
 

 
 

Πόλη που κατέχεται από τα Τουρκικά στρατεύματα από το 1974 

Προκήρυξη του 23ου Παγκύπριου Μαθητικού - Λογοτεχνικού Διαγωνισμού 
του Δήμου Κερύνειας για τα Δημοτικά Σχολεία  

 
Σχολική Χρονιά: 2019 – 2020 

 

Ο Δήμος Κερύνειας προκηρύσσει τον 23ο Παγκύπριο Μαθητικό Διαγωνισμό για τα 
Δημοτικά Σχολεία τη Σχολική Χρονιά 2019 – 2020  με θέμα: 

«Χαιρετίσματα από την Ελεύθερη Κερύνεια» 
 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:  

Αφού τα παιδιά πάρουν ως δεδομένα ότι (επικοινωνιακό πλαίσιο): 

(α) Έχει ήδη έρθει η ευλογημένη ώρα που περιμένουν για χρόνια όλοι οι Κύπριοι: Μετά 
από μια δημοκρατικά συμφωνημένη δίκαιη λύση του Κυπριακού, η Κερύνεια έχει 
ελευθερωθεί (όπως και οι υπόλοιπες κατεχόμενες περιοχές) και έχει ολοκληρωθεί η 
ειρηνική επιστροφή στην ελεύθερη πλέον Κερύνεια,  για μόνιμη εγκατάσταση όλων των 
νόμιμων κατοίκων στα σπίτια και στις περιουσίες τους. 

(β) Aποφασίζουν να επικοινωνήσουν με ένα πρόσωπο για να του εκφράσουν τις 
εμπειρίες και τα συναισθήματα τους, μέσω μιας κάρτας/ επιστολής, με τίτλο 
«Χαιρετίσματα από την Ελεύθερη Κερύνεια». 
 

(γ) Η ημερομηνία αποστολής της κάρτας θα μπορεί να είναι η πρώτη μέρα της 
επιστροφής ή μεταγενέστερη (π.χ. μετά από μερικές μέρες, εβδομάδες, μήνες ή χρόνια) 
και να απευθύνεται σε συγγενικό ή φιλικό ή άγνωστο πρόσωπο (εν ζωή ή μη, υπαρκτό 
ή μη). 
 

Θα πρέπει στο κείμενο της κάρτας τους και/ή στα σχέδια που θα τη στολίζουν: 

1. Να εκφράζονται με τρόπο που να δείχνουν ότι πατρίδα τους ήταν πάντα, είναι και 
θα είναι, ολόκληρη η Κύπρος. 

2. Να αναφέρονται σε πρόσωπα δικά τους τα οποία, πριν τη χαρμόσυνη μέρα, πάντα 
εξέφραζαν την πίστη τους για απελευθέρωση από τον Τούρκο εισβολέα, για 
επανένωση του λαού και της πατρίδας τους και επιστροφή στην Κερύνεια. 

3. Να υπάρχουν στοιχεία  για την ιστορία και τον πολιτισμό της πόλης της Κερύνειας, 
τα οποία έγιναν κτήμα τους μετά από σχετική έρευνα, στο σχολείο, στο 
οικογενειακό περιβάλλον, στο Διαδίκτυο κ.ά. 

4. Να αναφέρονται στους πολύχρονους αγώνες, που προηγήθηκαν, για διεκδίκηση 
μιας πατρίδας ελεύθερης από τον τουρκικό στρατό κατοχής, με διασφαλισμένα τα 



ανθρώπινα δικαιώματα και με συνθήκες αλληλοσεβασμού και ειρηνικής συμβίωσης 
όλων των νόμιμων κατοίκων της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Οι κάρτες/ επιστολές «Χαιρετίσματα από την Ελεύθερη Κερύνεια» πρέπει να είναι 

αποτέλεσμα δημιουργικής εργασίας στο πλαίσιο του διαθεματικού και διαχρονικού 

στόχου του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ) 

«Γνωρίζω -  Δεν Ξεχνώ -  Διεκδικώ» και μπορεί να αποτελέσει μια από τις δράσεις της 

Εβδομάδας Κατεχομένων  (που γίνεται στα σχολεία  τον μήνα Νοέμβριο) ή και σε άλλο 

χρόνο. 

 

 

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 

Α. Δικαίωμα συμμετοχής: 

 

1. Μετά τη σχετική ενημέρωση και ενθάρρυνση από τους εκπαιδευτικούς, στον 

διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όλοι/ες οι μαθητές/τριες των Δ΄, Ε' και Στ' 

τάξεων των Δημοτικών σχολείων της ελεύθερης Κύπρου. 

2. Όλα τα έργα των παιδιών είναι αποδεκτά για συμμετοχή.  

3. Κάθε σχολείο μπορεί να στείλει απεριόριστο αριθμό συμμετοχών, σε κλειστό 

– ομαδικό - φάκελο, με επισυναπτόμενο σε κάθε έργο το (συνημμένο)  ''Έντυπο 

συμμετοχής παιδιού''. 

4. Οι κάρτες/ επιστολές «Χαιρετίσματα από την Ελεύθερη Κερύνεια» θα πρέπει 

να σταλούν σε κλειστό φάκελο μέχρι την Παρασκευή 16 Μαΐου 2020, στην 

προσωρινή διεύθυνση του Δήμου Κερύνειας:  

 

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ, Λεωφ. Μάρκου Δράκου 8, 1102 Λευκωσία. 

 

Β. Περιεχόμενο έργου: 

 

Β1. Κάθε εργασία πρέπει να γίνει σε χαρτονάκι μεγέθους Α4, και στις δύο όψεις, το 

οποίο, όταν διπλωθεί στη μέση, θα πάρει τη μορφή κάρτας.  

 

Β2. Φιλοτέχνηση Κάρτας (εξώφυλλο, εσωτερικό, οπισθόφυλλο): Ελεύθερη 

τεχνοτροπία με σκίτσα και/ή απλά σχέδια και κείμενα, με τη χρήση π.χ. πένας, 

χρωματιστών μολυβιών,  λεπτών μαρκαδόρων, παστέλ, κολλάζ, κ.λπ. 

 

Β2.1 Στο εξώφυλλο,  πρέπει να φαίνεται η φράση «Χαιρετίσματα από την 

Ελεύθερη Κερύνεια», με όποιον τρόπο κριθεί καλύτερος από το κάθε παιδί. 

Επιπρόσθετα το εξώφυλλο μπορεί να φιλοτεχνηθεί από τον/ τη μαθητή/ μαθήτρια με 

ζωγραφική, σκίτσο, κολλάζ, κ.λπ., με θέμα/τα που να αντιστοιχεί/ ούν στο περιεχόμενο 

της επιστολής (π.χ. τοπία Κερύνειας, φυσικό τοπίο, ελευθερία και ειρήνη στην Κύπρο, 

συναισθήματα χαράς και αισιοδοξίας σε μια ελεύθερη πατρίδα με ειρηνικό μέλλον). 

 



Β2.2 Στο εσωτερικό της κάρτας θα περιέχεται επιστολή (σύντομη ή εκτεταμένη) 

του μαθητή/ της μαθήτριας, που κατοικεί πλέον στην ελεύθερη Κερύνεια, προς ένα 

αγαπημένο του/της πρόσωπο. Επίσης: 

Β2.2.1. Θα πρέπει να φαίνονται ξεκάθαρα η μελλοντική ημερομηνία αποστολής, ο 

αποστολέας και ο/η  παραλήπτης. 

 

Β2.2.2. Στο περιεχόμενο της επιστολής, που θα είναι χειρόγραφο και ευανάγνωστο, 

θα πρέπει:  

 Να υπάρχει αφήγηση καθημερινών δραστηριοτήτων του παιδιού ως 

μόνιμου πλέον κατοίκου της Κερύνειας (π.χ. βόλτα στο λιμάνι, ψάρεμα με τον 

παππού στο Πέντε Μίλι, ποδηλασία στα στενά δρομάκια, εκδρομή στο Αββαείο 

του Μπέλλαπαϊς, κ.ά.) με παράλληλη αναφορά σε στοιχεία της ιστορίας και του 

πολιτισμού της Κερύνειας (Κάστρο της Κερύνειας, Καράβι της Κερύνειας, 

Χρυσοκάβα, έθιμα, παιχνίδια, Δημοτικό Σχολείο, Γυμνάσιο, Αθλητικοί Σύλλογοι, 

Στάδια, Μητρόπολη, Εκκλησία Αρχαγγέλου Μιχαήλ, Εκκλησία Αγ. Γεωργίου,  

Λιμάνι της Κερύνειας, Κάστρο Αγίου Ιλαρίωνα, έθιμα κατακλυσμού κ.ά.). 

 Να εκφράζονται οι σκέψεις και τα συναισθήματα του παιδιού για την 

επιστροφή στην ελεύθερη Κερύνεια, την απαλλαγή από τα δεινά που επέφερε η 

τουρκική κατοχή  και στο ειρηνικό μέλλον της Κύπρου (σεβασμός ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, ελεύθερη διακίνηση, ασφαλής διαμονή, ελευθερία έκφρασης, 

απελευθέρωση, επανένωση του τόπου και του λαού, ειρηνική συμβίωση όλων 

των νόμιμων κατοίκων της Κυπριακής Δημοκρατίας).  

 Το θέμα να εξελίσσεται με συνοχή και ορθή διατύπωση, και (αν κριθεί 

σκόπιμο) να φιλοτεχνηθεί από τον/ τη μαθητή/ μαθήτρια με παρόμοια 

προσέγγιση όπως το εξώφυλλο. 

 

Β1.3  Στο οπισθόφυλλο, πρέπει να φαίνεται στο κάτω μέρος, διακριτικά και 
χειρόγραφα, η φράση: 
 

        «ΕΚΤΥΠΩΣΗ: Τυπογραφείο ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, Οδός Ελλάδος* 7, ΚΕΡΥΝΕΙΑ».  

Το οπισθόφυλλο μπορεί να φιλοτεχνηθεί από τον/ τη  μαθητή/ μαθήτρια όπως και η 
υπόλοιπη κάρτα, με σκίτσο, ζωγραφιά κ.λπ., και με θέμα που να αντιστοιχεί στο 
περιεχόμενο της επιστολής. 
 
  *Πραγματική κεντρική οδός της  πόλης της Κερύνειας. 
 

 

Γ. Προετοιμασία έργου – Στήριξη εκπαιδευτικών και μαθητών: 

 

Γ1. Μετά την επεξήγηση του σκοπού του διαγωνισμού από τους/τις εκπαιδευτικούς, 

μπορεί να αναπτυχθεί και επεξεργασία του θέματος π.χ. με εικόνες, προβολές, κείμενα 

και γραπτές πηγές (www.kyreniamunicipality.com). 

 
Γ2. Στη συνέχεια, αναμένεται ότι τα παιδιά, σε χρόνο δικό τους, θα δημιουργήσουν 

ελεύθερα τις κάρτες τους, με το πνεύμα στο μέλλον, ζώντας σε μέρες ελευθερίας και 

ειρήνης στην Κερύνεια. 

http://www.kyreniamunicipality.com/


Γ3. Στο σχολείο μπορούν να κληθούν κερυνειώτες ή μη που έζησαν στην Κερύνεια, 

ώστε να αξιοποιηθούν ως ζωντανές πηγές (συγγενείς μαθητών, συνταξιούχοι 

εκπαιδευτικοί,  μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης του Λογοτεχνικού Διαγωνισμού, 

δημοτικοί σύμβουλοι Κερύνειας, κ. ά.). 

 
Γ4. Για τη φιλοτέχνηση των επιστολών των παιδιών μπορούν να αξιοποιηθούν από τα 

σχολεία, στον βαθμό που είναι δυνατόν, άνθρωποι της τέχνης σχετικοί με το θέμα 

(εκπαιδευτικοί τέχνης, επαγγελματίες ή ερασιτέχνες γραφίστες, χαράκτες, ζωγράφοι, 

σκιτσογράφοι,  διακοσμητές, κ.ά.).  

 

Γ5. Οι εργασίες των παιδιών μπορούν να γραφτούν μέσα από την ανταλλαγή γνώσεων 

και εμπειριών/ διηγήσεων των ενηλικών (εκπαιδευτικών, γονέων, κ.ά.). Εννοείται ότι 

δεν γίνονται αντιγραφές από βιβλία, περιοδικά, το διαδίκτυο ή άλλα κείμενα. 

 
Δ. Κριτική Επιτροπή: 

Η Κριτική Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία έχει οριστεί από τον Δήμο Κερύνειας:  
 
(α) Θα αξιολογήσει τελεσίδικα τα έργα των παιδιών, με μέγιστες βαθμολογίες: 
 
(1) Περιεχόμενο, διατύπωση, έκφραση, μηνύματα κειμένου: 75 μονάδες 

(2) Φιλοτέχνηση Κάρτας                                                                   : 25 μονάδες 

 

(β) Θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, μέσω του ημερήσιου Τύπου, 
μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς 2019 - 2020.  
 
(γ) Θα ενημερώσει τα παιδιά που θα βραβευθούν και τους/τις  διευθυντές/ ντριες των 
σχολείων τους, μέσω επιστολών και τηλεφωνικά, για τα αποτελέσματα του 
διαγωνισμού. 
 
(δ) Θα οργανώσει τη βράβευση των παιδιών σε ειδική τελετή, σε ημερομηνία και χώρο 
που θα οριστούν από τον Δήμο Κερύνειας. 
 
(ε) Θα δώσει δε, τα ακόλουθα βραβεία: 

 

 Πρώτο Βραβείο    : 150 ευρώ 

 Δεύτερο Βραβείο :  100 ευρώ 

 Τρίτο Βραβείο      :   75 ευρώ 

 

 ΕΠΑΙΝΟΣ: Στο σχολείο με τις περισσότερες συμμετοχές. 

 

Ε. Για να είναι έγκυρη η συμμετοχή πρέπει να επισυνάπτεται σε κάθε εργασία το 

''Έντυπο Συμμετοχής παιδιού'' (επισυνάπτεται) 

 

 



Έντυπο συμμετοχής παιδιού 

(Διαγωνισμός Δήμου Κερύνειας για τα Δημοτικά Σχολεία  -  Σχολική Χρονιά: 2019 – 2020) 
 

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

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

3. Διεύθυνση γονέων: …........................................................................................................................................................................................................................................................... ....................................................... ................................................................................................. 

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

 

1. Όνομα Σχολείου: ............................................................................................................................. ............................................................................................. ...................................................................................... ................................................................................................................... 

2. Τηλέφωνο : ...................................................................................................................                                                                                                                     τηλεομοιότυπο:  .............................................................................................................. 

3. Όνομα δασκάλου/λας:........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ..................................                                                         

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

 

4. Όνομα Διευθυντή/ Διευθύντριας:..................................................................................................................................................................................................................................................... ....................... 

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

 

5. Ημερομηνία: ............................................................................................  

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Έντυπο συμμετοχής παιδιού 
(Διαγωνισμός Δήμου Κερύνειας για τα Δημοτικά Σχολεία -  Σχολική Χρονιά: 2019 – 2020) 

 

3. Ονοματεπώνυμο παιδιού: .............................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................. .......................................................... 

4. Τάξη/ Τμήμα: ......................................................................................................................... 

5. Διεύθυνση γονέων: …......................................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................. ............................................................... 

6. Τηλέφωνα: ............................................................................................................................................................................................................ ..................................... 

 

1. Όνομα Σχολείου: ............................................................................................................................. ......................................................................... ............................................................................................................................. ............................................ 

2. Τηλέφωνο : ...................................................................................................................                                                                                                                                               τηλεομοιότυπο:  ..................................................................................... 

3. Όνομα δασκάλου/λας:.......................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................. ...                                                         

                                                                                                                                                 

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

 

4. Όνομα Διευθυντή/ Διευθύντριας:.................................................................................................................................................................................................................................... ........................................ 

     

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

5. 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: kyreniamunicipality@cytanet.com.cy  

http://www.kyreniamunicipality.com/
mailto:kyreniamunicipality@cytanet.com.cy

