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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΡΑΒΕΙΩΝ 

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

1. ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΥΠΡΗ ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑ          στον τελειόφοιτο με τον υψηλότερο γενικό βαθμό στη Γ΄ Λυκείου 

2. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΕΝΤΑΘΛΟ ΘΑΣΟΥ ΚΑΙ 
ΕΤΤΑΣ ΤΖΙΡΚΩΤΗ 

στον τελειόφοιτο που διακρίθηκε στα μαθήματα: Ελληνικά, Ιστορία στον συνδιασμό ΠΣ1 και στον τελειόφοιτο που διακρίθηκε στα 
μαθήματα: Μαθηματικά, Φυσική στον συνδυασμό ΠΣ2, κατά τα τρία χρόνια της φοίτησής τους (βαθμός έτους και βαθμός 
εξετάσεων) 

3. ΒΡΑΒΕΙΟ  ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΒΑΣΟΥ 
ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ 

στον τελειόφοιτο με την υψηλότερη επίδοση στο μάθημα της Ιστορίας της Κύπρου 

4. ΒΡΑΒΕΙΟ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑΣ 
ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ 

στον τελειόφοιτο που διακρίθηκε για την επιμέλεια, τη θρησκευτικότητα και την ευσέβειά του 

5. ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΤΖΑΝΤΩΝΑ   στον τελειόφοιτο που συγκέντρωσε τον υψηλότερο βαθμό στο μάθημα της Φυσικής κατεύθυνσης στις τρεις τάξεις  του Λυκείου 

6. ΒΡΑΒΕΙΟ ΤΕΧΝΗΣ ΜΑΙΡΗΣ ΚΡΙΤΩΝΟΣ 
ΤΟΡΝΑΡΙΤΗ 

στον τελειόφοιτο που διακρίθηκε στο μάθημα της Τέχνης 

7. ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ 
ΜΑΡΙΑΣ Χ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ   

στον τελειόφοιτο που συγκέντρωσε τον υψηλότερο βαθμό στα Αρχαία Ελληνικά στις τρεις τάξεις του Λυκείου (στη Β΄ και Γ΄ τάξη τα 
Αρχαία Ελληνικά να είναι εξεταζόμενο μάθημα κατεύθυνσης) 

8. ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΟΥ 
ΑΝΘΥΠΟΛΟΧΑΓΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ 
ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ               

στον τελειόφοιτο που διακρίθηκε στο μάθημα των Νέων Ελληνικών 

9. ΙΑΚΩΒΙΔΕΙΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ         στον τελειόφοιτο που συγκέντρωσε τον υψηλότερο βαθμό στο μάθημα της Ιστορίας στις τρεις τάξεις του Λυκείου (στη Β΄ και Γ΄ τάξη 
η Ιστορία να είναι εξεταζόμενο μάθημα κατεύθυνσης) 

10. ΣΙΜΟΠΟΥΛΕΙΟ ΒΡΑΒΕΙΟ στον τελειόφοιτο που συγκέντρωσε τον υψηλότερο γενικό βαθμό 

11. ΒΡΑΒΕΙΟ ΙΟΥΛΙΑΣ ΒΟΡΕΑΔΗ στην τελειόφοιτη μαθήτρια που διακρίθηκε στις εκθέσεις  ιδεών 

12. ΒΡΑΒΕΙΟ ΔΙΟΝΥΣΗ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ στον τελειόφοιτο που είχε την υψηλότερη επίδοση στην Ιστορία και στα Θρησκευτικά στις τρεις τάξεις του Λυκείου (στη Β΄ και  Γ΄ 
τάξη η Ιστορία να είναι εξεταζόμενο μάθημα κατεύθυνσης) 

13. ΒΡΑΒΕΙΟ ΛΑΜΠΗ Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ στον τελειόφοιτο που είχε την υψηλότερη επίδοση στα Γαλλικά κατεύθυνσης κατά τα δύο τελευταία έτη της φοίτησής του /αν δεν 
υπάρχει τελειόφοιτος, θα απονέμεται στον μαθητή που, ασχέτως τάξεως, έχει διακριθεί σε διαγωνισμούς Γαλλικών (οι 
βραβευθέντες να μην υπερβαίνουν τον αριθμό των τριών) 

14. ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ 
ΒΟΡΕΑΔΗ           

στον τελειόφοιτο του ΠΣ1 που εξασφάλισε τον υψηλότερο βαθμό στα Αρχαία Ελληνικά (εξεταζόμενο μάθημα κατεύθυνσης) 

15. ΚΥΠΡΙΔΗΜΕΙΟ ΒΡΑΒΕΙΟ στον τελειόφοιτο του ΠΣ2 που συγκέντρωσε τον υψηλότερο βαθμό στο μάθημα των Μαθηματικών στις τρεις τάξεις 

16. ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗ   στον τελειόφοιτο με τον υψηλότερο βαθμό στο μάθημα της Βιολογίας (εξεταζόμενο μάθημα κατεύθυνσης) 

17. ΒΡΑΒΕΙΟ ΤΑΚΗ ΚΑΙ ΣΟΦΙΑΣ ΣΙΔΕΡΗ    στον τελειόφοιτο του ΠΣ3 που διακρίθηκε για το άριστο ήθος, τη διαγωγή και την επίδοσή του στις τρεις τάξεις του Λυκείου 

18. ΒΡΑΒΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ         στον τελειόφοιτο που είχε άριστο ήθος και την υψηλότερη επίδοση στο μάθημα της Πολιτικής Οικονομίας (εξεταζόμενο μάθημα 
κατεύθυνσης) στη Γ΄ Λυκείου 

19. ΒΡΑΒΕΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ   στον τελειόφοιτο που είχε άριστο ήθος και την υψηλότερη επίδοση στο μάθημα της Λογιστικής (εξεταζόμενο μάθημα κατεύθυνσης) 
στη Β΄ και Γ΄ Λυκείου 
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20. ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΕΙΟ ΒΡΑΒΕΙΟ   στον τελειόφοιτο του ΠΣ1 που συγκέντρωσε τον υψηλότερο γενικό βαθμό στη Γ΄ Λυκείου 

21. ΦΩΤΙΑΔΕΙΟ ΒΡΑΒΕΙΟ   στον τελειόφοιτο με το υψηλότερο άθροισμα βαθμολογίας στα μαθήματα: Φυσική, Μαθηματικά και Σχέδιο (μαθήματα 
κατεύθυνσης) 

22. ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΘΟΥΣ ΕΙΣ 
ΜΝΗΜΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ, ΜΙΧΑΗΛ   ΚΑΙ  
ΓΕΩΡΓΙΑΣ    ΜΑΝΔΡΙΩΤΗ 

στους δύο πρώτους τελειόφοιτους σε επίδοση σπουδών και ήθους, κατ’ ισομοιρίαν 

23. ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΙΣ ΔΙΟΜΗΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΕΙΣ 
ΜΝΗΜΗΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ 
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΔΩΡΑΣ       

στον πρωτεύσαντα άριστο στο ήθος τελειόφοιτο του ΠΣ1 

24. ΒΡΑΒΕΙΟ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΧΑΤΖΗΙΩΝΑ, ΝΕΩΝ 
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 

στον τελειόφοιτο μαθητή που τα δύο τελευταία έτη της φοίτησής του συγκέντρωσε τον υψηλότερο βαθμό στα Νέα Ελληνικά και 
την Ιστορία (εξεταζόμενο μάθημα κατεύθυνσης) 

25. ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΝΟΝ ΒΡΑΒΕΙΟΝ στον πρωτεύσαντα τελειόφοιτο μαθητή που διακρίθηκε για το ήθος και την επίδοσή του, καθώς και τη βαθιά προσήλωσή του στην 
Εκκλησία και την Πατρίδα 

26. ΒΡΑΒΕΙΟ ΧΡ. Α. ΠΑΤΤΙΧΗ      στον τελειόφοιτο μαθητή της περιφέρειας της Εφορείας Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας, που κατά τα τρία έτη της φοίτησής 
του συγκέντρωσε τον υψηλότερο βαθμό στο μάθημα των Νέων Ελληνικών, έχει άριστο ήθος και κατάγεται από την περιοχή της 
Κυθρέας 

27. ΒΡΑΒΕΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ   στον τελειόφοιτο μαθητή που συγκέντρωσε τον υψηλότερο συνολικό βαθμό στα Νέα Ελληνικά, Αρχαία Ελληνικά, Ιστορία και 
Λατινικά (μαθήματα κατεύθυνσης) 

28. ΒΡΑΒΕΙΟ Ν. ΚΑΙ Δ. ΠΑΤΤΙΧΗ στον τελειόφοιτο μαθητή που συγκέντρωσε στις Παγκύπριες εξετάσεις τετραμήνων τον υψηλότερο βαθμό στα τέσσερα μαθήματα: 
Νέα Ελληνικά , Μαθηματικά, Φυσική και Χημεία 

29. ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΑΪΤΑΝΟΥ (ΝΙΝΟΥ) Α. ΚΟΥΤΑ ΕΙΣ 
ΜΝΗΜΗΝ ΔΩΡΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ       

στον τελειόφοιτο που αρίστευσε στο μάθημα της Μουσικής και διακρίθηκε για το ήθος του και για τη συμμετοχή του στις μουσικές   
εκδηλώσεις 

30. ΒΑΡΝΑΒΙΔΕΙΟ ΒΡΑΒΕΙΟ        στον τελειόφοιτο με την υψηλότερη επίδοση στα Μαθηματικά κατεύθυνσης στη Β΄ και Γ΄ τάξη Λυκείου 

31. ΑΝΔΡΟΝΙΚΕΙΟ ΒΡΑΒΕΙΟ   στην τελειόφοιτη μαθήτρια του Παγκυπρίου  Γυμνασίου που διακρίθηκε για το άριστο Ελληνορθόδοξο ήθος και την επιμέλειά της 

32. ΛΕΩΝΑΚΕΙΟ ΒΡΑΒΕΙΟ     στον τελειόφοιτο μαθητή του ΠΣ2 με τον υψηλότερο βαθμό στο μάθημα της Φυσικής κατεύθυνσης στη Γ΄ Λυκείου   (αν υπάρχει  
ισοβαθμία, ελέγχεται ο βαθμός των εξετάσεων και ακολούθως η βαθμολογία της Φυσικής κατεύθυνσης στη Β΄ Λυκείου) 

33. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΕΙΟ ΒΡΑΒΕΙΟ   στον τελειόφοιτο με άριστο ήθος και τον υψηλότερο βαθμό στο μάθημα των Αγγλικών κατά τα τρία έτη της φοίτησής του. Στη Β΄ 
και Γ΄ τάξη τα Αγγλικά να είναι επιλεγόμενο μάθημα κατεύθυνσης και εξεταζόμενο. 

34. ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΥΡΙΔΙΚΗΣ ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ   σε τελειόφοιτο μαθητή κατ΄ επιλογή του εκάστοτε Διευθυντή 

35. ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ 1952 απονέμεται εξ ίσου στους δύο πρώτους τελειόφοιτους, που συγκέντρωσαν τον υψηλότερο γενικό βαθμό  

36. ΒΡΑΒΕΙΟ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ    στον μαθητή που διακρίθηκε για τη χριστιανική δράση και προσφορά του, ανεξάρτητα από τη βαθμολογία και την τάξη στην οποία 
φοιτά 

37. ΒΡΑΒΕΙΟ ΔΩΡΑΣ ΚΑΡΑΤΖΑ στον τελειόφοιτο που συγκέντρωσε στις Εξετάσεις τετραμήνων τον υψηλότερο βαθμό  στο μάθημα των  Νέων Ελληνικών 

38. ΒΡΑΒΕΙΟ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ 
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΟΥ  ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ 
ΜΟΝΗΣ ΜΑΧΑΙΡΑ 

στον τελειόφοιτο με τον υψηλότερο βαθμό στο μάθημα των Θρησκευτικών, που ξεχώρισε για την κοινωνική και πνευματική του 
δράση 

39. ΒΡΑΒΕΙΟ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 
ΓΟΝΕΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

στον τελειόφοιτο με την υψηλότερη επίδοση στο ΔΔΚ με την προϋπόθεση ο γονέας/κηδεμόνας του να έχει πληρώσει τα τέλη του 
Συνδέσμου Γονέων και Κηδεμόνων 
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40. ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΝΤΩΝΗ ΠΙΚΑ     στον τελειόφοιτο του Μουσικού Λυκείου, ο οποίος έχει διακριθεί για το ήθος και τη διαγωγή του και έχει τον υψηλότερο συνολικό 
βαθμό  στα Νέα Ελληνικά και Ιστορία κατεύθυνσης 

41. ΒΡΑΒΕΙΟ  ΔΙΗΓΗΜΑΤΟΣ   
 

στον μαθητή που έγραψε το καλύτερο διήγημα και δημοσιεύτηκε στο περιοδικό του Σχολείου 

42. ΒΡΑΒΕΙΟ ΒΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΕΤΤΟΥ   στον τελειόφοιτο του ΠΣ2 που συγκέντρωσε τον υψηλότερο βαθμό στο μάθημα των Φυσιογνωστικών (Βιολογία ή Επιστήμη 
Περιβάλλοντος) στις τρεις τάξεις (στη Β΄ και Γ΄ τάξη να είναι εξεταζόμενο μάθημα κατεύθυνσης)       

43. ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΣΟΛΩΝΑ 
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ 

στον καλύτερο μαθητή του Παγκυπρίου Γυμνασίου, ο οποίος είχε την υψηλότερη επίδοση σε Αγώνες Στίβου ή Κολύμβησης ή σε 
άλλα αθλήματα 

44. ΒΡΑΒΕΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ 
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Α.Γ. ΛΕΒΕΝΤΗ (ΚΥΠΡΟΥ)     

α) Βραβείο Αναστάσιου Γ. Λεβέντη: στον  πρωτεύσαντα τελειόφοιτο στο μάθημα των Οικονομικών (τετράμηνα και εξετάσεις 
τετραμήνων) (σε περίπτωση ισοβαθμίας δίνεται στον μαθητή με τον υψηλότερο γενικό βαθμό)                                                                                                              
β) Βραβείο Κωνσταντίνου Λεβέντη:  στον πρωτεύσαντα τελειόφοιτο στο μάθημα της Ιστορίας  (τετράμηνα και εξετάσεις 
τετραμήνων) (σε περίπτωση ισοβαθμίας δίνεται στον μαθητή με τον υψηλότερο γενικό βαθμό) 

45. ΠΑΓΚΡΑΤΕΙΟ ΒΡΑΒΕΙΟ   στον τελειόφοιτο του ΠΣ2 που κατά τα τρία έτη της φοίτησής του στο Λύκειο διακρίθηκε για το άριστο ήθος του και την επίδοσή 
του στα Μαθηματικά 

46. ΒΡΑΒΕΙΟ ΛΗΤΟΥΣ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ στον τελειόφοιτο μαθητή που διακρίθηκε για το άριστο ήθος του και την αθλητική επίδοσή του 

47. ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΕΙΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ 
ΙΣΤΟΡΙΑΣ          

στον μαθητή που διακρίθηκε στο μάθημα της Ιστορίας και δη της Βυζαντινής και δημοσίευσε στο σχολικό περιοδικό την 
αξιολογότερη μελέτη με θέμα από τη Βυζαντινή Ιστορία 

 

 
Μαθήματα κατεύθυνσης στα Προγράμματα Σπουδών 

Πρόγραμμα Σπουδών 1 (ΠΣ1) 
2 από τα εξής 4: Ιστορία, Αρχαία, Λατινικά, Αγγλικά 

Πρόγραμμα Σπουδών 2 (ΠΣ2) 
Μαθηματικά και 2 από τα εξής: Φυσική, Χημεία, Βιολογία, Πληροφορική, Τεχνολογία, Σχέδιο 

Πρόγραμμα Σπουδών 3 (ΠΣ3) 
Μαθηματικά και 2 από τα εξής: Οικονομικά Μαθηματικά, Πολιτική Οικονομία, Λογιστική, Οργάνωση-Διοίκηση Επιχειρήσεων,  Χρηματοοικονομικά, Αγγλικά  

Πρόγραμμα Σπουδών 4 (ΠΣ4) 
3 από τα εξής: Λογιστική, Πολιτική Οικονομία, Οργάνωση-Διοίκηση Επιχειρήσεων,  Πληροφορική, Αγγλικά  ή  άλλη Ξένη Γλώσσα (κατεύθυνσης), Σχέδιο, Γραφικές Τέχνες, Βιολογία 

 
                                                                 ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 


