
 

 
 

Πόλη που κατέχεται από τα Τουρκικά στρατεύματα από το 1974 

Αποτελέσματα του 25ου Παγκύπριου Μαθητικού - Λογοτεχνικού Διαγωνισμού 

του Δήμου Κερύνειας για τα Δημοτικά Σχολεία  

 

Σχολική Χρονιά: 2021 – 2022 

 

Ο ΔΗΜΟΣ  ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ ανακοινώνει τα αποτελέσματα του Παγκύπριου Μαθητικού Διαγωνισμού για τα 

Δημοτικά Σχολεία τη Σχολική Χρονιά 2021 – 2022  με θέμα: 

«Η Ρήγαινα σε δράση για μια ελεύθερη Κερύνεια, για μια ελεύθερη πατρίδα!» 

 
Η Κριτική Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία έχει οριστεί από τον Δήμο Κερύνειας και απαρτίζεται από 

την Επιθεωρήτρια Δημοτικής Εκπαίδευσης κ. Πόπη Ιακώβου, την εκπαιδευτικό Μαίρυλιν Ζαννέττου και 

την εκπαιδευτικό Δώρα Κατσελλή, που είχε και τον συντονισμό της εργασίας, αφού αξιολόγησαν τα  

έργα των παιδιών στη βάση των κριτηρίων που είχαν τεθεί και κοινοποιηθεί εκ των προτέρων, 

ανακοινώνουν τα πιο κάτω: 

 

Η Επιτροπή παρέλαβε σε κλειστούς φακέλους τα έργα (ποιήματα) των παιδιών από οκτώ (8) δημοτικά 

σχολεία της ελεύθερης Κύπρου. Στον διαγωνισμό συμμετείχαν 30 παιδιά. Η Επιτροπή μετά από 

πολύωρη εργασία και στη βάση των κριτηρίων του περιεχομένου που είχαν σταλεί στα σχολεία, 

αποφάσισε να απονείμει τα βραβεία και τους επαίνους ως εξής: 

 

Πρώτο Βραβείο : 150 ευρώ  

Απονέμεται στην μαθήτρια:  

Νικολέττα Μιχαηλίδη «Η Ρήγαινα μας ταξιδεύει στην πόλη των χρωμάτων και των κάστρων» - Στ΄ Τάξη 

-  Δημοτικό Σχολείο Μαμμάρων 

 

Δεύτερο Βραβείο :  100 ευρώ  

Απονέμεται στην μαθήτρια: 

Θεοδώρα Αντωνίου «Το κλειδί»  – Στ΄ Τάξη – Δημοτικό Σχολείο Τρούλλων 

 

Τρίτο Βραβείο :  από 75 ευρώ έκαστος 

Απονέμεται στους/στις μαθητές/τριες:  



Τάσος Γεωργίου «Μια νοερή συνάντηση με τη Ρήγαινα» – Ε΄ Τάξη – Δημοτικό Σχολείο Λακατάμειας Β’, 

Αγ. Μάμα 

Στέφανη Αλαεντήν «Το πνεύμα της Ρήγαινας στην τάξη μας» – Ε΄ Τάξη – Δ’ Δημοτικό Σχολείο Λατσιών 

 

Έπαινοι : 

Κυριακή Παπαλοΐζου «Η Ρήγαινα της Λευτεριάς» – Ε΄ Τάξη – Δημοτικό Σχολείο Δάλι Γ’ 

Άννα Τοφαρή «Η Ρήγαινα και η μέρα της επιστροφής» – Δ΄ Τάξη – ΙΒ’ Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού-

Λανίτειο 

 

Επίσης απονέμεται έπαινος στη Διεύθυνση των σχολείων για τη συμμετοχή τους και στους/στις 

εκπαιδευτικούς που ενεθάρρυναν τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ο οποίος εντάσσεται στο πλαίσιο του 

διαχρονικού και διαθεματικού στόχου  «Γνωρίζω - Δεν Ξεχνώ - Διεκδικώ». 

 


