
Γ΄ Πανελλήνιος Διαγωνισμός 

«Κύπρος, Ελλάδα, Ομογένεια: Εκπαιδευτικές Γέφυρες…» 

Δύο Α΄ Πανελλήνια Βραβεία  

για τη Β΄ Τεχνική Σχολή Λεμεσού «Γρηγόρης Αυξεντίου»! 

H Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών, η Πρεσβεία της 
Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ελλάδα, το Υπουργείο Εσωτερικών και 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Μακεδονίας - Θράκης) και το Τμήμα 
Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων της Ελλάδος, συνδιοργάνωσαν τον Γ΄ Πανελλήνιο Διαγωνισμό 
με τίτλο «Κύπρος, Ελλάδα, Ομογένεια: Εκπαιδευτικές Γέφυρες…». Ο 
διαγωνισμός τελούσε υπό την αιγίδα του Προέδρου της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, κ. Νίκου Αναστασιάδη. Βασικός στόχος του διαγωνισμού ήταν 
να αποτελέσει εκπαιδευτική «γέφυρα» ανάμεσα στην Ελλάδα, την Κύπρο και 
την Ομογένεια και να ενδυναμώσει τη συνεργασία και την επικοινωνία 
ανάμεσα σε όλες τις μαθητικές κοινότητες του Ελληνισμού. Στον διαγωνισμό 
έλαβαν μέρος 260 Σχολεία, 9200 μαθητές και 2300 δημιουργίες από την 
Κύπρο, την Ελλάδα και την Ομογένεια. Η Σχολή μας, έλαβε μέρος στον 
διαγωνισμό με τέσσερις συμμετοχές:  

1) Με εφημερίδα από τους μαθητές Γεωργίου Έλενα, Κυριακίδη Ευάγγελο και 
Μαντοβάνη Γιώργο του τμήματος ΘΠΑ2, Θεοδώρου Κωνσταντίνο, 
Κωνσταντίνου Δανιήλ, Χαραλάμπους Ανδρέα και Χρίστου Κωνσταντίνο του 
τμήματος ΘΗΥ2 και την Ιωάννου Μελίνα του τμήματος ΚΟ3  
2) Με το εικαστικό έργο της Γεωργίου Έλενας (ΘΠΑ2) 
3) Με δύο ποιήματα του μαθητή Κωνσταντίνου Δανιήλ (ΘΗΥ2) και  
4) Με το διήγημα της Ιωάννου Μελίνας (ΚΟ3).  
    
Η εφημερίδα μας με τίτλο «Διαχρονικά μηνύματα από τους αγώνες των 
Ελλήνων της Κύπρου για την Ελευθερία. ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΠΙΕΡΗ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ Ο 
ΣΤΑΥΡΑΕΤΟΣ ΤΗΣ ΛΕΥΤΕΡΙΑΣ», πήρε το Α΄ Πανελλήνιο Βραβείο στην 
κατηγορία Μαθητική Εφημερίδα, για 2η συνεχόμενη χρονιά! Η εφημερίδα, 
εκτός από την έκδοσή της για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, κυκλοφόρησε 
μέσα στα πλαίσια των εορτασμών για τα 40χρονα της Σχολής. Λόγω της 
σύνδεσης της Σχολής με τον ήρωα, η εφημερίδα έφερε το όνομά του και 
αντλούσε τα θέματά της από τον αγώνα για Ελευθερία, της οποίας ο 
Αυξεντίου ήταν, είναι και θα συνεχίσει να είναι ο απόλυτος εκφραστής. 
Υπεύθυνη καθηγήτρια για την επιμέλεια της ύλης και των κειμένων, την 
καλλιτεχνική και γενική επιμέλεια, ήταν η κ. Αναστασία Κωνσταντίνου, 
Φιλόλογος. Υπεύθυνη για την ηλεκτρονική επεξεργασία και τη σελιδοποίηση, 
ήταν η κ. Αντρούλα Ορφανού, Ηλεκτρολογίας και για τη σχεδίαση του 
εξώφυλλου και οπισθόφυλλου, η κ. Σαλώμη Παντελίδου, Γραφικών Τεχνών.  
  
Το Α΄ Πανελλήνιο Βραβείο, πήρε επίσης η ζωγραφιά της Γεωργίου Έλενας, 
στην κατηγορία Εικαστικό Έργο. Η Γεωργίου Έλενα, εικονογράφησε το 
ποίημα του Ευαγόρα Παλληκαρίδη από το Κόκκινο Τετράδιο, «Σ’ αγαπώ και 
σε μισώ».  

Αναστασία Κωνσταντίνου, Φιλόλογος, 
Υπεύθυνη Διαγωνισμού    


