
 

 
 

 

Πόλη που κατέχεται από τα Τουρκικά στρατεύματα από το 1974 

Ο Δήμος Κερύνειας προκηρύσσει τον 26ο Παγκύπριο Μαθητικό Διαγωνισμό Ζωγραφικής για τα 
Γυμνάσια για τη Σχολική Χρονιά 2022 - 2023  με θέμα: 

«Εορτασμός Εθνικών Επετείων στην Κερύνεια» 
 
 
Γενικός Σκοπός του Διαγωνισμού:  

Τα παιδιά να έχουν την ευκαιρία να εκφράσουν με τη Ζωγραφική: 

1. Την πεποίθηση τους ότι η πατρίδα τους είναι ολόκληρη η Κύπρος κατεχόμενη και μη. 

2. Την πίστη τους για απελευθέρωση από τον Τούρκο εισβολέα, για επανένωση του λαού και της 

πατρίδας τους και επιστροφή στην αγαπημένη, γραφική, όμορφη πόλη της Κερύνειας. 

3. Τη θέλησή τους να αγωνιστούν για μια πατρίδα ελεύθερη από την Τουρκική κατοχή με 

διασφαλισμένα τα ανθρώπινα δικαιώματα και με συνθήκες αλληλοσεβασμού και ειρηνικής 

συμβίωσης όλων των νόμιμων κατοίκων της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Τα έργα των παιδιών πρέπει να είναι αποτέλεσμα δημιουργικής εργασίας στο πλαίσιο του 

διαθεματικού και διαχρονικού στόχου του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ) 

«Γνωρίζω -  Δεν Ξεχνώ -  Διεκδικώ»  

 

Εισαγωγή για το φετινό θέμα: 
 
Βασικός κορμός των εορτασμών ήταν οι δραστηριότητες του Γυμνασίου Κερύνειας και των υπόλοιπων 
εκπαιδευτηρίων της πόλης. 
 
Υπήρχε μεγάλος ενθουσιασμός και οι προετοιμασίες άρχιζαν αρκετές μέρες πριν την ημερομηνία της 
επετείου. 
 
Στολισμός του σχολείου με δάφνες και σημαίες και τη λαμπαδηφορία στους κυριότερους δρόμους 
της πόλης την παραμονή της επετείου. 
 
Ξημερώματα της μεγάλης μέρας ξυπνούσαν τους πολίτες με το Εωθινό. 
Επικεφαλής οι τυμπανιστές και οι σαλπιγκτές του Γυμνασίου και με το τραγούδι  
«Ξυπνάτε με τ’ αγέρι της αυγής» 
Κατέληγαν στη Μητρόπολη για την έπαρση της Σημαίας. 
 
Τα σπίτια έβαζαν στα μπαλκόνια ή τα παράθυρα τους, τις σημαίες. 
 
Οι μαθητές συναντιόντουσαν στα σχολεία όπου σε παράταξη κατέληγαν στον Μητροπολιτικό Ναό 
του Αρχαγγέλου Μιχαήλ για τη Δοξολογία με κάποιο κύριο Ομιλητή. 
 
Η παρέλαση των Εκπαιδευτηρίων περνούσε από τους κυριότερους δρόμους και κατέληγε 
τραγουδώντας στην πλατεία της Ιεράς Μητρόπολης. 
Εκεί χόρευαν παραδοσιακούς χορούς φορώντας εθνικές ενδυμασίες (Φουστανέλες, Αμαλίες, 
Καρπασίτικες, κ.α) 
 



 

Απαγγέλλονταν εθνικά ποιήματα από τον εξώστη και ως επιστέγασμα, η ομιλία από τον Μητροπολίτη. 
 
Το βράδυ δινόταν Θεατρική Παράσταση με ανάλογο θέμα που να θυμίζει τα γεγονότα της ημέρας 
καθώς και τραγούδια από τη Χορωδία. 
 
 

Προετοιμασία έργου - Στήριξη εκπαιδευτικών και μαθητών: 

 

1. Μετά την επεξήγηση του σκοπού του διαγωνισμού από τους/τις εκπαιδευτικούς, μπορεί να 

αναπτυχθεί και επεξεργασία του θέματος π.χ. με εικόνες, προβολές, κείμενα, γραπτές ή και 

ζωντανές πηγές (www.kyreniamunicipality.com). 

2. Στη συνέχεια, αναμένεται ότι τα παιδιά, σε διδακτικό χρόνο ή μη θα ολοκληρώσουν το έργο 

τους. 

 

Όροι του διαγωνισμού: 
 
1. Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος μαθητές/μαθήτριες των τριών τάξεων του 

Γυμνασίου, από όλη την Κύπρο. 
 
2. Το μέγεθος των έργων θα πρέπει να είναι Α2 και Α3 και τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν να 

είναι παστέλ ή νερομπογιές. 
 
3. Σε κλειστό ξεχωριστό φάκελο, ο οποίος θα τοποθετηθεί μέσα στον φάκελο που θα τοποθετηθεί 

το έργο του μαθητή/της μαθήτριας, να γραφτούν τα εξής στοιχεία: 

 Α. Όνομα μαθητή / μαθήτριας 

 Β. Τάξη - Τμήμα 

 Γ. Σχολείο 

 Δ. Διεύθυνση / τηλέφωνο μαθητή/μαθήτριας 

 Ε. Όνομα διδάσκοντος/διδάσκουσας 

 Στ. Στο πίσω μέρος του έργου να αναγράφεται το όνομα του σχολείου και ένας  
                    τυχαίος αριθμός, o οποίος θα αναγράφεται και εξωτερικά πάνω στον κλειστό  
                    φάκελο 

4.   Στα καλύτερα έργα θα απονεμηθούν βραβεία ως εξής: 

 Α. Πρώτο βραβείο, χρηματικό ποσό 200 € 

 Β. Δεύτερο βραβείο, χρηματικό ποσό 150 € 

 Γ. Τρίτο βραβείο, χρηματικό ποσό 100 € 

 Δ. Έπαινος    (βιβλία) 

 
5. Τα έργα πρέπει να παραδοθούν μέχρι την Παρασκευή, 5 Μαΐου 2023 στη διεύθυνση: 
    ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ 
    ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ 
    Λεωφ. Μάρκου Δράκου 8, 1102 Λευκωσία (παρά το Λήδρα Πάλας) 
 
6. Τα έργα θα κριθούν από Επιτροπή που θα ορισθεί από τον Δήμο Κερύνειας. Η Κριτική Επιτροπή 
Αξιολόγησης: 

http://www.kyreniamunicipality.com/


 

• Θα αξιολογήσει τα έργα των παιδιών και θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα του 
διαγωνισμού, μέσω του ημερήσιου Τύπου, μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς 2022-2023.  

• Θα ενημερώσει τα παιδιά που θα βραβευθούν και τους/τις διευθυντές/διευθύντριες των 
σχολείων τους, μέσω επιστολών και τηλεφωνικά, για τα αποτελέσματα του διαγωνισμού. 

• Θα οργανώσει τη βράβευση των παιδιών σε ειδική τελετή, σε ημερομηνία και χώρο που θα 
οριστούν από τον Δήμο Κερύνειας. 

 
7. Όλοι/Όλες οι μαθητές/μαθήτριες που θα λάβουν μέρος στον διαγωνισμό, μπορούν να παραλάβουν 
τα έργα τους μετά την τιμητική εκδήλωση που θα διοργανώσει ο Δήμος Κερύνειας για την επίδοση 
των βραβείων του διαγωνισμού, περί τα τέλη Σεπτεμβρίου. Τα έργα θα φυλάσσονται στο Δημαρχείο 
Κερύνειας για περίοδο ΔΥΟ ΜΗΝΩΝ μετά το πέρας της εκδήλωσης. Μετά από αυτή την ημερομηνία 
και εάν οι μαθητές/μαθήτριες δεν περάσουν να τα παραλάβουν, ο Δήμος Κερύνειας δεν είναι 
υποχρεωμένος να κρατήσει τα έργα και έχει το δικαίωμα να τα αξιοποιήσει όπως αυτός θεωρεί 
σωστό. 
 
8. Ο Δήμος Κερύνειας πιθανόν να χρησιμοποιήσει τα έργα ζωγραφικής των μαθητών/μαθητριών για 
οποιαδήποτε νόμιμη χρήση, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά: τη δημοσίευση και/ή στο περιοδικό 
και/ή ημερολόγιο και/ή ιστοσελίδα του Δήμου Κερύνειας.  
 
 
Βιβλία, ιστοσελίδες και βίντεο που μπορεί να βοηθήσουν: 

1. ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ: http://laografikosomiloskeryneias.com/  

2. Βρείτε μας στο youtube στο κανάλι «ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ KYRENIAMUNICIPALITY» 

  

 
Για περισσότερες πληροφορίες: www.kyreniamunicipality.com 
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Παράρτημα 1 

Έντυπο συμμετοχής παιδιού 
Διαγωνισμός Δήμου Κερύνειας για τα Γυμνάσια (Δημόσια και Ιδιωτικά) 

Σχολική Χρονιά: 2022 – 2023 

 

1. Ονοματεπώνυμο παιδιού: ……………………………………………………………………………………………….. 

2. Τάξη/ Τμήμα: ...................... 

3. Διεύθυνση γονέων: 

…..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 

4. Τηλέφωνα:.............................................................................................................................. 

5. Καταγωγή:............................................................................. 

 

6. Όνομα Σχολείου: ……………………............................................................................................ 

 
7. Τηλέφωνο : ............................................................................................................................ 

 
Tηλεομοιότυπο:  ............................................ Ηλ. Ταχ………….…………………………………….………..… 

 
8. Όνομα καθηγητή/καθηγήτριας:  

………............................................................................................................................................. 

Υπογραφή:............................................... 

 

9. Όνομα Διευθυντή/ Διευθύντριας:   

….................................................................................................................................................. 

Υπογραφή:................................................ 

 

Ημερομηνία: ............................................  
 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παρούσα προκήρυξη και όλα τα σχετικά έντυπα, είναι διαθέσιμα, σε 

ηλεκτρονική μορφή,  στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Κερύνειας: 

www.kyreniamunicipality.com 

 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΓΡΑΦΕΙΑ : 

Λεωφ. Μάρκου Δράκου 8, 1102 Λευκωσία (παρά το οδόφραγμα Λήδρα Πάλας). 

Τηλ. 22818040 - Φαξ: 22818228 

E-mail: info@kyreniamunicipality.com 

 
 

http://www.kyreniamunicipality.com/
mailto:info@kyreniamunicipality.com


 

Παράρτημα 2 

 

Έντυπο Άδειας Χρήσης, Δημοσίευσης και Αναπαραγωγής  
 

 
Εγώ ο/η …………………………………………………………………….., γονέας ή νόμιμος κηδεμόνας του/της 

…………………………………………………………………….. (όνομα ανήλικου) παραχωρώ στο Δήμο 

Κερύνειας την άδεια μου να χρησιμοποιήσει, δημοσιεύσει  και αναπαράγει το σχέδιο που 

περιγράφεται ως ………………………………………………………………………………………………………..………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… και έχει δημιουργηθεί και 

κατατεθεί από τον/την ως άνω ανήλικο/ανήλικη για σκοπούς του 26ου Παγκύπριου 

Μαθητικού Διαγωνισμού του Δήμου Κερύνειας για οποιαδήποτε νόμιμη χρήση, 

συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά: τη δημοσίευση και αναπαραγωγή του σχεδίου, στο 

περιοδικό και/ή ημερολόγιο και/ή ιστοσελίδα του Δήμου Κερύνειας.  

 
Επιπλέον, καταλαβαίνω ότι για την πιο πάνω χρήση, αναπαραγωγή και δημοσίευση δεν 

δικαιούμαι και δεν θα μου καταβάλλονται δικαιώματα, τέλη ή άλλες αποζημιώσεις. 

 

 

Υπογραφή γονέα / κηδεμόνα: …………………………………………. Ημερομηνία: ………………… 

 

Όνομα γονέα / κηδεμόνα: ………………………………………………………………………………………… 

 

Όνομα ανήλικου: ……………………………………………………………………………………………………… 

 

Σχολείο και τάξη ανήλικου: ………………………………………………………………………………………… 

 

Τηλέφωνο: ………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: ……………………………………………………………………………..………… 

 


