέχνης 
της κοινότητας, περιοχής και επαρχίας στην οποία ζούνε για προσέλκυση τουριστών-επισκεπτών, 
μέσα από τη υποβολή των πιο κάτω: 
- Δημιουργία ενός πολύ μικρού μήκους φιλμ που θα παρουσιάζει ένα παραδοσιακό/λαϊκό 

χορευτικό διάρκειας 1 λεπτού. 
- Λήψη φωτογραφίας που θα παρουσιάζει τη φύση, την παράδοση, την κουλτούρα, τα έθιμα κλπ. 

της Κύπρου. 
Τα πιο πάνω θα συνοδεύονται από ένα σλόγκαν/σύνθημα 10 λέξεων για την προσέλκυση του 
ενδιαφέροντος των τουριστών-επισκεπτών, καθώς και ένα πολύ σύντομο κείμενο 100  λέξεων για 
την παροχή βασικών πληροφοριών για τη φωτογραφία ή τον χορό που θα παρουσιαστεί. 
 
Σημειώνεται ότι με το σύνθημα ‘CYPRUS    LOVE’ όλες οι δημιουργίες που θα υποβληθούν, θα πρέπει 
να προωθούν την Κύπρο, όχι μόνο ως ένα καλοκαιρινό τουριστικό προορισμό, αλλά θα πρέπει να 
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προωθούν επίσης την παράδοση, την κουλτούρα, τη φιλοξενία, τις τέχνες, τα έθιμα, τον φυσικό 
πλούτο, κλπ., της χώρας μας. 

2. Ο νέος αυτός διαγωνισμός απευθύνεται σε δημόσια σχολεία Δημοτικής, Μέσης Γενικής και Μέσης 
Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, τα οποία μπορούν να συμμετάσχουν με 
ατομικές ή ομαδικές δημιουργίες των μαθητών/τριων. 
 

3. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό αυτό είναι σε εθελοντική βάση και η κάθε σχολική μονάδα μπορεί να 
αποστείλει έξι συνολικά συμμετοχές/δημιουργίες (τρεις φωτογραφίες και τρια φιλμάκια με το 
χορευτικό). Συστήνεται όμως λόγω του οικονομικού επάθλου-βραβείου το οποίο θα αξιοποιηθεί για 
υλοποίηση έργων στο χώρο του σχολείου (αγορά εξοπλισμού/ υλικοτεχνικής υποδομής, αναβάθμιση 
κλπ), όπως η επιλογή των έργων που θα σταλούν να γίνει από τη διεύθυνση και το διδακτικό 
προσωπικό της κάθε σχολικής μονάδας. Η πιο πάνω εισήγηση κρίνεται επίσης αναγκαία αφού πέρα 
από την υποβολή των έργων, η κάθε σχολική μονάδα θα πρέπει να υποβάλει και ‘Σχέδιο Αξιοποίησης 
του Επάθλου’.  

 
4. Σύμφωνα με τους κανονισμούς του διαγωνισμού το Φ.Ι. ‘Yianis Christodoulou Foundation’ θα δώσει 6 

χρηματικά βραβεία-έπαθλα αξίας €170.000 (εκατό εβδομήντα χιλιάδων ευρώ) (τρία για κάθε 
κατηγορία φωτογραφία και φιλμάκι με χορευτικό) δηλ., Α’ Βραβείο €50.000, Β’ Βραβείο €25.000 και 
Γ’ Βραβείο €10.000. Τα χρηματικά αυτά ποσά θα διατεθούν στα δημόσια σχολεία από τα οποία 
προέρχονται οι μαθητές/τριες που θα διακριθούν. Η αξιοποίηση του χρηματικού ποσού θα γίνει από 
το Ίδρυμα στη βάση εγκεκριμένης πρότασης η οποία θα τύχει της συγκατάθεσης και των σχετικών 
εγκρίσεων από όλους τους αρμόδιου φορείς (ΥΠΠΑΝ, σχολική μονάδα, Τεχνικές Υπηρεσίες κλπ). 

 
5. Στα Παραρτήματα Α΄, Β’ και Γ’ επισυνάπτονται όλες οι σχετικές πληροφορίες για τη διοργάνωση του 

διαγωνισμού και τη συμμετοχή των μαθητών. Οι πληροφορίες βρίσκονται αναρτημένες επίσης στην 
επίσημη ιστοσελίδα του Ιδρύματος https://yianischristodouloufoundation.com/ . 

 
Σημειώνεται ότι το τελικό στάδιο του διαγωνισμού για τους 6 νικητές για βράβευση (3 σε κάθε 
κατηγορία), καθώς και η επίσημη τελετή βράβευσης θα γίνει στις 3 Απριλίου 2023 στη Λεμεσό, στην 
παρουσία  εκλεκτών προσκεκλημένων, όπως ο Κωνσταντίνος Αργυρός ο οποίος θα ερμηνεύσει μεγάλες 
επιτυχίες του. 
 
Με βάση τα πιο πάνω, θερμή παράκλησή του Ιδρύματος είναι όπως ενημερώσετε σχετικά τους 
εκπαιδευτικούς, μαθητές/τριες, γονείς, άλλους εμπλεκόμενους φορείς της σχολικής σας μονάδας ώστε 
να προωθηθεί η διαδικασία συμμετοχής στον πιο πάνω διαγωνισμό με καταληκτική ημερομηνία τις 3 
Μαρτίου 2023.   

 
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για τυχόν περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινίσεις. 
 
Με εκτίμηση, 

 
 
 

Εκ μέρους του κ. Chris Christou, Trustee 
The Yianis Christodoulou Foundation 
 
Κοιν.: Διευθυντή Δημοτικής Εκπαίδευσης 

Διευθυντή Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης 
Διευθυντή Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 
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