Ομιλία Δημάρχου στα αποκαλυπτήρια του έργου The Symphony of shapes στο Φυτείδιο
Αθλητικό Κέντρο ΓΣΟ, στις 5/7/2019
Από σήμερα θα κοσμεί το χώρο του Φυτίδειου Αθλητικού Κέντρου ΓΣΟ, ένα ψηφιδωτό έργο που
δημιουργήθηκε εξ ολοκλήρου από τους μαθητές του Θ’ Δημοτικού Σχολείου Λεμεσού.
Το “The Symphony of Shapes”, δημιουργήθηκε στα πλαίσια του μαθήματος των Εικαστικών
Τεχνών, κατά τη φετινή σχολική χρονιά 2018-2019, από μαθητές από την Α’ έως την Στ’ τάξη, με
την καθοδήγηση της εκπαιδευτικού Έλενας Χαραλάμπους.
Η ονομασία του έργου “The Symphony of Shapes”, παραπέμπει σε μια μουσική Συμφωνία. Τα
σχήματα και τα έντονα χρώματα του δίνουν μια εικόνα ενέργειας και κίνησης.
Το δημοτικό συμβούλιο Λεμεσού με την απόφαση του να τοποθετηθεί το έργο των μαθητών του
Θ’ Δημοτικού Σχολείου στο ΓΣΟ θέλει να πει ένα «εύγε» στα παιδιά μας, και ταυτόχρονα να
συνδέσει το έργο και το μήνυμα του με τον ιστορικό αυτό χώρο.
Το ΓΣΟ εκφράζει τη σύγχρονη αθλητική ιστορία της Λεμεσού. Εκφράζει τις αρχές του «εύ
αγωνίζεσθαι», τις αρχές τις ατομικής προσπάθειας για αριστεία, το αθλητικό και προσωπικό
ήθος, το δυναμισμό, την δημιουργικότητα, την ελευθερία. Αυτά είναι τα μηνύματα που από
σήμερα θα στέλνει το έργο των μικρών μας μαθητών. Εδώ σε αυτό το χώρο όπου γράφτηκε η
αθλητική ιστορία της πόλης μας. Δίπλα ακριβώς από το χώρο που ο Δήμος Λεμεσού
προγραμματίζει να ανεγείρει το από μακρού αναμενόμενο Αθλητικό Μουσείο της πόλης μας.
Θέλω να συγχαρώ τις διευθύντριες του Θ’ Δημοτικού σχολείου Ειρήνη Στυλιανίδου και Τασούλα
Κημήτρη, τη δασκάλα Έλενα Χαραλάμπους και τους μαθητές του Θ’ Δημοτικού Σχολείου για την
πρωτοβουλία τους να δημιουργήσουν αυτό το εξαιρετικό τους έργο. Εξαίρετο από καλλιτεχνικής
πλευράς, εξαίρετο από πλευράς μηνυμάτων.
Ο Δήμος Λεμεσού επικροτεί και στηρίζει τέτοιες εκπαιδευτικές δράσεις αφού συμβάλλουν στη
δημιουργία του ενεργού πολίτη και της ολοκληρωμένης προσωπικότητας, δύο στοιχεία
απαραίτητα σε μια δημοκρατική κοινωνία. Οι νεαροί μας καλλιτέχνες γνωρίζουν έμπρακτα
πλέον ότι η πόλη μας αγκαλιάζει το έργο τους και τους ίδιους. Γνωρίζουν ότι μπορούν να
συμβάλλουν στην αναβάθμιση της αισθητικής της πόλης τους. Θα μεγαλώσουν αγαπώντας την
πόλη τους και έχοντας καλλιεργήσει το αίσθημα του ανήκειν.
Ακόμα μια φορά συγχαρητήρια στους μαθητές και τη δασκάλα τους. Και ας αποτελέσει αυτό το
έργο την αρχή ώστε σε λίγα χρόνια να γεμίσει η πόλη μας με έργα μαθητών μας.

