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¨Ο βυθός μέσα από τη μάσκα μου¨ 

Διήμερο ευαισθητοποίησης για το περιβάλλον με θέμα ¨Ο Βυθός μέσα από τη 
μάσκα μου¨ διοργάνωσαν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Οίκαδε της Τράπεζας 
Κύπρου και η Περιβαλλοντική Μη Κυβερνητική Οργάνωση «Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 
SOS» το Σάββατο 17 και την Κυριακή 18 Απριλίου, στην αίθουσα εκδηλώσεων του 
ΜΕΤΡΟ στο Σύνταγμα. Στο πλαίσιο του διημέρου πραγματοποιήθηκε η βράβευση 
των νικητών του ομότιτλου Μαθητικού Διαγωνισμού Καλλιτεχνικής Δημιουργίας με 
συμμετοχή 3.080 μαθητών από όλη την Ελλάδα και την Κύπρο με 1.590 έργα: 
ζωγραφιές, κολάζ, φωτογραφίες και θεατρικά κείμενα, ατομικά ή ομαδικά. 
Εκατοντάδες παιδιά κάθε ηλικίας είχαν την ευκαιρία μέσα από παιχνίδια και 
δημιουργικές δραστηριότητες να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα θαλάσσιας 
βιοποικιλότητας.  
  
Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο Διευθυντής Α/βάθμιας Εκπαίδευσης 
του Υπουργείου Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, κ. Κ. 
Παπαχρήστος. Βραβεία απένειμαν επίσης η ηθοποιός κα Κ. Ρουγγέρη, ο Πρόεδρος 
της Unicef, κ. Λ. Κανελλόπουλος, ο Πρόεδρος του Δικτύου ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, κ. Ε. 
Κουκιάσας, ο Ανώτερος Διευθυντής Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων & Ιδιωτών 
Τράπεζας Κύπρου, κ. Ε. Αθανασίου καθώς και μέλη της κριτικής επιτροπής. 
  
Κατά τη βράβευση των νικητών του διαγωνισμού, που πραγματοποιείται με 
επιτυχία για πέμπτη συνεχή χρονιά, ο κ. Ε. Αθανασίου δήλωσε: «Επιθυμία και 
στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε το Οίκαδε και να 
αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες που ευαισθητοποιούν το κοινό και ειδικότερα τα 
παιδιά μας, για  ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που μας απασχολούν σήμερα, 
το περιβάλλον». 
  
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Οίκαδε αποτελεί μία από τις σημαντικότερες δράσεις 
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Τράπεζας Κύπρου που εκπονείται από το 1999 
και τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Παιδείας Ελλάδας και Κύπρου. Στο 
πρόγραμμα συμμετέχουν περισσότερα από 120 δημοτικά σχολεία από όλη την 
Ελλάδα, την Κύπρο και το εξωτερικό, που επικοινωνούν ζωντανά μέσω ίντερνετ. 
Παράλληλα, η εκπαιδευτική ιστοσελίδα www.oikade.gr  είναι ανοιχτή σε όλα τα 
παιδιά και τους γονείς. 

 


