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Διευθυντές/Διευθύντριες 
Δημόσιων και Ιδιωτικών Σχολείων Μέσης Γενικής και  
Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 
 
 

Θέμα: Προκήρυξη Β΄ Παγκύπριου Μαθητικού Διαγωνισμού 
της Ιεράς Αρχιεπισκοπής. 

 
Σας αποστέλλεται συνημμένα η προκήρυξη του Β΄ Παγκύπριου Μαθητικού 
Διαγωνισμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου που διοργανώνεται σε συνεργασία με 
το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Το θέμα του διαγωνισμού είναι: « Όχι το 
χρώμα στο σώμα αλλά η θέρμη και η αγάπη στην ψυχή - Θεολογικές προτάσεις 
υπέρβασης του φυλετικού ρατσισμού - Πρακτικές εισηγήσεις αντιμετώπισης του 
φαινομένου». 
 
 Μπορεί να υποβληθούν εργασίες υπό μορφή έκθεσης ιδεών, εικαστικής 
δημιουργίας/φωτογραφίας ή έρευνας. Ισάριθμα βραβεία €1000 θα δοθούν για κάθε 
είδος, ένα, από κοινού, για τα Λύκεια/Τεχνικές Σχολές και ένα για τα Γυμνάσια. 
 
Παρακαλούμε όπως διευκολύνετε τη διεξαγωγή του πιο πάνω διαγωνισμού και 
μεριμνήσετε για την πιστή τήρηση των όρων που αναφέρονται στην προκήρυξη. 
 
 
 
 

                                                                
Δρ Ζήνα Πουλλή Χαράλαμπος Λ. Κωνσταντίνου 
Διευθύντρια 

 Μέσης Εκπαίδευσης 
Διευθυντής 

 Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης 

 
 
Κοινοποίηση: Ιερά Αρχιεπισκοπή 
 
 
 
 
 



 
ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΥΠΡΟΥ 

 
Θέμα: Προκήρυξη Β΄ Παγκύπριου Μαθητικού Διαγωνισμού σε συνεργασία με το 

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. 
 
 
Η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και 
Πολιτισμού, προκηρύσσει το Β΄ Παγκύπριο Μαθητικό Διαγωνισμό με θέμα «Όχι το 
χρώμα στο σώμα αλλά η θέρμη και η αγάπη στην ψυχή-Θεολογικές προτάσεις 
υπέρβασης του φυλετικού ρατσισμού-Πρακτικές εισηγήσεις αντιμετώπισης του 
φαινομένου». 
 
Απώτερος σκοπός του διαγωνισμού είναι η συνειδητοποίηση εκ μέρους των νέων μας 
των δεδομένων της νέας πολυπολιτισμικής κοινωνικής πραγματικότητας της εποχής 
μας και η αποδοχή του ξένου (μετανάστη, εργάτη, πολιτικού πρόσφυγα) ως εικόνας 
Θεού και άρα ως εν Χριστώ φίλου και αδελφού, πάντοτε μέσα σε πλαίσια αμοιβαίου 
σεβασμού και εμπιστοσύνης. 
 
Οι εργασίες που θα εκπονηθούν μπορούν να έχουν τη μορφή: 
Α΄. Εκθεσης ιδεών στην οποία να περιγράφεται το φαινόμενο του ρατσισμού, με 
ιδιαίτερη αναφορά στην ιδιαίτερή μας πατρίδα, και να διαγράφονται οι προοπτικές 
απάμβλυνσής του μέσα από τη θεολογία της Εκκλησίας μας. 
Β΄. Έρευνας με στόχο την ενδεχόμενη  ανάδειξη του φαινομένου, κυρίως μεταξύ της 
μαθητιώσας νεολαίας του τόπου μας. Εννοείται ότι στην περίπτωση αυτή η έρευνα θα 
στηριχθεί σε ερωτηματολόγιο ή και προφορική συνέντευξη και θα ακολουθήσει τη 
μεθοδολογία μιας ολοκληρωμένης εργασίας, όπου θα παρατίθενται πίνακες, 
συμπεράσματα και ό,τι άλλο επιβάλλεται προς την κατεύθυνση αυτή. 
Γ΄. Ζωγραφικής ή φωτογραφικής απεικόνισης του προβλήματος. Εννοείται ότι στην 
περίπτωση φωτογράφισης δεν πρέπει να παραβιάζεται  το ιδιωτικό απόρρητο των 
εικονιζόμενων προσώπων. 
 
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλοι οι μαθητές και μαθήτριες των 
δημόσιων και ιδιωτικών Γυμνασίων, Λυκείων και Τεχνικών σχολών, ανεξαρτήτως 
δόγματος ή θρησκείας. 
 
΄Οροι διαγωνισμού 
 
1. Γλώσσα των εργασιών ορίζεται η Ελληνική. Τα κείμενα θα πρέπει να υποβάλλονται 
δακτυλογραφημένα ή σε ηλεκτρονική μορφή. 
2. Παρέχεται η δυνατότητα ομαδικών εργασιών. 
3. Εννοείται ότι η διεκπεραίωση των εργασιών θα πραγματοποιείται κατά τον ελεύθερο 
χρόνο των μαθητών, εκτός ωρών λειτουργίας του σχολείου. 
 
Παρακαλούνται οι σχολικές μονάδες όπως, αφού επιλέξουν τις καλύτερες εργασίες, μια 
από την κάθε προτεινόμενη μορφή (έκθεση ιδεών, έρευνα, ζωγραφική ή φωτογραφία), 
να τις αποστείλουν στη διεύθυνση: 
Διευθύντρια Μέσης Εκπαίδευσης, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, Γωνία 
Κίμωνος και Θουκυδίδου, Ακρόπολη 1434, Λευκωσία, Διαγωνισμός Ιεράς 
Αρχιεπισκοπής, 
το αργότερο μέχρι τις 2 Μαρτίου 2009. 
Τα έργα που θα διακριθούν, μετά από αξιολόγηση ειδικών επιτροπών που θα ορίσει το 
Υπουργείο Παιδείας, θα βραβευτούν ως εξής: 



Α΄ Βραβείο Λυκείου/Τεχνικών Σχολών και Α΄ Βραβείο Γυμνασίου για την έκθεση ιδεών, 
την έρευνα και τη ζωγραφική ή φωτογραφία, με 1000 ευρώ για το κάθε είδος. 
Οι μαθητές και μαθήτριες Λυκείων ή Γυμνασίων που θα εξασφαλίσουν Β΄ και Γ΄ 
βραβείο θα τύχουν τιμητικού διπλώματος διάκρισης ή επαίνου αντίστοιχα, 
υπογεγραμμένου από το Μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομο Β΄. Οι 
υπόλοιποι μαθητές θα τύχουν ειδικής βεβαίωσης συμμετοχής, η οποία θα τους 
χρησιμεύσει όπου δει. 
 
Η τελετή βράβευσης θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 20  Μαρτίου 2009, 
προτεραία της ημέρας κατά των φυλετικών διακρίσεων, στο Μέγα Συνοδικό της Ιεράς 
Αρχιεπισκοπής, στις 10 π.μ., στην παρουσία του Προκαθημένου της Κυπριακής 
Εκκλησίας, του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού και άλλων επισήμων. 
 
Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου, 
30 Οκτωβρίου 2008 

 


