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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

 Η τέχνη μέσα από τα μάτια των παιδιών 

 

Μηα αιιηώηηθε έθζεζε δωγξαθηθήο θηινμελείηαη απηέο ηηο κέξεο ζην Δηεζλέο 

Αεξνδξόκην Λάξλαθαο. Πξόθεηηαη γηα έξγα ηέρλεο, παηδηώλ ηνπ πξνζωπηθνύ ηεο 

Hermes Airports πνπ εξγνδνηείηαη θαη ζηα δύν αεξνδξόκηα ηεο ρώξαο καο. Τα 

παηδηά, ειηθίαο ηεζζάξωλ έωο έληεθα ρξόλωλ, ρξεζηκνπνηώληαο ηελ πινύζηα 

θαληαζία θαη ηελ αγάπε ηνπο γηα ηε δωή θαηάθεξαλ κε ηηο δηθέο ηνπο πηλειηέο λα 

απνηππώζνπλ ηνλ θόζκν κέζα από ηα δηθά ηνπο κάηηα κε έλαλ απιό αιιά θαη 

ζπλάκα εύγιωηην ηξόπν. Με δωληαλά θαη ιακπεξά ρξώκαηα δηαρένπλ ηελ παηδηθή 

ηνπο αζωόηεηα παξνπζηάδνληαο έλα θόζκν γεκάην αγάπε θαη θαινζύλε, καθξηά από 

ηηο ζθνηνύξεο θαη ην άγρνο ηεο  θαζεκεξηλόηεηαο ηωλ «κεγάιωλ».     

 

Τειώληαο ηα εγθαίληα ηεο έθζεζεο, ν Πξώηνο Εθηειεζηηθόο Δηεπζπληήο ηεο Hermes 

Airports θύξηνο Alfred van der Meer, εμέθξαζε ηε κεγάιε ηνπ ραξά θαη ηθαλνπνίεζε 

γηα ηε δηνξγάλωζε απηήο έθζεζεο, ηνλίδνληαο παξάιιεια ηε ζεκαζία πνπ απνδίδεη ε 

Hermes Airports ζηε ζύζθημε ηωλ δεζκώλ ηεο εηαηξείαο κε ην πξνζωπηθό ηωλ 

αεξνδξνκίωλ θαη ηηο νηθνγέλεηεο ηνπο. Είλαη ηηκή καο, ζεκείωζε, λα θηινμελνύκε εδώ 

ζην Δηεζλέο Αεξνδξόκην Λάξλαθαο, έλα θνκκάηη ηωλ νηθνγελεηαθώλ ζηηγκώλ ηνπ 

πξνζωπηθνύ καο. Η νηθνγέλεηα απνηειεί έλα από ηα πην ζεκειηώδε θαη ππέξνρα 

αγαζά ηεο δωήο καο θαη εκείο ζηελ Hermes Airports, μέξνπκε λα ηηκνύκε ηνπο 

αλζξώπνπο καο θαη ηηο νηθνγέλεηεο ηνπο. Τνπο είκαζηε επγλώκνλεο γηαηί καδί κε ηα 

παηδηά ηνπο κνηξάδνληαη ζήκεξα καδί καο απηέο ηηο ηόζν μερωξηζηέο ζηηγκέο.  

 

Αμίδεη λα ζεκεηωζεί όηη ηα έξγα ηωλ «Νεαξώλ Ζωγξάθωλ» ζα θνζκνύλ ζύληνκα ηα 

γξαθεία ηεο Hermes Airports θαη ζηα δύν δηεζλή αεξνδξόκηα ηεο Κύπξνπ. Γηα ην 

πξνζωπηθό ηεο Hermes Airports, ηα αεξνδξόκηα απνηεινύλ ην δεύηεξν ηνπο ζπίηη θαη 

νη ζπλάδειθνη ηνπο, ηε δεύηεξε ηνπο νηθνγέλεηα. Είλαη γηα απηό ην ιόγν πνπ ζήκεξα 

αηζζαλόκαζηε ηδηαίηεξε ραξά θαη πεξεθάληα πνπ εγθαηληάδνπκε ηελ έθζεζε 

δωγξαθηθήο ηωλ παηδηώλ ηεο δηθήο καο κεγάιεο νηθνγέλεηαο, ηωλ αεξνδξνκίωλ ηεο 

Κύπξνπ.  
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