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              ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ΄- ΔΑΣΟΥΠΟΛΗ                                              ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2017-2018 
Μ.76 

Ενημέρωση Μαθητών Γ΄ Λυκείου για προσφερόμενα Βραβεία σε 
τελειόφοιτους. 

                                                                              
(Α)     Βραβεία Ιουνίου 2017   
 

1. Βραβείο Συνεργατισμού 
€350 στον τελειόφοιτο μαθητή που συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία κατά τη σχολική 
χρονιά 2017-2018.  Το ποσό θα πιστωθεί σε λογαριασμό που θα ανοιχθεί στο όνομα του 
δικαιούχου μαθητή σε Συνεργατικό Πιστωτικό ίδρυμα της επιλογής του.  

 
2. Βραβείο Κυπρή Χατζησάββα 

 €200 και τιμητικό δίπλωμα στον τελειόφοιτο μαθητή  που συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία 
κατά τη σχολική χρονιά 2017-2018. 

   
3. Βραβεία  Δήμου Στροβόλου  

(α) Πλακέτα και τιμητικό δίπλωμα  στον τελειόφοιτο μαθητή με άριστο ήθος που  
     συγκέντρωσε την υψηλότερη γενική βαθμολογία  κατά τη σχολική χρονιά 2017-2018. 
 

(β)   Βιβλίο και τιμητικό δίπλωμα στους δύο  τελειόφοιτους μαθητές που πρώτευσαν   
   στο μάθημα της Ιστορίας κατεύθυνσης (δύο τετράμηνα και τελικές εξετάσεις) κατά  
    τη σχολική χρονιά 2017-2018. 
 

(γ)  Βιβλίο και τιμητικό δίπλωμα στους δύο  τελειόφοιτους μαθητές με άριστο ήθος που  
       πρώτευσαν στο μάθημα των Θρησκευτικών και το εξεταζόμενο μάθημα των  
      Αρχαίων Ελληνικών κατά τα δύο τελευταία χρόνια της φοίτησής τους στο Λύκειο.  

            
4.  Βραβείο της Πρεσβείας της Ελλάδας   

 Βιβλίο και τιμητικό δίπλωμα στον τελειόφοιτο μαθητή που συγκέντρωσε την υψηλότερη 
βαθμολογία στο μάθημα των Νέων Ελληνικών κατά τα δύο τελευταία χρόνια της φοίτησής του στο 
Λύκειο.  

  
5. Βραβείο   του  Συνδέσμου Ελλήνων  Φιλολόγων Κύπρου «Στασίνος»   

Βιβλίο και τιμητικό δίπλωμα στον άριστο σε ήθος και επίδοση τελειόφοιτο μαθητή που συγκέντρωσε 
την υψηλότερη βαθμολογία στα Νέα Ελληνικά, Αρχαία Ελληνικά και σ’ ένα από τα άλλα δύο 
εξεταζόμενα φιλολογικά μαθήματα κατεύθυνσης (Λατινικά ή Ιστορία). 
 

6. Βραβείο ΑΤΗΚ στο μάθημα της Πληροφορικής κατεύθυνσης   
       Δωροκάρτα ΑΤΗΚ αξίας €200 και τιμητικό δίπλωμα στον τελειόφοιτο που  έχει επιλέξει το μάθημα 

της Πληροφορικής ως κατεύθυνση και έχει εξασφαλίσει  συνολικά κατά την τρέχουσα σχολική 
χρονιά  την υψηλότερη  βαθμολογία  στο συγκεκριμένο μάθημα  (δύο τετράμηνα και βαθμός 
εξετάσεων).        

     
7. Βραβείο Παύλου Παρασκευαΐδη για τα Φιλολογικά μαθήματα 

€15 και τιμητικό δίπλωμα στον τελειόφοιτο μαθητή που συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία 
στα εξεταζόμενα φιλολογικά μαθήματα κατεύθυνσης: Αρχαία Ελληνικά, Νέα Ελληνικά, Ιστορία.  
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8.  Bραβείο Νέων Ελληνικών στη μνήμη Παναγιώτη Σπυρόπουλου  
€18 και τιμητικό δίπλωμα στον τελειόφοιτο μαθητή που πρώτευσε  στο μάθημα των Νέων Ελληνικών 
κατά τα δύο τελευταία χρόνια της φοίτησής του στο Λύκειο. 

 
9. Βραβείο Μαρίας και Γεωργίου Ιωαννίδη για το μάθημα Ιστορίας Κατεύθυνσης  

€44 και τιμητικό δίπλωμα στον τελειόφοιτο μαθητή που συγκέντρωσε τις περισσότερες μονάδες στο 
εξεταζόμενο μάθημα της Ιστορίας Κατεύθυνσης κατά τα δύο τελευταία χρόνια της φοίτησής του και 
διακρίθηκε για το ήθος και το ειδικό ενδιαφέρον στο μάθημα αυτό. 

 
10. Βραβεία Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών για τη σχολική χρονιά 2017-18. 
     Βράβευση με βιβλίο και τιμητικό δίπλωμα 
 
(α) Βραβείο Κωνσταντίνου Σπυριδάκη για τον πρωτεύσαντα μαθητή της Γ΄  
      Λυκείου  στα φιλολογικά μαθήματα 
 
(β) Βραβείο Αδαμάντιου Διαμαντή για τον πρωτεύσαντα μαθητή της Γ΄  
     Λυκείου όσον αφορά στη συνολική και συνεχή προσφορά του στις εικαστικές  

           δραστηριότητες κατά τα τρία έτη σπουδών του.  
            

11. Βραβείο Μαθηματικών Σχολικής Εφορείας Αμμοχώστου, στη μνήμη του             
               Προέδρου της Σχολικής Εφορείας  Αμμοχώστου, Δ. Δημητρίου   

€51 και τιμητικό δίπλωμα στον μαθητή που συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία στα 
Μαθηματικά Κατεύθυνσης κατά τα δύο τελευταία χρόνια της φοίτησής του στο Λύκειο. 

 
12. Βραβείο  στη μνήμη Αντώνη Αναστάση του Ρένου από τους  γονείς του  

 €100 και τιμητικό δίπλωμα στον τελειόφοιτο μαθητή που συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία 
στις Παγκύπριες Εξετάσεις στα Νέα Ελληνικά, Μαθηματικά Κατεύθυνσης και Φυσική Κατεύθυνσης 
κατά τη σχολική χρονιά 2017-2018. 

            
13. Βραβείο στη μνήμη Κώστα Στυλιανού, Δημοτικού Ταμία του Δήμου Αγλαντζιάς  

 €140 και τιμητικό δίπλωμα στον τελειόφοιτο μαθητή που συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία 
στο εξεταζόμενο μάθημα της Λογιστικής. 

              
14. Βραβείο Καθηγητικού Συλλόγου στη μνήμη Σωτήρη Βωνιάτη για τα μαθήματα                

                 της Λογιστικής και της Πολιτικής Οικονομίας  
 €19 και τιμητικό δίπλωμα στον τελειόφοιτο μαθητή που συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία 

στις τελικές γραπτές εξετάσεις στα πιο πάνω μαθήματα. 
             

15. Βραβείο προσωπικού Debenhams στη μνήμη Ουρανίας Αργυρού  
 €19 και τιμητικό δίπλωμα στον τελειόφοιτο μαθητή που κατά τα τρία χρόνια της φοίτησής του στο 

Λύκειο διακρίθηκε για την προσφορά του στο σχολείο σε θέματα αθλητικά ή και πολιτιστικά.  
 
 

16. Βραβείο Λογιστικής Νίκου Χριστοδούλου Βωνιάτη στη μνήμη του αδελφού του       
                 Σωτήρη Βωνιάτη  

  €19 και τιμητικό δίπλωμα στον τελειόφοιτο μαθητή που  συγκέντρωσε τις περισσότερες μονάδες  
στο εξεταζόμενο μάθημα της Λογιστικής κατά τα δύο τελευταία χρόνια της φοίτησής  του στο Λύκειο. 
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17. Βραβείο Συνδέσμου Γονέων στη μνήμη Χρίστου Καλλίνικου  
Τιμητικό δίπλωμα στον τελειόφοιτο μαθητή που συγκέντρωσε την υψηλότερη       

  βαθμολογία στα εξεταζόμενα  μαθήματα κατεύθυνσης: Λογιστική, Πολιτική    
   Οικονομία.  

            
18. «ΟΛΥΜΠΕΙΟ Βραβείο» στη μνήμη Χαράλαμπου Ολύμπιου  

   €36 και τιμητικό δίπλωμα στον τελειόφοιτο μαθητή με την υψηλότερη βαθμολογία στο μάθημα της 
Πληροφορικής κατά τα τρία τελευταία χρόνια της φοίτησής του. 

            
19. Βραβείο στη μνήμη Ουρανίας Αργυρού από τους συμμαθητές/τριες και την   

οικογένειά της 
€20 και τιμητικό δίπλωμα στον   τελειόφοιτο  μαθητή ο οποίος  κατά τα τρία έτη της φοίτησής 
του/της στο Λύκειο διακρίθηκε για το άριστο ήθος και τον αλτρουισμό του.  

  
20. Βραβείο Καθηγητικού Συλλόγου Λυκείου Αρχ. Μακαρίου Γ΄ στη μνήμη Οδυσσέα Κορέλλη 

 €19 και τιμητικό δίπλωμα στον τελειόφοιτο μαθητή, με άριστο ήθος, καλή επίδοση στα μαθήματα 
και επιδόσεις στον υγρό στίβο, την καλαθόσφαιρα ή τη χειροσφαίριση. 

   
         Βραβείο Χριστίνας Α. Παττίχη 

   €52 και τιμητικό δίπλωμα για τον τελειόφοιτο  μαθητή με άριστο ήθος που  
   κατάγεται από την περιοχή Κυθρέας και συγκέντρωσε κατά τα τρία έτη της  
   φοίτησής του στο Λύκειο την ψηλότερη βαθμολογία στο μάθημα των Νέων  
   Ελληνικών. 
   ΔΕΝ ΑΠΟΝΕΜΕΤΑΙ ΦΕΤΟΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ. 

 
21. Βραβείο Παγκύπριας Οργάνωσης Πενταμελούς Οικογένειας (ΠΟ.ΠΟ) 

Έργα Τέχνης αξίας €100 και τιμητικό δίπλωμα στους τελειόφοιτους άριστους μαθητές πενταμελούς 
οικογένειας, που συγκέντρωσαν την υψηλότερη βαθμολογία. 

 
22. Βραβείο Εφορείας Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Στροβόλου  

  €130 και τιμητικό δίπλωμα στον άριστο σε ήθος μαθητή για την εθελοντική προσφορά του προς το 
συνάνθρωπό του. 

 
23. Βραβεία Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ) 

   α. Τιμητικό δίπλωμα στον  τελειόφοιτο μαθητή Λυκείου με άριστο ήθος και την καλύτερη  
          επίδοση σε τουλάχιστον τρία μαθήματα  μάθημα θετικής κατεύθυνσης όπως  
          Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Πληροφορική, Τεχνολογία κατά τη διάρκεια της  
          σχολικής χρονιάς 2017-2018.    
 
   β.  Τιμητικό δίπλωμα στον  τελειόφοιτο μαθητή με άριστο ήθος που έχει επιλέξει  το μάθημα της  

Τεχνολογίας και που έχει επιτύχει βαθμολογία και στα δύο τετράμηνα 20/20. Στις Παγκύπριες 
Εξετάσεις για πρόσβαση ή απόλυση έχει πετύχει βαθμολογία ίση ή μεγαλύτερη από 38/40. 

 
   γ.  Τιμητικό δίπλωμα στον  τελειόφοιτο μαθητή με άριστο ήθος που έχει επιλέξει  το μάθημα της 

Πληροφορικής και που έχει επιτύχει βαθμολογία και στα δύο τετράμηνα 20/20. Στις Παγκύπριες 
Εξετάσεις για πρόσβαση ή απόλυση έχει  πετύχει βαθμολογία ίση ή μεγαλύτερη από 38/40.   

24.  Βραβείο  Μαίρης Τορναρίτη για το μάθημα της Τέχνης ή του Ελεύθερου   

        Προοπτικού Σχεδίου ή των Γραφικών Τεχνών 

        Τιμητικό δίπλωμα στον τελειόφοιτο  μαθητή  που συγκέντρωσε την ψηλότερη βαθμολογία σε ένα από 
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        τα πιο πάνω μαθήματα.                                                                    

 
25. Βραβείο Ομοσπονδίας Συνδέσμων Γονέων και Κηδεμόνων και Τράπεζας Κύπρου  
         «Αρετήν Επαίνει» 

€100 για τον τελειόφοιτο μαθητή Γ΄ Λυκείου που συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία στο 
πρόγραμμα ΔΔΚ (Δράση, Δημιουργικότητα, Κοινωνική Προσφορά) κατά τη διάρκεια της σχολικής 
χρονιάς 2017-2018.  
 

26.   Βραβείο Αναστάσιου Γ. Λεβέντη 
Βιβλίο από τις εκδόσεις του Ιδρύματος Λεβέντη για τον μαθητή που συγκέντρωσε την υψηλότερη 
βαθμολογία στο επιλεγόμενο μάθημα της Πολιτικής Οικονομίας τα δύο τετράμηνα και τελικές 
εξετάσεις κατά τη φετινή χρονιά 2017-2018. 

 
27.   Βραβείο Κωνσταντίνου Λεβέντη 

Βιβλίο από τις εκδόσεις του Ιδρύματος Λεβέντη για τον μαθητή που συγκέντρωσε την υψηλότερη 
βαθμολογία στο επιλεγόμενο μάθημα της Ιστορίας στα δύο τετράμηνα και τελικές εξετάσεις κατά τη 
φετινή χρονιά 2017-2018. 

 
28.   Βραβείο από την καθηγήτρια Χημείας Ανθή Πογιατζή του Λυκείου Αρχ. Μακαρίου Γ΄ Δασούπολης  
        εις μνήμη Μαρίας Πογιατζής και Μιχάλη Νεοφύτου.  

 €100 για τους τρεις πρώτους μαθητές που συγκέντρωσαν την υψηλότερη βαθμολογία στις Παγκύπριες 
Εξετάσεις στο μάθημα της Χημείας. 

          
29.   Βραβείο από την καθηγήτρια Οικονομικών Μάρω Σολωμού του Λυκείου Αρχ. Μακαρίου Γ΄  
         Δασούπολης εις μνήμη του συζύγου της.  

€100 για τον μαθητή που συγκέντρωσε την ψηλότερη βαθμολογία στα μαθήματα Λογιστικής και 
Πολιτική Οικονομίας στις Παγκύπριες Εξετάσεις.  

 
 
(Β)   Βραβεία Συνδέσμου Γονέων Ιουνίου 2018  
  

1. Χρηματικό Βραβείο ( 50€)  και τιμητικό δίπλωμα στον άριστο σε ήθος  τελειόφοιτο μαθητή/τρια 
με την Καλύτερη Επίδοση κατά τα 2 τελευταία χρόνια φοίτησης (2 τετράμηνα και γραπτές εξετάσεις 
Β Λυκείου και 2 τετράμηνα και γραπτές εξετάσεις Γ Λυκείου) στην Κατεύθυνση των Κλασικών και 
Ανθρωπιστικών Σπουδών. 

 
2. Χρηματικό Βραβείο ( 50€)  και τιμητικό δίπλωμα στον άριστο σε ήθος  τελειόφοιτο μαθητή/τρια 

με την Καλύτερη Επίδοση κατά τα 2 τελευταία χρόνια φοίτησης (2 τετράμηνα και γραπτές εξετάσεις 
Β Λυκείου και 2 τετράμηνα και γραπτές εξετάσεις Γ Λυκείου) στην Κατεύθυνση των Ξένων Γλωσσών 
και Ευρωπαϊκών Σπουδών. 

 
3. Χρηματικό Βραβείο ( 50€)  και τιμητικό δίπλωμα στον άριστο σε ήθος  τελειόφοιτο μαθητή/τρια 

με την Καλύτερη Επίδοση κατά τα 2 τελευταία χρόνια φοίτησης (2 τετράμηνα και γραπτές εξετάσεις 
Β Λυκείου και 2 τετράμηνα και γραπτές εξετάσεις Γ Λυκείου) στην Κατεύθυνση των Θετικών 
Επιστημών, Βιοεπιστημών , Πληροφορικής και Τεχνολογίας. 
 

4. Χρηματικό Βραβείο ( 50€)  και τιμητικό δίπλωμα στον άριστο σε ήθος  τελειόφοιτο μαθητή/τρια 
με την Καλύτερη Επίδοση κατά τα 2 τελευταία χρόνια φοίτησης (2 τετράμηνα και γραπτές εξετάσεις 
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Β Λυκείου και 2 τετράμηνα και γραπτές εξετάσεις Γ Λυκείου) στην Κατεύθυνση των Οικονομικών 
Σπουδών 
 

 
5. Χρηματικό Βραβείο ( 50€)  και τιμητικό δίπλωμα στον άριστο σε ήθος  τελειόφοιτο μαθητή/τρια 

με την Καλύτερη Επίδοση κατά τα 2 τελευταία χρόνια φοίτησης (2 τετράμηνα και γραπτές εξετάσεις 
Β Λυκείου και 2 τετράμηνα και γραπτές εξετάσεις Γ Λυκείου) στην Κατεύθυνση Εμπορίου και 
Υπηρεσιών. 
 

6. Χρηματικό Βραβείο ( 50€)  και τιμητικό δίπλωμα στον άριστο σε ήθος  τελειόφοιτο μαθητή/τρια 
με την Καλύτερη Επίδοση κατά τα 2 τελευταία χρόνια φοίτησης (2 τετράμηνα και γραπτές εξετάσεις 
Β Λυκείου και 2 τετράμηνα και γραπτές εξετάσεις Γ Λυκείου) στην Κατεύθυνση των Καλών Τεχνών. 

7. Χρηματικό Βραβείο ( 50€)  και τιμητικό δίπλωμα στον άριστο σε ήθος  τελειόφοιτο μαθητή/τρια που 
διακρίθηκε για την συμμετοχή του στα Καλλιτεχνικά Δρώμενα  του Σχολείου κατά την τρέχουσα 
Σχολική Χρονιά 2017-2018. 
Καλλιτεχνικά Δρώμενα = Συμμετοχή σε μουσικές ή/και θεατρικές ή/και χορωδία ή/και μπάντα ή/και 
εορτές. 
 

8. Χρηματικό Βραβείο ( 50€)  και τιμητικό δίπλωμα στον άριστο σε ήθος   
τελειόφοιτο μαθητή/τρια για διάκριση του/της στον Αθλητισμό εκπροσωπώντας το σχολείο την 
τρέχουσα Σχολική Χρονιά 2017-2018 σε Αγώνες  που διοργανώθηκαν υπό την Αιγίδα του Υπουργείου 
Παιδείας και Πολιτισμού ( π.χ Πανελλήνιους, Παγκύπριους, Περιφερειακούς). 
 

9. Χρηματικό Βραβείο ( 50€)  και τιμητικό δίπλωμα στον άριστο σε ήθος   
τελειόφοιτο μαθητή/τρια για διάκριση  του/της στα Εικαστικά Δρώμενα του Σχολείου την τρέχουσα 
Σχολική Χρονιά 2017-2018. 
Εικαστικά Δρώμενα = Ζωγραφική ή/και γλυπτική ή/και διακόσμηση ή/και σκηνογραφία κ.ο.κ. 
 

10.  Τιμητικό δίπλωμα στους 2ο και 3ο των κατηγοριών 1-6 πιο πάνω (τοποθετείται στο φάκελο του 
μαθητή/τριας μαζί με το ενδεικτικό του). 

 
 
 Από τη Διεύθυνση 
 
 
 


