
Μαθητική Λογοτεχνική Διημερίδα «Λογοτεχνικό 

Μυστήριο στα Λεύκαρα» 

Οι μαθήτριες Ελένη Κοκκινόφτα (Γ4), Ουρανία Λαζάρου (Γ1), Νεστόρια Παπαευσταθίου (Γ1), Ναταλία 
Αγγελή (Γ2) με συνοδό τον φιλόλογο καθηγητή τους Στέλιο Κυριάκου συμμετείχαν στις εργασίας της 
συγκεκριμένης διημερίδας.  

Η αστυνομική μυθοπλασία βρέθηκε στο επίκεντρο της Μαθητικής Λογοτεχνικής Διημερίδας 

"Λογοτεχνικό μυστήριο στα Λεύκαρα", που συνδιοργάνωσαν το Περιφερειακό Γυμνάσιο και 

Λύκειο Λευκάρων, το Τμήμα Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Frederick και η 

Διεύθυνση Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού 

και Νεολαίας. Η συγκεκριμένη Μαθητική Διημερίδα ήταν μια ευκαιρία για ξεκλείδωμα της 

νεανικής δημιουργικότητας με αφετηρία μια ατίθαση λογοτεχνική μορφή, που όλο και 

περισσότερο αφουγκράζεται και αποτυπώνει τις κοινωνικές διεργασίες του σήμερα. 

Η διημερίδα αυτή έγινε στα Λεύκαρα, ένα από τα πιο όμορφα χωριά της Κύπρου. Αρχικά οι 

μαθητές οδηγήθηκαν την πρώτη μέρα στο συνεδριακό κέντρο Λευκάρων όπου και ακολούθησε 

ο χαιρετισμός και η κήρυξη των εργασιών μας, οι οποίες κράτησαν για τρεις ώρες με ενδιάμεσα 

μικρά διαλείμματα, μέχρι που οι εργασίες έφτασαν στο τέλος τους και οδηγηθήκαμε στο 

ξενοδοχείο «ΛΕΥΚΑΡΑ» όπου ακολούθησε το γεύμα μας. Μετά το διάλειμμα μας, το οποίο 

διάρκεσε για μια περίπου ώρα, πριν ξανασυναντηθούμε κοντά στην τοπική εκκλησία με σκοπό 

να χωριστούμε σε ομάδες και να διαλευκάνουμε ένα μυστήριο. Η λήξη της πρώτης μέρας έγινε 

αφού η κάθε ομάδα κατάφερε να λύσει το μυστήριο- είτε με έναν ‘σωστό’ ή έναν ‘λάθος’ 

τρόπο- και κάπου εδώ η πρώτη μας μέρα επισφραγίστηκε με ένα δείπνο στο ξενοδοχείο, κάπου 

στο κέντρο του χωριού.  

Η δεύτερη μέρα ξεκίνησε με το πρόγευμα και μετά ακολούθησε με χαιρετισμό ξανά στο 

συνεδριακό κέντρο, όπου μετά ο κάθε μαθητής ή μαθήτρια έπρεπε να διαβάσει ένα 

απόσπασμα από το διήγημα το οποίο είχε γράψει και την ιστορία τη οποία είχε δημιουργήσει 

κατά την διάρκεια των εκπαιδευτικών εργαστηρίων, ενώ ακολούθησε συζήτηση μεταξύ 

συγγραφών, ηθοποιών και συμμετεχόντων πριν το γεύμα στο ξενοδοχείο και την λήξη της 

διημερίδας. 

Ευχαριστούμε το Γυμνάσιο Λευκάρων για την φιλοξενία και την άψογη διοργάνωση.  

Ελένη Κοκκινόφτα Γ4 26 Οκτ. 21 























  





 


