
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑΣ 
Σχολική χρονιά 2021 - 2022 
 

ΒΡΑΒΕΙΑ  
  

1. Βραβείο Κυπρή Χατζησάββα. (€200) 
 
   Απονέμεται στον/στην τελειόφοιτο  που συγκέντρωσε την      
   υψηλότερη γενική βαθμολογία στην τρίτη Λυκείου. 

 
 

2. Βραβείο Δήμου Λευκωσίας. (€200) 

         Απονέμεται στον/στην  τελειόφοιτο  του σχολείου μας με   
         την υψηλότερη βαθμολογία στο μάθημα Τέχνης και που   
         το έχει ως εξεταζόμενο στις Παγκύπριες Εξετάσεις. 
 
 

3. Βραβείο Μιράντας Σκέττου εις μνήμη της αδελφής της Αντρούλας     
       Σκέττου Ιωάννου. (€200) 

   
         Απονέμεται στον/στην τελειόφοιτο με την υψηλότερη βαθμολογία στην   
         Πολιτική Οικονομία και Λογιστική στην τρίτη Λυκείου. 
 
 
 

4. Βραβείο Εθνικού Συλλόγου «ΛΕΝΑΣ» Λευκωσίας, στη μνήμη Ανδρέα Παρισινού, 
εκ των Ιδρυτών του Συλλόγου. (€100) 

   Καθιερώθηκε το 2004 και απονέμεται στον/στην τελειόφοιτο που     
   συγκεντρώνει την υψηλότερη βαθμολογία στο μάθημα της Βιολογίας    
   κατεύθυνσης.  
 
 

5. Βραβείο Χριστίνας Α. Παττίχη Νέων Ελληνικών. (€100) 
 

         Απονέμεται στον/στην τελειόφοιτο που κατάγεται από την περιοχή Κυθρέας, έχει    
         άριστο ήθος και συγκέντρωσε κατά τα τρία έτη της φοίτησής του την υψηλότερη   
         βαθμολογία στο  μάθημα των Νέων  Ελληνικών από όλα τα σχολεία της σχολικής   
         Εφορίας της Λευκωσίας. 
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6. Βραβείο <Εθελοντισμού και Προσφοράς> εις μνήμην της Inga-Lill Enocksson. 
(€100) 
 

          Απονέμεται στον/στην τελειόφοιτο που που συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία   
          στη Δράση, στη Δημιουργικότητα και Κοινωνική Προσφορά. 
   
 

7. Βραβείο της οικογένειας Μάγδας Κιτρομηλίδου. (€50) 
 
    Απονέμεται στον/στην τελειόφοιτο που συγκέντρωσαν την υψηλότερη   
    βαθμολογία στα Αρχαία Ελληνικά, Β΄ και Γ΄ Λυκείου Κατεύθυνσης και   
    έχουν το μάθημα ως εξεταζόμενο στις Παγκύπριες Εξετάσεις. 
 

       

8. Βραβείο Κώστα Φερεκκύδη. (€50) 

 Καθιερώθηκε από τον Κώστα Φερεκκύδη το 1974 και απονέμεται    στον/στην       
 τελειόφοιτο με την υψηλότερη βαθμολογία στο μάθημα των Νέων  Ελληνικών και στα    
 τρία χρόνια της φοίτησής του στο Λύκειο. 

 
 

9. Βραβείο Μαίρης Τορναρίτη. (€50) 

         Καθιερώθηκε από τον Κρίτωνα Τορναρίτη το 1973 και απονέμεται στον/στην  
τελειόφοιτο με την υψηλότερη βαθμολογία στο μάθημα της Ιστορίας Κατεύθυνσης στη  
Γ΄ Λυκείου.  

 
 

10. Βραβείο Αναστασιάδειο. (€50) 
 
          Καθιερώθηκε από τον Κώστα Αναστασιάδη το 1963 και απονέμεται στον/στην      
          τελειόφοιτο με την υψηλότερη βαθμολογία στα Μαθηματικά Κατεύθυνσης  στην Γ΄    
          Λυκείου.  
 
 

11. Βραβείο Μαρίας Ζεβεδαίου. (€50) 
 

          Καθιερώθηκε το 1978 από τους γονείς της Μαρίας Ζεβεδαίου, τελειόφοιτης μαθήτριας   
          του Γυμνασίου Θηλέων Παλουριώτισσας που πέθανε το 1977.  
          Απονέμεται στον/στην τελειόφοιτο που διακρίνεται στην επιμέλεια και στην κοινωνική   
          του δραστηριότητα. 
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12. Βραβείο Δέσπως Φαίδωνος Χρυσοστόμου (€50) 
 
          Βραβείο Δέσπως Φαίδωνος Χρυσοστόμου αξίας 50 ευρώ εις μνήμην της θυγατέρας της      
          Στέφανης Χρυσοστόμου, απόφοιτο του Λυκείου Παλουριώτισσας, στον/στην τελειόφοιτο    
          μαθητή που συμμετείχε ή διακρίθηκε σε καλλιτεχνικές δραστηριότητες. 
 
 

13. Βραβείο Ελένης Σωτηρίου εις μνήμην του αδελφού της Σωτήρη Σωτηρίου. (€50) 
 

           Απονέμεται στον/στην άριστο σε ήθος μαθητή που σημείωσε μεγάλη πρόοδο, μέσα      
           από συστηματική και ενσυνείδητη προσπάθεια, στην επίδοση, ή στην εκμάθηση της     
           Ελληνικής Γλώσσας στο Πιλοτικό Πρόγραμμα για μαθητές με Μεταναστευτική   
           Βιογραφία.  
 

 

14. Βραβείο Καθηγητικού Συλλόγου στη  Μνήμη Καλλιόπης       
        Καραγεώργη, πρώτης Διευθύντριας του Γυμνασίου Θηλέων    
        Παλουριώτισσας. (€50) 
 

          Καθιερώθηκε το 1994 και απονέμεται από τον εκάστοτε Καθηγητικό   
          Σύλλογο στον/στην τελειόφοιτο  με την υψηλότερη βαθμολογία στα   
          Μαθηματικά  Κατεύθυνσης. 
 

 

15. Βραβείο Καθηγητικού Συλλόγου στη Μνήμη Μάγδας Κιτρομηλίδου. (€50) 

   Απονέμεται στον/στην τελειόφοιτο με την υψηλότερη βαθμολογία στα   
   Αρχαία Ελληνικά  Κατεύθυνσης.  
 
 

16. Βραβείο Καθηγητικού Συλλόγου στη Μνήμη Ανδρέα Στυλιανού. (€50) 

 

   Καθιερώθηκε το 1982 και απονέμεται στον/στην τελειόφοιτο με την   
   υψηλότερη βαθμολογία στη Λογιστική και στην Πολιτική Οικονομία.  
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17. Κατίνειον Βραβείον. (€40) 

 
           Καθιερώθηκε το σχολικό έτος 1956-1957  και διακόπηκε το 1975.  
           Ενεργοποιείται από τη σχολική χρονιά 2005-2006 από την καθηγήτρια   
           κ. Κατερίνα Κολοκασίδου - Λειβαδιώτου στη μνήμη της  
           γιαγιάς της Κατίνας Κολοκασίδου, των γονιών της Γεωργίου και  
           Μαρούλας Κολοκασίδου, του αδελφού της Σοφοκλή και των 121  
           θυμάτων της αεροπορικής τραγωδίας του Αυγούστου 2005.  

   
 Απονέμεται στον/στην  τελειόφοιτο,  που κατάγεται από την Επαρχία   

    Αμμοχώστου, τόπο καταγωγής της οικογένειας της αθλοθέτριας και   
    έχει  την υψηλότερη βαθμολογία στα Μαθηματικά Κατεύθυνσης και   
    Νέα Ελληνικά στη Β΄ και  Γ΄ Λυκείου. 
 
 

18. Βραβείο Συνδέσμου Γονέων και Κηδεμόνων. (€210) 
 

   Απονέμεται στον/στην πρωτεύσαντα τελειόφοιτο/η του κάθε τμήματος. 
 

 
 

19. Βραβείο Συνδέσμου Μικρασιατών Κύπρου (βιβλία) 
 
          Ο Σύνδεσμος Μικρασιατών Κύπρου απονέμει Βραβείο σε Βιβλία με   
          τιμητικό δίπλωμα τιμώντας την ιερή μνήμη των προσφύγων του 1922   
          στην Κύπρο από τη Μικρά Ασία, στον/στην τελειόφοιτο της Γ΄  
          Λυκείου που συγκεντρώνει την υψηλότερη βαθμολογία   
          στο μάθημα της Ιστορίας. 
          
     

20. Τιμητική Διάκριση Παγκύπριας Οργάνωσης Πενταμελούς οικογένειας (Π.Ο.Π.Ο.).     
      (Έργο Τέχνης) 

   
Απονέμεται στον/στην τελειόφοιτο, παιδί τρίτεκνης οικογένειας που συγκέντρωσε την 
υψηλότερη γενική βαθμολογία. 
 

 

21. Βραβείο Ελληνικής Πρεσβείας. (βιβλίο) 
 

Απονέμεται στον/στην τελειόφοιτο που έχει την υψηλότερη βαθμολογία στα Νέα  
Ελληνικά, στα Αρχαία κατεύθυνσης και στην Ιστορία κατεύθυνσης. 
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22. Βραβείο ΕΤΕΚ. (Τιμητικές διακρίσεις)   
 

Α. Απονέμεται στον/στην τελειόφοιτο με την καλύτερη επίδοση, ο οποίος  έχει 
παρακολουθήσει τουλάχιστον 3 μαθήματα θετικής  κατεύθυνσης, όπως Μαθηματικά, 
Φυσική, Χημεία, Πληροφορική, Σχεδιασμός και  Τεχνολογία, Τεχνικό Σχέδιο και η 
διαγωγή έτους του μαθητή χαρακτηρίζεται ως Κοσμιοτάτη.   

         
     
               Β. Απονέμεται στον/στην τελειόφοιτο που έχει επιλέξει το μάθημα της Τεχνολογίας και      
 
               έχει πετύχει βαθμολογία, και στα δύο τετράμηνα, 20/20, νοουμένου ότι έχουν     
               παρακαθίσει το μάθημα της  Τεχνολογίας σε Παγκύπριες Εξετάσεις, είτε ως μάθημα         
               πρόσβασης είτε ως μάθημα απόλυσης, και έχουν επιτύχει βαθμολογία ίση ή    
               μεγαλύτερη από 19/20 και νοουμένου ότι η διαγωγή έτους των  μαθητών  
               χαρακτηρίζεται ως Κοσμιοτάτη. 
 
                Δ. Απονέμεται στον/στην απόφοιτο που έχει επιλέξει το μάθημα της  Μάθημα της   
                Πληροφορικής και έχει πετύχει βαθμολογία, και στα δύο τετράμηνα, 20/20, νοουμένου   
                ότι έχει παρακαθίσει το μάθημα της Πληροφορικής σε Παγκύπριες Εξετάσεις, είτε ως   
                μάθημα πρόσβασης είτε ως μάθημα απόλυσης, και έχει επιτύχει βαθμολογία ίση ή   
                μεγαλύτερη από 19/20 και νοουμένου ότι η διαγωγή έτους του μαθητή χαρακτηρίζεται    
                ως Κοσμιοτάτη. 
      

    

23. Βραβείο Συνδέσμου Ελλήνων Φιλολόγων «ΣΤΑΣΙΝΟΣ». (βιβλίο και τιμητικό 
δίπλωμα)       

       
Απονέμεται στην/στον άριστη/ο στο ήθος και την επίδοση μαθήτρια/μαθητή της Γ΄    
Λυκείου, που έχει συγκεντρώσει τις περισσότερες μονάδες στο   σύνολο της 
βαθμολογίας των ακόλουθων φιλολογικών μαθημάτων:  

 
 Νέα Ελληνικά, Αρχαία Ελληνικά που είναι εξεταζόμενο μάθημα κατεύθυνσης  και ένα  
από τα δύο μαθήματα Λατινικά ή Ιστορία, που  
 να είναι επίσης εξεταζόμενο μάθημα κατεύθυνσης.  

 
 

24. Βραβείο Ομοσπονδίας Συνδέσμων Γονέων Μέσης Εκπαίδευσης Λευκωσίας   
«Αρετήν Επαίνειν».  

 Απονέμεται στον τελειόφοιτο που συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία στη    
 Δράση, στη Δημιουργικότητα και Κοινωνική Προσφορά. 
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25. Βραβεία Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών. (Βιβλία) 
    

          Α. Τιμητική Διάκριση:  Αδαμάντιου Διαμαντή  
 
          Β. Τιμητική Διάκριση: Κωνσταντίνου Σπυριδάκι  
      
         Απονέμεται στην/στον μαθήτρια/μαθητή , με την υψηλότερη βαθμολογία στα φιλολογικά   
         μαθήματα. 
 
 

26. Βραβείο Αναστάσιου Γ. Λεβέντη (βιβλίο)   

 Απονέμεται στον/στην τελειόφοιτο/η με την υψηλότερη βαθμολογία στο μάθημα των    
 Οικονομικών κατεύθυνσης. 
 
 
 

27. Βραβείο Κωνσταντίνου  Λεβέντη. (βιβλίο)  

      Απονέμεται στον/στην τελειόφοιτο/η με την υψηλότερη βαθμολογία   στο μάθημα της    
      Ιστορίας κατεύθυνσης. 

 
 

 
  

 
 
 

 


