
 

 
 

Πόλη που κατέχεται από τα Τουρκικά στρατεύματα από το 1974 

Ο Δήμος Κερύνειας προκηρύσσει τον 26ο Παγκύπριο Μαθητικό Διαγωνισμό Συγγραφής 
Δοκιμίου για τα Λύκεια, τις Τεχνικές και Ιδιωτικές Σχολές για τη Σχολική Χρονιά 2022 - 2023  
με θέμα: 

 

«Η πνευματική, πολιτιστική, οικονομική και τουριστική ανάπτυξη της πόλης της 
Κερύνειας στα τελευταία  χρόνια πριν την τουρκική εισβολή και κατοχή το 1974» 

 
 
Γενικός Σκοπός του Διαγωνισμού:  

Τα παιδιά να έχουν την ευκαιρία να εκφράσουν με τη Συγγραφή Δοκιμίου: 

1. Την πεποίθησή 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 δοκίμια 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: 

 
Η τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 1974 και η κατάληψη  της Κερύνειας από τα τουρκικά 

στρατεύματα  συνέβησαν σε μια εποχή που η πόλη παρουσίαζε   μια πρωτοφανή  ανάπτυξη. Οι 

νέες συνθήκες που είχαν  δημιουργηθεί  σε όλη την Κύπρο μετά την ανακήρυξη της Κυπριακής 

Δημοκρατίας  το 1960 και έδωσαν  ώθηση στη γενικότερη ανάπτυξη του τόπου επηρέασαν 

ευνοϊκά και την Κερύνεια. Οι Έλληνες  κάτοικοί της, χωρίς να χάνουν την ισορροπία ανάμεσα 

στο παραδοσιακό και το σύγχρονο,  προσπαθούσαν να αναβαθμίσουν την πόλη τους σε όλους 

τους τομείς.  Μέσα σ’ αυτό το πνεύμα λειτουργούσαν ο Δήμος της πόλης, τα σχολεία, τα 

διάφορα σωματεία και οι ίδιοι οι πολίτες. Παράλληλα, και ιδιαίτερα  μετά τα μέσα της 

δεκαετίας του 1960, η Κερύνεια με την απαράμιλλη φυσική ομορφιά του τοπίου της,  με τους 

θησαυρούς της πλούσιας πολιτιστικής της κληρονομιάς, τις πολλές αρχαιότητες, τα μεσαιωνικά 

και εκκλησιαστικά της  μνημεία, τον πολιτισμό και τη φιλοξενία των κατοίκων της, αποτελούσε    

δυνατό πόλο  έλξης πολλών ξένων και ντόπιων επισκεπτών. Έτσι, γρήγορα αναδείχθηκε  σε ένα 

από τα πιο αξιόλογα  και ελκυστικά τουριστικά κέντρα της Κύπρου, σημειώνοντας συγχρόνως 

και μια άνθιση οικονομική. 



 

Για άντληση πληροφοριών για το θέμα, οι μαθητές/μαθήτριες μπορούν να αξιοποιήσουν, μέσα 

από προφορικές συνεντεύξεις και ζωντανές μαρτυρίες, βιώματα και αναμνήσεις παλαιών 

Κερυνειωτών. 

 

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 

δοκίμιο τους. 

Όροι του διαγωνισμού: 

1. Στον διαγωνισμό μπορούν να πάρουν μέρος μαθητές/μαθήτριες των τριών τάξεων του 
Λυκείου, των Τεχνικών και των Ιδιωτικών Σχολών από όλη την Κύπρο. Κάθε 
μαθητής/μαθήτρια μπορεί να συμμετάσχει στον διαγωνισμό με ένα δοκίμιο. 

2. Το δοκίμιο θα πρέπει να είναι γραμμένο στην ελληνική γλώσσα, να είναι προσωπική και 
αυθεντική εργασία των ίδιων των μαθητών/μαθητριών (κείμενα τα οποία είναι προϊόν 
αντιγραφής ή λογοκλοπής θα αποκλείονται αυτόματα από τον διαγωνισμό), να μην 
έχουν δημοσιευθεί σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή και να μην έχουν υποβληθεί σε άλλο 
διαγωνισμό. 

3. Tο δοκίμιο να είναι δακτυλογραφημένο και να έχει τίτλο. 

4. Στο πάνω μέρος κάθε δοκιμίου, αντί του ονόματος, θα αναγράφεται ένας τετραψήφιος 
αριθμός και ένα ρητό. Το όνομα, η διεύθυνση και το τηλέφωνο επικοινωνίας με τον/τη 
μαθητή/μαθήτρια, θα είναι εσώκλειστα σε φάκελο, που εξωτερικά θα έχει τον ίδιο 
αριθμό και το ίδιο ρητό που υπάρχει στη μελέτη. Καλό είναι να αναγράφεται και το 
σχολείο και η τάξη του/της μαθητή/μαθήτριας.  

5. Στα καλύτερα δοκίμια, σε ειδική τελετή η οποία θα πραγματοποιηθεί από τον Δήμο 
Κερύνειας (για την ημερομηνία της εκδήλωσης θα ενημερωθούν έγκαιρα οι 
συμμετέχοντες) θα απονεμηθούν τα ακόλουθα βραβεία: 

Α. Πρώτο βραβείο                      € 300 

Β. Δεύτερο βραβείο                   € 200 

Γ.  Τρίτο βραβείο                        € 150 

Δ. Έπαινος: δίπλωμα συμμετοχής και ενθύμιο  

6. Παρακαλούμε να μην εμφανίζεται πάνω στην εργασία του μαθητή/της μαθήτριας ή στον 
φάκελό της οτιδήποτε δηλωτικό της ταυτότητας του μαθητή/της μαθήτριας ή του 
σχολείου. 

7. Τα δοκίμια θα πρέπει να αποσταλούν μέχρι την Παρασκευή, 5 Μαΐου 2023 στη 
διεύθυνση: 

             ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ 
             ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΛΥΚΕΙΑ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 
             Λεωφ. Μάρκου Δράκου 8, 1102 Λευκωσία (παρά το Λήδρα Πάλας) 
 

http://www.kyreniamunicipality.com/


 

8. Τα δοκίμια θα κρίνει Επιτροπή που θα ορισθεί από τον Δήμο Κερύνειας. Η Κριτική 
Επιτροπή Αξιολόγησης: 

•  Θα αξιολογήσει τα δοκίμια 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. 

9. Όλοι οι μαθητές/μαθήτριες που θα λάβουν μέρος στον διαγωνισμό, εάν επιθυμούν, 

μπορούν να παραλάβουν τα δοκίμια τους μετά την τιμητική εκδήλωση που θα 

διοργανώσει ο Δήμος Κερύνειας για την επίδοση των βραβείων. Τα δοκίμια 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 δοκίμια και έχει το δικαίωμα να τα αξιοποιήσει όπως αυτός θεωρεί σωστό. Η 

Επιτροπή έχει δικαίωμα να προτείνει την έκδοση των δοκιμίων σε έντυπη μορφή, την 

ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα του Δήμου Κερύνειας κ.λπ..  

10. Ο Δήμος Κερύνειας πιθανόν να χρησιμοποιήσει δοκίμια των μαθητών/μαθητριών για 

οποιαδήποτε νόμιμη χρήση, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά: τη δημοσίευση και/ή 

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

11. Το κάθε σχολείο μπορεί να συμμετάσχει με 2 (δύο) μέχρι 5 (πέντε) εργασίες. 

12. Η συμμετοχή είναι προαιρετική. 

13. Επισκεφθείτε την Ιστοσελίδα του Δήμου Κερύνειας για επιπρόσθετες πληροφορίες προς 
τους διαγωνιζόμενους ως εξής:  

http://kyreniamunicipality.com/mathitikos-diagonismos/ 

 

Α. Eνδεικτική βιβλιογραφία (προαιρετική): 

 

• «Κερύνεια», Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια,  εκδόσεις «Φιλόκυπρος», επιμέλεια 

Άντρος Παυλίδης, τόμος 7ος,  1987, σσ. 35-73. 

• Ρήνα Κατσελλή, Θαλασσινή και Τουριστική Κερύνεια, έκδοση Λαογραφικού Ομίλου 

Κερύνειας, Λευκωσία, 2002. 

• Της ίδιας, Της Κερύνειας μας- Ιστορία της πόλης, έκδοση Δημαρχείου Κερύνειας, 

Λευκωσία, 2000. 

• Της ίδιας, Της Κερύνειας μας – Ιστορία του Δημαρχείου της πόλης, εκδόσεις 

Χρυσοπολίτιτσσα, Λευκωσία, 2000. 

• Θεοφανώ Κυπρή, Η Κερύνεια στις μνήμες των εκτοπισμένων Ελλήνων κατοίκων της, 

έκδοση Λαογραφικού Ομίλου Κερύνειας, Λευκωσία, 2021. 

http://kyreniamunicipality.com/mathitikos-diagonismos/


 

• Στέλλα Σπύρου, Φως Παιδείας – Ελληνικόν Γυμνάσιον Κυρηνείας, Σύλλογος Αποφοίτων 

(ΣΑΓΚ),  εκδόσεις ‘Εν Τύποις΄, Λευκωσία, 2012. 

• Έρση Δημητριάδου, Θύμησες Κερύνειας – Τα σχολεία της πόλης 1921-1974, Λευκωσία, 

2006. 

• Τάκης Νεοφύτου, Ο Γιάννης Κλεάνθους και η Κερύνεια του, Λευκωσία, 2017. 

• Το καράβι της Κερύνειας, επιμέλεια Α. Χρυσοχός, Στ, Σπύρου, Κ. Λυμπουρής, έκδοση 

Υπουργείου Παιδείας, Λευκωσία, 1987. 

• Η κατεχόμενη γη μας,  επιμέλεια Πίτσα Πρωτοπαπά, συνεργασία Άννα Νεοφύτου, 

Κώστας Λυμπουρής, έκδοση Υπουργείου Παιδείας, Λευκωσία, 1991. 

• Δελτίον Λαογραφικού Ομίλου Κερύνειας- Πενήντα χρόνια ζωής 1966-2016, Αφιέρωμα 

στην Έκθεση Ανθέων Κερύνειας, έκδοση Λαογραφικού Ομίλου Κερύνειας, τεύχος 6, 

Λευκωσία 2016. 

 

Β. Διαδικτυακές πηγές/χρήσιμες συνδέσεις: 

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

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

 

http://laografikosomiloskeryneias.com/


 

Παράρτημα 1 

Έντυπο συμμετοχής παιδιού 

Διαγωνισμός Δήμου Κερύνειας για τα Λύκεια, Τεχνικές και Ιδιωτικές Σχολές 

Σχολική Χρονιά: 2022 – 2023 

 

1. Ονοματεπώνυμο παιδιού:    

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

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

 

3. Διεύθυνση γονέων: 

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

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

3. Τηλέφωνα: 

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

 

4.  Όνομα Σχολείου: ….................................................................................................................... 

 
5. Τηλέφωνο : .................................................................................................................................                                                                                                                                                

 

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

 

6. Όνομα καθηγητή/καθηγήτριας: 

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

                                                                                                                                                  

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

 

8. 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 στον Δήμο 

Κερύνειας την άδεια μου να χρησιμοποιήσει, δημοσιεύσει  και αναπαράγει το δοκίμιο 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 κειμένου, 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: ……………………………………………………………………………..………… 

 


