
 

 

  

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΣΚΙΤΣΟΥ 
ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ «ΠΙΝ» ΕΚΘΕΤΕΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ  

ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 
 

Έκθεση με γελοιογραφίες και σκίτσα 20 εκλεκτών δημιουργών ηλικίας 12 έως 65 ετών παρουσιάζεται στο 
Πανεπιστήμιο Κύπρου από το Εργαστήρι «ΠΙΝ». Οι θεματικές αφορούν επίκαιρες γελοιογραφίες πολιτικού 
ή κοινωνικού περιεχομένου, χιουμοριστικές ανάλογα με τα ενδιαφέροντα του κάθε γελοιογράφου, comic 
strips και καρικατούρες γνωστών και αγνώστων προσώπων.  
 
Τα εγκαίνια της έκθεσης τέλεσε τη Δευτέρα, 10 Ιουνίου 2019 ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, 
Καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης συνοδευόμενος από τον Προεδρεύοντα της Κυπριακής Δημοκρατίας, 
Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων κ. Δημήτρη Συλλούρη. 
 
Στον χαιρετισμό του ο Πρύτανης εξέφρασε τη χαρά του που φιλοξενείται στο Πανεπιστήμιο Κύπρου η 
φετινή έκθεση γελοιογραφίας και σκίτσου του εργαστηρίου ΠΙΝ, το οποίο λειτουργεί εδώ και εφτά χρόνια 
προσφέροντας γνώσεις σε νεοεισερχόμενους επίδοξους γελοιογράφους και ευκαιρίες συνάντησης, 
συζήτησης και δημιουργίας με έμπειρους γελοιογράφους του Εργαστηρίου. Στον ξεχωριστό αυτό κύκλο, 
πρόσθεσε ο Πρύτανης, ανήκε και ο εξαίρετος γελοιογράφος, δάσκαλος και διαχρονικός φίλος του 
Εργαστηρίου, ο Γιώργος Μαυρογένης. Μπορεί να μην βρίσκεται πια μαζί  μας, είπε, αλλά είναι μια 
ευκαιρία η σημερινή να τον θυμηθούμε και να του αποτίσουμε  φόρο τιμής. 
 
Στην εκδήλωση χαιρετισμό απηύθυνε και ο κ. Πέτρος Παπαπέτρου (ΠΙΝ), ο οποίος, μεταξύ άλλων, ανέφερε 
ότι είναι η 7η συνεχή χρονιά που λειτουργεί το Εργαστήρι και που παρουσιάζεται έκθεση με έργα των 
μαθητών του εργαστηρίου. Είμαι πολύ περήφανος, πρόσθεσε, γιατί τα τελευταία χρόνια έχει 
δημιουργηθεί στον τόπο μας μεγάλη κίνηση με γελοιογραφίες στον έντυπο και τον διαδικτυακό τύπο.  
 
Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Γελοιογράφων Κύπρου, κ. Σώτος Βοσκαρίδης, (Boss), στη δική του παρέμβαση 
αφού αναφέρθηκε στις επιτυχίες του Εργαστηρίου σημείωσε πως τα καλύτερα έπονται με κινητήριο 
δύναμη τους άρτια εκπαιδευμένους και δικαιολογημένα περήφανους «καταδρομείς» του Εργαστηρίου 
ΠΙΝ.  
 
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης και θέλοντας να ευχαριστήσει τον Πρύτανη για την φιλοξενία της 
Έκθεσης του Εργαστηρίου στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, ο κ. Παπαπέτρου του παρέδωσε καρικατούρες και 
σκίτσα που ετοίμασαν μαθητές του Εργαστηρίου ΠΙΝ και που απεικονίζουν τον ίδιο τον κ. Χριστοφίδη, 
προκαλώντας έτσι τον θαυμασμό των παρευρισκομένων. 
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Η έκθεση που εκτίθεται στο εσωτερικό αίθριο ( ισόγειο) του Κτηρίου Συμβουλίου - Συγκλήτου «Αναστάσιος 
Γ. Λεβέντης» στην Πανεπιστημιούπολη, θα παραμείνει ανοικτή για το κοινό μέχρι και την Παρασκευή, 28 
Ιουνίου 2019. 
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