
2ο Βραβείο για το Περιφερειακό Γυμνάσιο 
Κοκκινοτριμιθιάς 

 

 

Διαγωνισμός “Κύπρος – Ελλάδα – Ομογένεια: Εκπαιδευτικές Γέφυρες”  

Το Περιφερειακό Γυμνάσιο Κοκκινοτριμιθιάς συμμετείχε στον διαγωνισμό “Κύπρος – 
Ελλάδα – Ομογένεια: Εκπαιδευτικές Γέφυρες” για τη σχολική χρονιά 2017-18 με τη 
δημιουργία ιστοσελίδας με τίτλο ‘Κατεχόμενη Κύπρος’ (www.occupiedcyprus.info), όπου 
και απέσπασε το Β’ Βραβείο ανάμεσα σε συμμετοχές από 245 σχολεία από την Κύπρο, 
την Ελλάδα και την Ομογένεια. 

Αφορμή για τη δήλωση συμμετοχής στο διαγωνισμό “Κύπρος, Ελλάδα, Ομογένεια: 
Εκπαιδευτικές γέφυρες”, αποτέλεσε ο πόθος που αισθάνεται ο κάθε πρόσφυγας για 
επιστροφή στην κατεχόμενη γη μας! 

Η ανάγκη να θυμόμαστε τα χωριά μας, τις ρίζες μας και να αγωνιζόμαστε με κάθε  τρόπο 
για επιστροφή σε αυτά! 

Σκεφτήκαμε πως η καταγραφή όλων των κατεχόμενων χωριών και βασικών στοιχείων για 
το καθένα σ' ένα 'χώρο', θα ήταν μια καλή ιδέα, ένας καλός τρόπος, οι μαθητές μας να 
γνωρίσουν την κατεχόμενη γη μας και παράλληλα να δώσουμε την ευκαιρία σε όσους 
περισσότερους μπορούμε να θυμηθούν ή και να μάθουν γι' αυτά, αξιοποιώντας τις 
δυνατότητες του διαδικτύου! 
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Η προσπάθεια ήταν δύσκολη! Η συγκέντρωση πληροφοριών αποδείχθηκε χρονοβόρα και 
επίπονη. Παρόλα αυτά άξιζε τον κόπο. Λόγω έλλειψης χρόνου, σε ότι αφορά στις 
φωτογραφίες, μοναδική πηγή αποτέλεσε ο χαώδης 'κόσμος' του διαδικτύου. Σε κάποιες 
περιπτώσεις ήταν δύσκολο, έως αδύνατο να ελεγχθεί η αξιοπιστία του υλικού που 
συγκεντρώθηκε. 

Χαιρόμαστε ιδιαίτερα γιατί η συμμετοχή μας στο διαγωνισμό “Κύπρος – Ελλάδα – 
Ομογένεια: Εκπαιδευτικές Γέφυρες”, αποτέλεσε την αφορμή για την αδελφοποίηση του 
σχολείου μας με το 60ο Γυμνάσιο Αθηνών στην Κυψέλη. 

Μας τιμά το γεγονός ότι η προσπάθεια αυτή, έλαβε συγχαρητήρια από την Ομοσπονδία 
Συνδέσμων Γονέων Δημοσίων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Λευκωσίας και 
αναγνωρίστηκε ως αξιόλογη πηγή από την οποία θα μπορούσαν να αντλήσουν 
πληροφορίες για τα κατεχόμενα χωριά μας οι μαθητές όλων των σχολείων. 

Ελπίζουμε πως αυτή η προσπάθεια θα πετύχει το στόχο της... 

Συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές οι οποίοι συμμετείχαν στη δημιουργία της 
ιστοσελίδας. 

Γιώργος Κεττίρης (Καθηγητής Πληροφορικής) 

 


