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                   ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Διαγωνισμός Ποίησης με θέμα:   «Η Λεμονανθούσα Λάπηθος» 

 
Το Προσφυγικό Σωματείο «Η Λάπηθος» προκηρύσσει διαγωνισμό ποίησης για μαθητές 
λυκειακού κύκλου, με θέμα: «Λεμονανθούσα Λάπηθος». Στόχος του Διαγωνισμού είναι 
να δώσει την ευκαιρία στους έφηβους μαθητές και μαθήτριες να ενδιατρίψουν ποιητικά 
στις  φυσικές ομορφιές, τις παραδόσεις, την ιστορία και τον πολιτισμό της κατεχόμενης 
Λαπήθου-της ιμερόεσσας, λεμονανθούσας κόρης του  Πράξανδρου, που ήταν ξακουστή 
σε όλη την Κύπρο για τα λεμόνια της, που ξεχώριζαν για την ποιότητα, τη γεύση και τη 
μυρωδιά τους κι ήταν πηγή πλούτου για τους λεμονοπαραγωγούς της. 
    
ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

1. Το θέμα του διαγωνισμού θα πρέπει να αναφέρεται στη Λάπηθο, με θεματικό 
επίκεντρο τα λεμόνια της και όλα όσα περικλείονται στον όρο «Λεμονανθούσα 
Λάπηθος». 

2. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι μαθητές και οι μαθήτριες που φοιτούν σε 
δημόσια ή  ιδιωτικά λύκεια και στις τεχνικές σχολές.   

3. Οι διαγωνιζόμενοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής με ένα μόνο ποίημα .  
4. Το κάθε Ποίημα να μην ξεπερνά τους 35 στίχους. 
5. Γλώσσα του ποιήματος πρέπει να είναι η καθομιλούμενη νεοελληνική 

δημοτική και ο τρόπος έκφρασης μπορεί να είναι ελεύθερος στίχος ή και 
ομοιοκατάληκτος. 

6. Τα έργα  υποβάλλονται σε πέντε αντίτυπα. Στην πρώτη σελίδα κάθε 
αντιτύπου αναγράφοντα ο τίτλος του έργου και  το ψευδώνυμο του 
μαθητή/της μαθήτριας.  Το ονοματεπώνυμο, η πλήρης ταχυδρομική 
διεύθυνση, η ηλεκτρονική διεύθυνση, το τηλέφωνο, η τάξη  και το  σχολείο 
του μαθητή/της μαθήτριας θα πρέπει να αναγράφονται σε ξεχωριστό φύλλο 
χαρτιού και να κλείνονται σε μικρό κλειστό φάκελο. Στο εξωτερικό μέρος του 
μικρού φακέλου είναι αναγκαίο να  σημειώνονται με κεφαλαία γράμματα το 
ψευδώνυμο και ο τίτλος του έργου.  

7. Οι συμμετοχές θα πρέπει να αποστέλλονται ταχυδρομικώς (με συνηθισμένο 
ταχυδρομείο),  σε  κλειστό φάκελο, στον οποίο θα πρέπει απαραίτητα να 
αναγράφεται: Διαγωνισμός Ποίησης «Λεμονανθούσα Λάπηθος», στην πιο 
κάτω Διεύθυνση: 

    Προσφυγικό Σωματείο «Η Λάπηθος»,  

   Οδός Προδρόμου 36,  
   2063 Λευκωσία 
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8. Τα έργα θα κριθούν από πενταμελή Κριτική Επιτροπή που θα ορισθεί από το 
Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου. 

9. Στα καλύτερα έργα θα απονεμηθούν βραβεία ως εξής: 
α)  Πρώτο βραβείο, χρηματικό ποσό  €100  
β)  Δεύτερο βραβείο, χρηματικό ποσό €70 
γ)  Τρίτο βραβείο, χρηματικό ποσό     €50 
δ) Έπαινος.  
Σε όλους τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα απονεμηθεί τιμητικό δίπλωμα 
συμμετοχής. Η Κριτική Επιτροπή έχει το δικαίωμα να μην απονείμει οποιοδήποτε 
βραβείο ή έπαινο,  αν τα έργα που θα υποβληθούν  δεν πληρούν τους όρους του 
διαγωνισμού.  
 
10. Ο διοργανωτής έχει το δικαίωμα τα υποβαλλόμενα έργα του διαγωνισμού 

προς βράβευση να δημοσιευτούν σε ηλεκτρονικό ή έντυπο μέσο.  
 

 
  Τελευταία ημέρα υποβολής των έργων στον διαγωνισμό ορίζεται η 9η Απριλίου 2021. 
 
Η τελετή βράβευσης θα γίνει στη Λευκωσία σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί 
αργότερα, εντός του έτους 2021. 
 
Για τυχόν διευκρινιστικές απορίες τηλ.22427733, email:demos@lapithos.org.cy 
 
 
 
 Λευκωσία 
10 Νοεμβρίου 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 


