
 
 

 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΤΙΣΣΑΣ Γ’ –ΣΤΥΛΙΑΝΟY ΛΕΝΑ 
Τηλ: 22355997 Fax:22356103, Σπυρίδωνος Νόμπελη 3, 2402 Έγκωμη, http://dim-makedonitissa3-lef.schools.ac.cy/ 

Σχολική Χρονιά 2018-2019 

Παρασκευή, 5 Απριλίου 2019 
 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΚΑΙ 
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

 
 

Επίσκεψη στον Τύμβο Μακεδονίτισσας 
 
Πέμπτη 11 Απριλίου 2019, 8:30-9:30 πμ 

Οι τελειόφοιτοι μαθητές θα επισκεφθούν τον Τύμβο Μακεδονίτισσας για να 
συμμετάσχουν σε εκδήλωση που διοργανώνει η Παγκύπρια Επιτροπή Αγνοουμένων. Στη διάρκεια 
της εκδήλωσης θα τελεστεί Τρισάγιο και Δέηση για την ανεύρεση των αγνοουμένων και θα 
ακολουθήσει μια σεμνή τελετή. Κατά την τελετή θα κατατεθεί στεφάνι εκ μέρους του σχολείου από 
μέλη του Μαθητικού Συμβουλίου και λουλούδια από όλα τα παιδιά, στους τάφους των ηρώων. Τα 
παιδιά καλούνται να φέρουν από ένα λουλούδι ή μικρό μπουκέτο. Λουλούδια θα παραχωρηθούν 
επίσης από την Επιτροπή προς όλα τα παιδιά. 

Τα παιδιά θα συνοδεύονται από τους/ις υπεύθυνους εκπαιδευτικούς των τμημάτων τους 
και θα φορούν ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΤΟΛΗ (Γκρίζο παντελόνι/ φούστα και άσπρο πουκάμισο. Αν 
είναι αναγκαίο τα παιδιά θα φορούν επίσης μπλε ζακέτα ή τρικό). 

Η μεταφορά θα γίνει με λεωφορείο και τα έξοδα θα καλυφθούν από τους διοργανωτές. 
 
 
 
 
 

Περιφερειακοί Αγώνες Στίβου  
 

Τρίτη 16 Απριλίου 2019, 8.30πμ-12.30μμ 
Οι τελειόφοιτοι μαθητές θα λάβουν μέρος στους Περιφερειακούς Αγώνες Στίβου οι οποίοι θα 

διεξαχθούν στο Μακάρειο Στάδιο. Στην περιφέρειά μας συμμετέχουν επίσης το ΔΣ Λακατάμειας Ζ΄- 
Αγ. Παντελεήμονα και το ΔΣ Μακεδονίτισσας Α’ . Η εκδήλωση θα είναι ολοήμερη και τα παιδιά δε θα 
κάνουν μαθήματα.  Η μορφή των αγώνων θα είναι απόλυτα συμμετοχική για όλα τα παιδιά, στο 
μοντέλο KIDS ATHLETICS το οποίο προτείνεται από τη Διεθνή Ομοσπονδία Στίβου (IAAF). Μεταξύ 
άλλων, όλα τα παιδιά θα συναγωνιστούν στο τρέξιμο, στις ρίψεις και στα άλματα με παιγνιώδεις 
δραστηριότητες. 

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΣΤΟΛΗ 
Τα παιδιά θα είναι ντυμένα με αθλητική στολή: Μαύρο ή μπλε παντελονάκι (όχι 

ποδοσφαιρικής ομάδας), άσπρη φανέλα (χωρίς άλλα εμβλήματα πέρα από το έμβλημα του 
σχολείου).  Μπορούν να φορούν και τις φόρμες τους αν ο καιρός το επιβάλλει. Είναι καλό να έχουν 
μαζί τους μια τσαντούλα για νερό, φρούτο και ελαφρύ φαγητό και καπελάκι. Τα κορίτσια θα πρέπει 
να έχουν δεμένα τα μαλλιά. Θα δοθεί μια μπουκάλα νερό σε όλα τα παιδιά. Επίσης θα λειτουργεί 
κυλικείο στο χώρο του Σταδίου. 

Τα παιδιά θα μεταφερθούν στο Στάδιο με λεωφορείο για το οποίο θα πληρώσουν €2. 
 

 
Κωνσταντίνος Μιχαήλ 
Διευθυντής 


