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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
   Με ιδιαίτερη περηφάνια και ικανοποίηση χαιρετίζω και φέτος την έκδοση του 
περιοδικού του σχολείου μας. Η εν λόγω έκδοση αναδεικνύει την πολυπρισματική 
δράση και προσφορά του ΟΛΥΜΠΙΟΝ προς τα παιδιά, αλλά και την ενεργή  ανταπόκριση 
και συμμετοχή των μαθητών στις τόσες δραστηριότητες. 

  Η σύγχρονη και ευρωπαϊκή αντίληψη επιτάσσει τα σχολεία να λειτουργούν με βάση 
τον άνθρωπο-μαθητή για τον άνθρωπο-μαθητή. Μέσα από τις σελίδες του τεύχους 
των «Μαθητικών Πινελιών» και το πλούσιο φωτογραφικό αρχείο του, ο κάθε 
αναγνώστης έχει την ευκαιρία να πάρει μια «γεύση» από τις δραστηριότητες που 
πραγματοποιήθηκαν κατά τη σχολική χρονιά 2020 - 2021 και να επαληθεύσει τον 
ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα του Γυμνασίου - Λυκείου ΟΛΥΜΠΙΟΝ. 

Μια ιδιαίτερη χρονιά και η φετινή κατά την οποία το Γυμνάσιο—Λύκειο ΟΛΥΜΠΙΟΝ ανταποκρίθηκε άμεσα και 
επάξια στα νέα εκπαιδευτικά δεδομένα προσφέροντας σε όλους τους μαθητές του μία εξίσου αναβαθμισμένη, 
ποιοτική εκπαίδευση. 
  
     Μέσα από το τεύχος αυτό θα αντιληφθείτε ότι οι μαθητές μας έχουν πνεύμα δημιουργικότητας και το 
αποδεικνύουν με τις εργασίες που περιέχονται σ’ αυτό. Έχουν φιλομάθεια, γι’ αυτό και διακρίνονται σε τόσους 
διαγωνισμούς.Έχουν μέσα τους το ευ αγωνίζεσθαι, γι’ αυτό και συμμετέχουν σε πλήθος αθλητικών εκδηλώσεων, 
κάνοντας πράξη το αρχαίο ρητό «νους υγιής εν σώματι υγιεί». 

  Είμαι πεπεισμένος ότι η μαθητιώσα κοινότητα του Γυμνασίου – Λυκείου ΟΛΥΜΠΙΟΝ θα συνεχίσει να προοδεύει 
εκδίδοντας και στο μέλλον ανάλογου επιπέδου περιοδικά. 
  
  Για την έκδοση και του φετινού περιοδικού ευχαριστώ και συγχαίρω θερμά τους μαθητές και τους καθηγητές 
που ανέλαβαν την ευθύνη και παρουσίασαν ένα έντυπο με τόσο πολυδιάστατο περιεχόμενο. 



Μαρία Κρητικού
Γενική Διευθύντρια
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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
     Χαιρετίζω και φέτος με ιδιαίτερη χαρά την 18η έκδοση του περιοδικού του Γυμνασίου 
Λυκείου ΟΛΥΜΠΙΟΝ  <<Μαθητικές Πινελιές>> που έχει την μορφή λευκώματος. 
Το φετινό λεύκωμα, παρόλους τους περιορισμούς της δύσκολης χρονιάς που 
διανύσαμε, αποτυπώνει την πλούσια σχολική δράση σε ένα ευρύ φάσμα 
δραστηριοτήτων, οι οποίες προάγουν την πολύπλευρη ανάπτυξη των παιδιών. 
  
  Η αναπάντεχη πανδημία του κορονοϊού σημάδεψε και διαφοροποίησε τόσο 
έντονα όλο τον κόσμο όσο και τη σχολική ζωή, αφού δημιούργησε απρόσμενες νέες 
καταστάσεις, τις οποίες όμως στο Γυμνάσιο – Λύκειο ΟΛΥΜΠΙΟΝ διαχειριστήκαμε με 
επιτυχία συνεχίζοντας την επιτρεπόμενη σχολική δράση. Αυτή η δράση φωτίζεται 
νοσταλγικά μέσα από το φωτογραφικό υλικό που παρουσιάζεται και δείχνει την 
παραγωγική και δημιουργική πορεία που διαχρονικά ακολουθεί το σχολείο μας.

  Το περιεχόμενο του λευκώματος μαρτυρεί τις αξίες και το ήθος που καλλιεργούνται από όλους όσοι εργάζονται 
στο ΟΛΥΜΠΙΟΝ, αφού οι πλούσιες σχολικές δράσεις φανερώνουν ότι καλλιεργείται ο σεβασμός, ο ανθρωπισμός, 
η αλληλεγγύη, η ευαισθησία για το περιβάλλον, η μνήμη και η τιμή για την πατρίδα μας, η ανάπτυξη του 
πνεύματος και του σώματος, η αγάπη προς τον συνάνθρωπο, όλα απαραίτητα συστατικά για τη διάπλαση και 
διαμόρφωση του χαρακτήρα των παιδιών.

  Οι μαθητές του ΟΛΥΜΠΙΟΝ είναι οι «πρωταγωνιστές» του έργου που παρουσιάζεται.  Σαφώς, όμως, στην 
έκδοση αυτή συνέβαλαν πέραν των παιδιών και μια ομάδα καθηγητών, τους οποίους και ευχαριστώ θερμά.

  Τέλος, με τη λήξη της σχολικής χρονιάς 2020-2021 εύχομαι σε όλους τους μαθητές και ειδικά στους τελειόφοιτους 
ευόδωση των στόχων τους.



Μαριάννα Ζορλάκη 
Παπαγεωργίου
Πρόεδρος Συνδέσμου Γονέων 
2020 - 2021
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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
    Με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση χαιρετίζουμε την έκδοση του περιοδικού 
“Μαθητικές Πινελιές» του σχολείου μας.

Με την έκδοση του περιοδικού σηματοδοτείται η λήξη ακόμα μιας σχολικής χρονιάς.  
Μιας δύσκολης σχολικής χρονιάς, όπου η πανδημία άφησε και πάλι το στίγμα της.  
Παρόλες, όμως, τις δυσκολίες, με την καθοδήγηση και στήριξη των καθηγητών σας 
και της Διεύθυνσης του Σχολείου καταφέρατε να ολοκληρώσετε το εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα, αλλά και  να διακριθείτε σε διαγωνισμούς κάνοντας μας περήφανους 
για ακόμη μια φορά,  δίνοντας μας ελπίδα για το μέλλον.
Το σχολείο μας σας δίνει αυτό το πλεονέκτημα.  Μεγαλώνετε σε ένα σχολείο με 
ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα, που προωθεί την ανάπτυξη των ταλέντων σας μακριά 
από τις αρνητικές τάσεις της σύγχρονης κοινωνίας.

  Για όλα τα πιο πάνω ευχαριστούμε θερμά τη Διεύθυνση του Σχολείου και όλο το εκπαιδευτικό προσωπικό 
για την προσέγγιση και τη συνεχή προσπάθεια που καταβάλλουν προς το σύνολο των μαθητών, ιδιαίτερα στις 
πρωτόγνωρες και δύσκολες συνθήκες που ζούμε.  Επίσης, θερμές ευχαριστίες στους συντελεστές του ωραίου 
αυτού περιοδικού, που θα αποτελεί μια όμορφη ανάμνηση για όλους.
Ευχόμαστε σε όλους καλό καλοκαίρι και ιδιαίτερα στους τελειόφοιτούς μας ευχόμαστε κάθε επιτυχία και 
πρόοδο στη νέα τους ζωή.
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ΒΡΑΒΕΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
2020 - 2021

• Σκέψεις και Συναισθήματα τελειοφοίτων κατά την περίοδο της πανδημίας 
Covid-19, η οποία συμπίπτει με την χρονιά που είμαι τελειόφοιτος/η

Βισβίκης Ευστάθιος
ΣΤ’4

     Κατά τη διάρκεια της δύσκολης και πρωτόγνωρης περιόδου της πανδημίας που όλοι 
βιώνουμε, τα συναισθήματα και οι σκέψεις μου πέρασαν και περνούν από διάφορα 
στάδια. Κατά τη διάρκεια της πρώτης περιόδου, οι πληροφορίες για την ταχύτατη 
διάδοση και εξάπλωση του απειλητικού ιού, οι αριθμοί θανάτων, η αβεβαιότητα, 
τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης και υποχρεωτικού εγκλεισμού, μου 
προκάλεσαν φόβο. Φόβο και αγωνία για την υγεία της οικογένειάς μου,του παππού 
και της γιαγιάς μου, των φίλων μου. 
Η παρατεταμένη διάρκεια των περιοριστικών μέτρων, ο φόβος της ασθένειας, 
η ανία, η συνεχής ροή δυσάρεστων ειδήσεων, η έλλειψη άμεσης επαφής με τους 
συμμαθητές, φίλους και καθηγητές μου, μου προκαλούσαν λύπη και ερωτηματικά 
που σχετίζονταν με το πόσο αυτό θα διαρκούσε, πότε θα τελείωνε, πώς θα τελείωνε, 
δηλαδή με ποιο τρόπο η ιατρική και η επιστήμη γενικότερα θα αντιμετώπιζαν την 
πανδημία. Οι τραγικές εικόνες από την Ιταλία και τη Νέα Υόρκη θα μου μείνουν βαθιά 
χαραγμένες στην ψυχή. Στη Νέα Υόρκη μετέτρεψαν σε νεκροταφείο ένα ολόκληρο 
νησί, ενώ στην Ιταλία οι εικόνες με ταστρατιωτικά οχήματα να συλλέγουν πτώματα 
μου φαίνονταν ως να ζούσαμε σε κινηματογραφική ταινία.

Προσωπικά είχα αλλάξει σχολείο και κλάδο και μόλις που πρόλαβα να γνωρίσω τους συμμαθητές μου και τους 
καθηγητές μου. Κατέβαλα μεγάλη δύναμη και προσπάθεια ώστε να καταφέρω να καλύψω μεγάλο όγκο ύλης 
μέσω των διαδικτυακών μαθημάτων. Με πολλή προσπάθεια και με την τεράστια βοήθεια των καθηγητών μου 
τα κατάφερα. Επομένως, για μένα η περίοδος αυτή ήταν γεμάτη από αλλαγές. 
      Σταδιακά και ενώ συνεχώς αναρωτιόμουν πότε θα έμπαινε η ζωή μας ξανά σε κανονικό ρυθμό, ήρθε 
το καλοκαίρι που ήταν κάπως πιο ήρεμο. Ασχολήθηκα με καταδύσεις και έβαλα τους στόχους για τη νέα 
χρονιά. Δεν πίστευα ποτέ ότι και η τελευταία μου χρονιά στο σχολείο θα ήταν γεμάτη από συναισθηματικά 
σκαμπανεβάσματα, με μάσκες, αποστάσεις, κλείσιμο και πάλι των σχολείων, άνοιγμα των σχολείων, με την 
αγωνία για τα εμβόλια και ένα σωρό άλλα γεγονότα γεμάτα από αβεβαιότητα. Μία χρονιά Τρίτης Λυκείου 
εντελώς παράξενη. Χωρίς εκδρομές, χωρίς παρελάσεις, χωρίς πάρτι, χωρίς συναντήσεις με τους φίλους μου. 
Σταδιακά, αναθεώρησα τις σκέψεις μου και αποφάσισα να δομήσω την καθημερινότητά μου με τρόπο που να 
με βοηθήσει να εξοπλιστώ με όσο περισσότερα εφόδια για το μέλλον. Έτσι ώστε η περίοδος αυτή να μην είναι 
χαμένη αλλά να την αξιοποιήσω στο έπακρον. Με διάφορα σεμινάρια και μαθήματα μέσω του διαδικτύου, 
με θετική σκέψη. Και κυρίως με εμπιστοσύνη ότι η ανθρωπότητα και η επιστήμη στο τέλος θα επικρατήσουν 
αυτού του μικροσκοπικού κομματιού RNA, του νέου κορωνοϊού, που έχει φέρει την καταστροφή σε όλο τον 
πλανήτη.
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• Σκέψεις και Συναισθήματα τελειοφοίτων κατά την περίοδο της πανδημίας 
Covid-19, η οποία συμπίπτει με την χρονιά που είμαι τελειόφοιτος/η

ΒΡΑΒΕΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
2020 - 2021

• Σκέψεις και Συναισθήματα τελειοφοίτων κατά την περίοδο της πανδημίας 
Covid-19, η οποία συμπίπτει με την χρονιά που είμαι τελειόφοιτος/η

Καγιά Ιφιγένια 
ΣΤ’2

     Το να είσαι τελειόφοιτος από πάντα ήταν ένα πολύ σπουδαίο αλλά και αγχώδες 
γεγονός. Η λέξη τελειόφοιτος απευθείας παραπέμπει σε καινούργια μεγάλα πράγματα 
που θα έρθουν σύντομα. Η λέξη τελειόφοιτος, όμως, στο 2021 δεν σημαίνει το ίδιο 
πράγμα για εμάς. 
       Η λέξη τελειόφοιτος φέτος ταυτίζεται με τη λέξη Πανδημία και πιστέψετε με δεν είναι 
καθόλου ωραίο αίσθημα. Πανδημία, εξετάσεις, άγχος και αποδοτικότητα ήταν μια από 
τις μεγαλύτερες προκλήσεις της ζωής μας....όμως όπως φαίνεται τα καταφέρνουμε όλοι 
μας με πολλή υπομονή, θέληση και πίστη!
     Και θα συνεχίσουμε να τα καταφέρνουμε όσο σκούρα και αν γίνουν τα πράγματα.
Μπορεί να περάσαμε δύσκολα με τα lockdowns και τα διαδικτυακά μαθήματα αλλά 
αυτό μας έβγαλε σίγουρα πιο δυνατούς. 
       Δεν θα ήθελα να αλλάξω με τίποτα την κάθε εμπειρία που έζησα αυτό τον χρόνο.

Μαρίνος Χαραλάμπους 
ΣΤ’6

     Λόγω του κυκεώνα που προκλήθηκε στην ανθρωπότητα τον τελευταίο χρόνο, όλες 
οι συντεταγμένες στη ζωή ενός ανθρώπου, και συγκεκριμένα ενός μαθητή της Τρίτης 
Λυκείου, έχουν διαμορφωθεί αναλόγως. Πλέον, η ξεκούραση είναι μηδαμινή και ελάχιστη.
Με στόχο την προστασία μας από τον ιό του Covid-19, οδηγηθήκαμε στην εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κάτι που μας στέρησε σίγουρα τη δια ζώσης επαφή μας με συμμαθητές και 
καθηγητές. Λόγω του ιού αυτού τα «πιο ωραία χρόνια της ζωής μας» εξανεμίστηκαν 
μπροστά από μια οθόνη, μέσω διαδικτυακής μόρφωσης χάνοντας ευκαιρίες διασκέδασης 
με φίλους σε εξωτερικούς χώρους, που θα έκαναν αυτή τη σχολική χρονιά πιο 
διασκεδαστική για εμάς γεμίζοντάς την με αναμνήσεις. Χάνοντας επαφή με την φυσική 
άσκηση και ώρες συνεύρεσης με τους φίλους και συμμαθητές μας, η «περιβόητη» Τρίτη 
Λυκείου που όλοι περιμέναμε, ισοπέδωσε όλες τις προσδοκίες μου. Αυτό όμως δεν με 
πτοεί, αφού συνεχίζω με την ελπίδα ότι σύντομα θα βρεθεί μια λύση και συνεχίζω να 
αγωνίζομαι για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα που μπορεί να επιτύχω δημιουργώντας
μια αλλιώτικη αλλά αξέχαστη χρονιά ως τελειόφοιτος του Γυμνασίου-Λυκείου Ολύμπιον.
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ΒΡΑΒΕΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
2020 - 2021

• Σκέψεις και Συναισθήματα τελειοφοίτων κατά την περίοδο της πανδημίας 
Covid-19, η οποία συμπίπτει με την χρονιά που είμαι τελειόφοιτος/η

Σοφία Στροφύλλα
ΣΤ’4

     Όλα ξεκίνησαν τον Οκτώβρη του 2019. Μαζί με τα καγκουρό που καίγονταν στην 
Αυστραλία, ακούγαμε και για μια πανδημία που κλυδώνιζε την Κίνα. Δεν φανταζόμασταν 
ποτέ πως αυτή η πανδημία θα ήταν μακρόβια και παγκόσμιας εμβέλειας. Δεν 
φανταζόμασταν επίσης ποτέ πως από εκεί που το κύριο θέμα συζήτησης ήταν η 
παγκοσμιοποίηση και το προσφυγικό, θα καταλήγαμε να συζητάμε για έναμήνυμα που 
θα έπρεπε να στείλουμε προκειμένου να πάρουμε μια δόση οξυγόνου. Όπως και το να 
μετράμε από την πλήξη του εγκλεισμού πόσα πλακάκια έχει το πάτωμα και πόσα κομμάτια 
ψηφιδωτού το μπάνιο. Όλα αυτά όμως έφυγαν, διότι μας περίμενε ένα καλοκαίρι γεμάτο
εμπειρίες, το οποίο θα μας ξεκούραζε από την ξεκούραση. Κι έτσι οι μέρες και οι μήνες 
πέρασαν κι εμείς επιστρέψαμε στην κανονικότητά μας. Μέχρι που το δεύτερο κύμα του 
ιού μας χτύπησε το κουδούνι, κι εμείς με ενθουσιασμό, λες και περιμέναμε κάποιον φίλο 
που είχαμε καλέσει, κάναμε το λάθος και ανοίξαμε την πόρτα του σπιτιού μας.
Τον Νοέμβρη λοιπόν του ίδιου έτους, όπως γρήγορα ανοίξαμε την πόρτα μας, άλλο τόσο 
γρήγορα την κλείσαμε. 

Και μαζί με εκείνη, κλειστήκαμε κι εμείς στον εαυτό μας, τις σκέψεις και τις αναμνήσεις της κάποτε ελεύθερης 
ζωής μας. Και κάπως έτσι, οι αγκαλιές άρχισαν να εκλείπουν και το face time να γίνεται ο καλύτερός
μας φίλος...
     Παρ’ όλ’ αυτά, με σχολεία κλειστά και μυαλά (ακόμη) ανοιχτά, συνεχίζουμε να ελπίζουμε πως οι καλύτερες 
μέρες θ’αρθούν, κι αν δεν έρθουν, θα τις φέρουμε εμείς. Κι έτσι εύκολα όπως ανοίξαμε την πόρτα μας στον ιό, 
έτσι εύκολα θα την κλείσουμε και το μόνο ανοιχτό που θα μείνει, θα είναι μια καρδιά που περιμένει
αγάπη, δύο χέρια που λαχταρούν μια αγκαλιά κι ένα χαμόγελο αγλαό.
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• Σκέψεις και Συναισθήματα τελειοφοίτων κατά την περίοδο της πανδημίας 
Covid-19, η οποία συμπίπτει με την χρονιά που είμαι τελειόφοιτος/η

ΒΡΑΒΕΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
2020 - 2021

• Σκέψεις και Συναισθήματα τελειοφοίτων κατά την περίοδο της πανδημίας 
Covid-19, η οποία συμπίπτει με την χρονιά που είμαι τελειόφοιτος/η

Ευαγγελία Μαγουλιάνου 
ΣΤ’4

     Μετά από τόσους μήνες εγκλεισμού και απομόνωσης σε ένα σπίτι, μετά από τόσους 
μήνες μακριά από τη συνηθισμένη καθημερινότητα, θα μπορούσα πλέον με μεγάλη 
ευκολία, να πω πως ο αντίκτυπος της καραντίνας είναι τεράστιος στην ψυχική υγεία του
ατόμου και ειδικότερα των νέων. Ως έφηβη, η καθημερινότητά μου ήταν γεμάτη. Σχολείο, 
φροντιστήριο, νυχτερινή ζωή, αγκαλιές, φιλιά. Μια μέρα, όμως, ξαφνικά όλα πάγωσαν. 
Τέλος τα σχολεία, τέλος οι εξόδοι, τέλος οι αγκαλιές και τα φιλιά. Πλέον, η μαμά πριν 
φύγω από το σπίτι δεν φωνάζει «Ζακέτα να πάρεις, θα κρυώσεις» αλλά «Μάσκα να 
πάρεις, θα κολλήσεις». Πλέον ζω μόνιμα με ένα άγχος να προσέχω συνεχώς, να κρατάω 
αποστάσεις και με έναν διαρκή προβληματισμό ότι αν κολλήσω θα προκαλέσω κακό και 
στην οικογένειά μου άθελά μου, αφού θα χρειαστεί να απέχουν από την εργασία τους 
όλοι για 14 ολόκληρες μέρες.
    Από τη στιγμή που θα πατήσω το πόδι μου έξω από την πόρτα του σπιτιού μου αρχίζουν 
οι φωνές στο υποσυνείδητό μου να μου λένε: «ΜΗΝ ΑΓΚΑΛΙΑΣΕΙΣ ΚΑΝΕΝΑΝ, 

ΜΗΝ ΠΛΗΣΙΑΣΕΙΣ ΤΟΝ ΔΙΠΛΑ ΣΟΥ, ΤΡΑΒΑ ΤΗΝ ΚΑΡΕΚΛΑ ΣΟΥ ΠΙΟ ΜΑΚΡΙΑ, ΜΗΝ ΦΙΛΗΣΕΙΣ ΤΙΣ ΦΙΛΕΣ ΣΟΥ».      
        Όλη αυτή η κατάσταση με έχει φτάσει στο σημείο να μην μπορώ να εκδηλώσω τα συναισθήματά μου, με μια 
αγκαλιά, σε στιγμές που τα λόγια δεν χωράνε. Και αν με ρωτάτε, αυτό ίσως είναι το μεγαλύτερο τραύμα που μου 
δημιούργησε η υφιστάμενη κατάσταση!
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EDUCATION LEADERS AWARDS

     Πραγματοποιήθηκαν και φέτος τα Education Leaders Awards με στόχο την ανάδειξη και επιβράβευση 
της αριστείας αλλά και των καινοτόμων πρακτικών που έχουν αναπτυχθεί στην εκπαιδευτική κοινότητα της 
Κύπρου σε κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης. Τα βραβεία διοργάνωσε ο εκδοτικός οίκος ΔΙΑΣ και η Boussias Com-
munications, υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας.

ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΟΝ για δεύτερη συνεχή χρονιά
«ΗΓΕΤΗΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»

Το Γυμνάσιο – Λύκειο ΟΛΥΜΠΙΟΝ έχει έντονη παρουσία στην 
Ιδιωτική Εκπαίδευση και κεντρικό μέλημα την πολύπλευρη 
ανάπτυξη του κάθε μαθητή, μέσω των πρωτοπόρων και 
πολυσχιδών δράσεων που αναπτύσσει.

Οι υποψηφιότητες αξιολογήθηκαν από κριτική επιτροπή, 
την οποία συνέθεταν εκπαιδευτικοί, εμπειρογνώμονες, 
πανεπιστημιακοί και εκπρόσωποι εκπαιδευτικών φορέων. 
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EDUCATION LEADERS AWARDS

     Το ΟΛΥΜΠΙΟΝ πέτυχε δύο βραβεία, τα οποία του 
απονεμήθηκαν στην επίσημη τελετή βράβευσης που έγινε την 
Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου 2020:

• GOLD AWARD στην κατηγορία Έρευνα με τίτλο 
υποψηφιότητας: «Το Γυμνάσιο – Λύκειο ΟΛΥΜΠΙΟΝ 
αναπτύσσει την κριτική σκέψη επενδύοντας στην έρευνα και 
την καινοτομία». 

• SILVER AWARD στην κατηγορία Online και Εκπαίδευση 
εξ αποστάσεως με τίτλο υποψηφιότητας: «Το Γυμνάσιο – 
Λύκειο ΟΛΥΜΠΙΟΝ μικραίνει τις αποστάσεις με διαδικτυακή 
εκπαίδευση». 
  Αυτή η διάκριση ήταν η ύψιστη που δόθηκε στην εν λόγω 
κατηγορία και την κατέκτησε το σχολείο μας.

07/10/2020
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EDUCATION LEADERS AWARDS

ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΟΝ
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   Με χαρά σας ανακοινώνουμε ότι στον διαγωνισμό «200 
χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση του 1821:  Αναδιφώ 
το παρελθόν, ενατενίζω το μέλλον» που διοργάνωσε το 
Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, 
ο μαθητής μας Κωνσταντίνος Ζορνάς (Δ’) απέσπασε το Γ’ 
Βραβείο στην κατηγορία «Εικαστική Δημιουργία» για 
τα Λύκεια, με το έργο του «Αλυσοδεμένη Ελευθερία».

Η τελετή βράβευσης έγινε την Παρασκευή 
21/05/2021 στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου.

Βραβείο σε Μαθητή του ΟΛΥΜΠΙΟΝ σε Εικαστικό Διαγωνισμό 21/05/2021
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ΒΡΑΒΕΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
2020 - 2021

 Διαγωνισμός Kangourou Νέων Ελληνικών

     Στον μακρύ κατάλογο των επιτυχιών των μαθητών του σχολείου μας προστίθενται καινούργιες επιτυχίες. 
Συγκεκριμένα, στον Διαγωνισμό Kangourou Ελληνικών που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 10 Απριλίου 
2021, οι πιο κάτω μαθητές του σχολείου μας απέσπασαν τα εξής βραβεία:

ΧΡΥΣΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ: Άννα – Μαρία Χατζηπαναγή (Α)
ΑΡΓΥΡΑ ΜΕΤΑΛΛΙΑ: Θεοφανώ Διάκου (Γ) και Κωνσταντίνος Ιωαννίδης (Γ)
ΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ: Ανδριανός Ευσταθίου (Α)

Άννα - Μαρία Χατζηπαναγή (Α’)

ΧΡΥΣO  
ΜΕΤΑΛΛIO

10/04/2021
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ΒΡΑΒΕΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
2020 - 2021

 Διαγωνισμός Kangourou Νέων Ελληνικών

ΑΡΓΥΡΑ  
ΜΕΤΑΛΛIΑ

Θεοφανώ Διάκου (Γ’) Κωνσταντίνος Ιωαννίδης (Γ’)

Ανδριανός Ευσταθίου (Α’)

ΧΑΛΚΙΝΟ 
ΜΕΤΑΛΛΙΟ
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ΒΡΑΒΕΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
2020 - 2021

 Διαγωνισμός Kangourou Αγγλικών

Τα βραβεία για το Γυμνάσιο-Λύκειο ΟΛΥΜΠΙΟΝ, συνεχίζονται!!!

Στον διαγωνισμό Kangourou Αγγλικών, που έγινε το Σάββατο 27 Φεβρουαρίου 2021, διακρίθηκαν 
οι πιο κάτω μαθητές του σχολείου μας:

• Ανδρέας Κωνσταντίνου (Α) ΧΡΥΣΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ
• Θεοφανώ Διάκου (Γ) ΧΡΥΣΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ
• Αντώνης Σκέντερ (Α) ΑΡΓΥΡΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ
• Άννα Μαρία Χατζηπαναγή (Α) ΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ
• Αλέξανδρος Ιορδάνου (Γ) ΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ

ΧΡΥΣΑ  
ΜΕΤΑΛΛIΑ

Θεοφανώ Διάκου (Γ’)Ανδρέας Κωνσταντίνου (Α’)

27/02/2021
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ΒΡΑΒΕΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
2020 - 2021

 Διαγωνισμός Kangourou Αγγλικών

ΑΡΓΥΡO  
ΜΕΤΑΛΛIO

Αντώνης Σκέντερ (Α’)

ΧΑΛΚΙΝA 
ΜΕΤΑΛΛΙA

Αλέξανδρος Ιορδάνου (Γ’)Άννα - Μαρία Χατζηπαναγή (Α’)
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ΒΡΑΒΕΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
2020 - 2021

 Διαγωνισμός Kangourou Γαλλικών

  Στον διαγωνισμό Kangourou Γαλλικών, που έγινε 
το Σάββατο 27 Φεβρουαρίου 2021,  ο μαθητής μας 
Κωνσταντίνος Ιωαννίδης (Γ) απέσπασε Χρυσό μετάλλιο 
και ο μαθητής μας Ανδρέας Κωνσταντίνου (Α) απέσπασε 
Χάλκινο μετάλλιο.

ΧΡΥΣO  
ΜΕΤΑΛΛIO

27/02/2021

Κωνσταντίνος Ιωαννίδης (Γ’)

ΧΑΛΚΙΝΟ 
ΜΕΤΑΛΛΙΟ

Ανδρέας Κωνσταντίνου (Α’)
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ΒΡΑΒΕΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
2020 - 2021

 Διαγωνισμός Kangourou Μαθηματικών

      Στον διαγωνισμό Kangourou Μαθηματικών, που έγινε το 
Σάββατο 20 Μαρτίου 2021,  οι μαθητές μας:

•  Μαρία Χατζηγεωργίου (Α’) και 
• Κωνσταντίνος Ιωαννίδης (Γ’) 
απέσπασαν Χάλκινα  μετάλλια.

20/03/2021

Κωνσταντίνος Ιωαννίδης (Γ’)

ΧΑΛΚΙΝΟ 
ΜΕΤΑΛΛΙΟ

Μαρία Χατζηγεωργίου (Α’)

ΧΑΛΚΙΝΟ 
ΜΕΤΑΛΛΙΟ
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ΒΡΑΒΕΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
2020 - 2021

ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΜΑΘΗΤΡΙΑΣ TOY ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΣΤΗΝ  
ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

   Η μαθήτρια του σχολείου μας, Παναγιώτα Χατζηαντώνη 
(ΣΤ), διακρίθηκε στην Α΄ Φάση της Παγκύπριας Ολυμπιάδας 
Βιολογίας ΙΒΟ, η οποία διεξήχθηκε την Κυριακή 21 
Φεβρουαρίου 2021.

Η Παναγιώτα κατάφερε, με την επίδοσή της, να εξασφαλίσει 
δικαίωμα συμμετοχής στη Β’ φάση της Ολυμπιάδας! 

Ευχόμαστε στην Παναγιώτα κάθε επιτυχία και στην 
επόμενη φάση της Ολυμπιάδας.

21/02/2021
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ΒΡΑΒΕΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
2020 - 2021

Επιτυχίες μαθητών του ΟΛΥΜΠΙΟΝ στον Α΄ γύρο του 11ου Παγκύπριου 
Διαγωνισμού Πληροφορικής & Υπολογιστικής Σκέψης Bebras

Άννα Μαρία Χατζήπαναγή (Α’) Κωνσταντίνος Ιωαννίδης (Γ’) Ελένη Κωνσταντίνου (Α’)

 Οι μαθητές του σχολείου μας Άννα Μαρία Χατζηπαναγή (Α), Ελένη Κωνσταντίνου (Α) και 
Κωνσταντίνος Ιωαννίδης (Γ), διακρίθηκαν στον Α’ Γύρο του 11ου Παγκύπριου Διαγωνισμού 
Πληροφορικής & Υπολογιστικής Σκέψης Bebras.

Εκφράζουμε τα θερμά μας συγχαρητήρια στους διακριθέντες μαθητές μας και τους ευχόμαστε κάθε 
επιτυχία και στον Β’ Γύρο.

08/01/2021
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ΒΡΑΒΕΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΒΡΑΒΕΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
2020 - 2021

Το ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΟΝ απεσπασε  
έπαινο στον Παγκύπριο Διαγωνισμό Μαθηματικών

Κωνσταντίνος Ιωαννίδης (Γ’)

   Ο μαθητής μας Κωνσταντίνος Ιωαννίδης του (Γ) απέσπασε έπαινο στον  
Παγκύπριο Διαγωνισμό Μαθηματικών 2020-2021 που πραγματοποιήθηκε 
την Κυριακή 28 Φεβρουαρίου 2021.

28/02/2021
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ΒΡΑΒΕΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΒΡΑΒΕΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
2020 - 2021

 7η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Στα πλαίσια της 7ης Παγκύπριας Ολυμπιάδας Βιολογίας Α΄ Γυμνασίου 
«Θεόφραστος 2021»,  που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 16 Μαΐου 
2021, μαθητές του Γυμνασίου – Λυκείου ΟΛΥΜΠΙΟΝ κατέκτησαν τα πιο 
κάτω βραβεία:

• Χατζηπαναγή Άννα Μαρία  - Χρυσό Μετάλλιο 
              (3η θέση Παγκύπρια)
• Σκέντερ Αντώνης  - Αργυρό Μετάλλιο
• Χατζηγεωργίου Μαρία - Χάλκινο Μετάλλιο
• Μαρκίδου Άννα Μαρία - Χάλκινο Μετάλλιο
 

16/05/2021
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ΒΡΑΒΕΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
2020 - 2021

• ΙΔ’ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
    της ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

   Στο πλαίσιο του ΙΔ’ Παγκύπριου Διαγωνισμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου το 
σχολείο μας απέσπασε δύο βραβεία.

Συγκεκριμένα, η μαθήτριά μας Τήλλυρου Κυριακή της (Γ’) εξασφάλισε το Β’ 
Βραβείο στην κατηγορία «Έκθεση Ιδεών» με θέμα «Ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου 
Κυπριανός, ο μάρτυρας της πίστης και της πατρίδας».

Επίσης, η μαθήτριά μας Χριστοφίδου Ελισάβετ της (Δ’) εξασφάλισε το Γ’ Βραβείο στην 
κατηγορία «Έκθεση Ιδεών» με θέμα «Η συμβολή της Εκκλησίας στην Επανάσταση των
Ελλήνων του 1821».

29/03/2021

Κυριακή Τήλλυρου (Γ’) Ελισάβετ Χριστοφίδου (Δ’)
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ΒΡΑΒΕΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
2020 - 2021

2° Παγκύπριο Βραβείο για το Γυμνάσιο–Λύκειο ΟΛΥΜΠΙΟΝ σε
Διαγωνισμό Συγγραφής Ερευνητικής Εργασίας για τη Μετεωρολογία

 Σε διαγωνισμό που διοργάνωσε το ΥΠΠΑΝ
(Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού 
και Νεολαίας) και ο Μετεωρολογικός 
Σύνδεσμος Κύπρου για τη σχολική χρονιά 
2020-2021 με θέμα: «Κλιματική κρίση: έρευνα 
για τεκμηρίωση, αίτια, συνέπειες και τρόποι
αντιμετώπισής της», οι μαθητές μας της Α’ 
Λυκείου: 
• Δημητρίου Κυριάκος
• Παπαγεωργίου Ιωάννα-Σοφία
• Αντωνίου Άντρεα
• Ηρακλέους Βασιλική 
απέσπασαν το  2ο Παγκύπριο Βραβείο για τα 
Λύκεια.

24/04/2021

Η ομαδική εργασία των μαθητών μας είχε τίτλο: «Ο Πλανήτης μας, το Μέλλον μας!  Γίνε μέρος της λύσης και 
όχι του προβλήματος».  
Οι μαθητές μας επεξεργάστηκαν και ανέλυσαν κλιματικά δεδομένα χρονοσειρών θερμοκρασίας και 
βροχόπτωσης, διεξήγαγαν έρευνα μέσω ερωτηματολογίων και κατέληξαν σε συμπεράσματα και εισηγήσεις 
σχετικά με την κλιματική κρίση.
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ΒΡΑΒΕΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
2020 - 2021

• Διακρίσεις Μαθητών του ΟΛΥΜΠΙΟΝ σε Διαγωνισμό  
με Θέμα την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ του 1821 

Άννα Μαρία Χατζήπαναγή (Α’) Αλέξανδρος Ιορδάνου (Γ’) Δημήτρης Ράτσικας (‘Ε)

      Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε ότι στο πλαίσιο του Μαθητικού Διαγωνισμού για 
τα 200 χρόνια από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 που διεξήχθηκε με πρωτοβουλία 
της Μητρόπολης Ταμασού και Ορεινής, τρεις μαθητές μας απέσπασαν διακρίσεις.
Συγκεκριμένα, οι μαθητές μας:
• Άννα Μαρία Χατζηπαναγή (Α’) και 
• Αλέξανδρος Ιορδάνου (Γ’)
απέσπασαν επαίνους στην κατηγορία «Ποίηση» για τα Γυμνάσια, 
αλλά και ο μαθητής μας 
• Δημήτρης Ράτσικας (Ε’) 
απέσπασε έπαινο στην  κατηγορία «Επιστολή» για τα Λύκεια.

20/04/2021



Τεύχος 18

29Μαθητικές Πινελιές

ΒΡΑΒΕΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
2020 - 2021

• ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΜΑΘΗΤΗ TOY ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΣΤΗΝ  
ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

   Ο μαθητής μας Δημήτρης Ράτσικας (Ε’) απέσπασε έπαινο στην  
Παγκύπρια Ολυμπιάδα Βιολογίας (Φυσικών Επιστημών) EUSO Β’ 
Λυκείου που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 28 Μαρτίου 2021.

28/03/2021

Δημήτρης Ράτσικας (‘Ε)
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ΒΡΑΒΕΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
2020 - 2021

2° Παγκύπριο Βραβείο για το Γυμνάσιο–Λύκειο 
ΟΛΥΜΠΙΟΝ στον Διαγωνισμό Sci-Tech Challenge

 Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας 
ανακοινώσουμε ότι στην τελική φάση του 
διαγωνισμού «Sci-Tech Challenge» που 
διεξήχθηκε το διήμερο 21 και 22 Απριλίου 
2021, η μία εκ των δύο ομάδων του σχολείου 
μας απέσπασε το 2ο   Παγκύπριο Βραβείο.
Στους μαθητές ανατέθηκε μια πρόκληση/
πρόβλημα, που αφορούσε κυρίως τη χρήση και 
την αξιοποίηση των ανανεώσιμων  
πηγών ενέργειας.   
Σε διάστημα μερικών ωρών έπρεπε  
να βρουν μια εφικτή και καινοτόμα για 
τα κυπριακά δεδομένα λύση και να την 
παρουσιάσουν στους κριτές του διαγωνισμού.

24/04/2021

      Και οι δύο μαθητικές μας ομάδες αντιπροσώπευσαν επάξια το σχολείο μας, με τη μία να εξασφαλίζει το 
2ο Παγκύπριο Βραβείο.  Συγχαρητήρια στους μαθητές μας Κυπριανού Παναγιώτη, Κιτρομηλίδη Αλέξανδρο, 
Κλαδευτηρά Χρήστο και Δημητρίου Κυριάκο για το βραβείο τους.
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“Νους Υγιής εν Σώματι Υγιεί”

Πρωταθληματικός Αγώνας Σκοποβολής

Στον πρωταθληματικό αγώνα σκοποβολής 
Κύπελλο «Λάκης Ψημολοφίτης» Αεροβόλο 
Τουφέκι/Πιστόλι που έγινε το Σαββατοκύριακο 
12-13/09/2020, στο Ολυμπιακό Σκοπευτήριο 
Κύπρου «Λάκης Ψημολοφίτης», οι μαθήτριές μας:

•   Νικολέτα Κυρίλλου (ΣΤ), εξασφάλισε τη 2η θέση 
στο «Αεροβόλο Τουφέκι Γυναικών/Νεάνιδων».
•    Αντρεάνα Κυρίλλου  (Γ), εξασφάλισε την 3η 
θέση στο «Αεροβόλο Πιστόλι Κορασίδων». 

 

12-13/09/2020 &
     04/10/2020

Αθλητικά Βραβεία 

Νικολέτα Κυρίλλου (ΣΤ’) Αντρεάνα Κυρίλλου (Γ’)

Στον πρωταθληματικό αγώνα σκοποβολής «Κύπελλο 
Κερύνειας»
Αεροβόλο Τουφέκι/Πιστόλι που έγινε το 
Σαββατοκύριακο 03-04/10/2020 στο Ολυμπιακό 
Σκοπευτήριο Κύπρου «Λάκης Ψημολοφίτης» 
οι μαθήτριές μας:
• Νικολέτα Κυρίλλου του (ΣΤ), εξασφάλισε την 

1 η θέση στο «Αεροβόλο Τουφέκι Γυναικών/
Νεάνιδων».

• Η Αντρεάνα Κυρίλλου του (Γ), εξασφάλισε την 1 
η θέση στο «Αεροβόλο Πιστόλι Κορασίδων».
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  Το Γυμνάσιο – Λύκειο ΟΛΥΜΠΙΟΝ προκήρυξε ενδοσχολικό λογοτεχνικό και καλλιτεχνικό διαγωνισμό, 
ο οποίος απευθυνόταν σε όλους τους μαθητές του σχολείου. Ο εν λόγω διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε 
στα πλαίσια των διαφόρων δράσεων που έγιναν για τον εορτασμό της επετείου των 200 χρόνων από 
την Ελληνική Επανάσταση του 1821. 
Στον διαγωνισμό διακρίθηκαν οι πιο κάτω μαθητές μας:

Λογοτεχνικός Διαγωνισμός
•  1ο Βραβείο για το Γυμνάσιο - Αλέξανδρος Ιορδάνου (Γ΄), με το ποίημα «Αθάνατο Ελληνικό 21΄».
•  1ο Βραβείο για το Λύκειο - Ανδρέας Δημητρίου (Ε΄), με το ποίημα «Στους τιμημένους Σουλιώτες».
•  2ο Βραβείο για το Λύκειο - Δημήτρης Ράτσικας (Ε΄), με το ποίημα «Ο χορός του Τσολιά».

Μουσικός Διαγωνισμός
• 1ο Βραβείο για το Γυμνάσιο - Άννα Μαρία Χατζηπαναγή (Α΄), με το τραγούδι «Στους αγωνιστές  
    του 1821» σε στίχους και μουσική από την ίδια, εκτελώντας το κομμάτι στο πιάνο. 
• 2ο Βραβείο για το Γυμνάσιο - Ραφαηλία Πατσαλίδη (Α΄), κάνοντας παραλλαγή του τραγουδιού    
    «Κλέφτικη Ζωή» και παίζοντάς το στο ακορντεόν της. 

Εικαστικός Διαγωνισμός
• 1ο Βραβείο για το Γυμνάσιο - Αλέξανδρος Κοσμάς Μιχαήλ (Β΄) με τίτλο έργου «Αγώνας για 
     την Ελευθερία».
•   2ο Βραβείο για το Γυμνάσιο - Χαρά Ευριπίδου (Β΄), με τίτλο έργου «Το περιστέρι της ειρήνης».
•   3ο Βραβείο για το Γυμνάσιο - Μαρία Πορά (Α΄), με τίτλο έργου «Ο ελληνισμός σπάει τα δεσμά».
•   1ο Βραβείο για το Λύκειο - Κωνσταντής Ζορνάς (Δ΄), με τίτλο έργου «Αλυσοδεμένη Ελευθερία».

Ενδοσχολικός Διαγωνισμός 
για τα 200 Χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση 

20/05/2021
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Οι διακρίσεις των μαθητών του Γυμνασίου-Λυκείου ΟΛΥΜΠΙΟΝ συνεχίζονται! Μαθητές, λοιπόν, του Γυμνασίου – 
Λυκείου ΟΛΥΜΠΙΟΝ διακρίθηκαν στον Παγκύπριο Διαγωνισμό «Μαθητές & Μαθήτριες στην Έρευνα – Μέρα 2019-
2020». 
Συγκεκριμένα, η έρευνα των παιδιών με θέμα: «Ας δούμε τα υπολείμματα τροφών και...τα σκουλήκια... με 
διαφορετικό μάτι!» κατέκτησε τον Β΄ Έπαινο στον εν λόγω διαγωνισμό. Στα πλαίσια του διαγωνισμού τα παιδιά 
σχεδίασαν και ανέπτυξαν πείραμα για να αποδείξουν την υπόθεση ότι τα σκουλήκια αποτελούν ένα είδος 
ζωοτροφής, πλουσιότερη σε πρωτεΐνες, σε σχέση με τις κοινές ζωοτροφές του εμπορίου. Το πείραμα περιελάμβανε 
καλλιέργεια σκουληκιών, σε κατάλληλα διαμορφωμένες συνθήκες διαβίωσης και αναπαραγωγής, προσαρμοσμένες 
στις συνθήκες περιβάλλοντος της Κύπρου. 

• ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΔΙΑΚΡΙΘΗΚΕ  
ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΜΑΘΗΤΕΣ & ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ  
ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ – ΜΕΡΑ 2019-2020»

Για την ανάπτυξη της καλλιέργειας των σκουληκιών 
η ερευνητική ομάδα εκμεταλλεύτηκε τα υπολείμματα 
φαγητού του σχολείου μας, συλλέγοντάς τα καθημερινά 
σε ειδικό κάδο. Επίσης, στα πλαίσια της ερευνητικής 
διαδικασίας λήφθηκαν συνεντεύξεις από υπεύθυνους 
εστιατορίων που είναι ευαίσθητοι σε θέματα ανακύκλωσης 
και με βάση αυτές ενισχύθηκε η έρευνα των μαθητών.

Συγχαίρουμε θερμά τους ερευνητές-μαθητές του τμήματος 
Στ΄2 Γερασιώτη Κωνσταντίνα, Ζάρρα Αλέξανδρο, Κιαγιά 
Ιφιγένεια, Παπαγεωργίου Πάρι Νικόλα και Χατζηαντώνη 
Παναγιώτα. 

30/11/2020



Τεύχος 18

35Μαθητικές Πινελιές

• Διαγωνισμός Συγγραφής Δοκιμίου 

11/12/2020
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• Εικαστικός Διαγωνισμός 
Με ιδιαίτερη χαρά η εικαστική δημιουργία των μαθητών μας με τίτλο «Λύτρωση εξ ουρανού» 
με επίκεντρο θέμα τις στιγμές ελπίδας - λύτρωσης σε ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης, εξέλαβε το 
Γ΄Βραβείο στον Εικαστικό Διαγωνισμό “Στιγμές Ανθρωπιάς στο Σκοτάδι του Ολοκαυτώματος”. 

Το έργο αναπαριστά μια σκηνή δολοφονίας, παρουσιάζοντας έναν αξιωματικό νάζι με κουρδιστήρι 
στην πλάτη και μηχανισμό στο κεφάλι να στρέφει το περίστροφο στον κρόταφο ενός βασανισμένου 
κρατούμενου Εβραίου. Η τραγική φιγούρα είναι με ριγέ πιτζάμες, η οποία κρατάει μία χρυσή ανεμώνη 
κοιτάζοντάς την. Ο συμβολισμός του σχεδίου μπροστά στον εξευτελιστικό για την ανθρωπότητα 
τρόπο θανάτου με το πιστόλι στον κρόταφο, έχει ως τελευταία ελπίδα τη λύτρωση του θανάτου, γι’ 
αυτό και κρατάει χρυσή ανεμώνη που συμβολίζει την προσδοκία, την ελπίδα αλλά και τη λύτρωση.

Θερμά συγχαρητήρια αξίζουν στους βραβευθέντες μαθητές μας Κωνσταντίνο Ζορνά (Δ΄) και Χαρά 
Μιχαηλίδου (Δ΄).
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To Γυμνάσιο – Λύκειο ΟΛΥΜΠΙΟΝ την τρέχουσα σχολική 
χρονιά συμμετείχε με μεγάλη επιτυχία στο ευρωπαϊκό 
πρόγραμμα Green Synergy and Enviromment to Empow-
er Decentralised Schools (S.E.E.D.S) σε συνεργασία με δύο 
άλλα σχολεία, από Ελλάδα και Κροατία, αναπτύσσοντας 
δράσεις που αφορούν το περιβάλλον.

Στο εν λόγω πρόγραμμα συμμετείχαν τρία τμήματα του 
σχολείου μας, τα οποία λειτούργησαν εφαρμόζοντας σε 
διακρατική κλίμακα μέσω της χρήσης της Τεχνολογίας 
Πληροφοριών και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) τις μεθοδολογίες 
κοινής διδασκαλίας και του εμπλουτισμένου μαθησιακού 
περιβάλλοντος. 

• Το Γυμνάσιο - Λύκειο ΟΛΥΜΠΙΟΝ συμμετέχει στο  
Ευρωπαϊκό  πρόγραμμα Green Seeds

Τα παιδιά προσέγγισαν θέματα του περιβάλλοντος 
χώρου, σε συνάρτηση με το μάθημα της Ιστορίας, 
της Χημείας και της Βιολογίας, αναπτύσσοντας 
δεξιότητες διερεύνησης και επικοινωνίας, 
αλλά και ψηφιακές δεξιότητες ενίσχυσης της 
ευαισθητοποίησής τους σχετικά με το περιβάλλον 
και των βασικών γνώσεών τους σε πολιτικές της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν το περιβάλλον. 

19/05/2021
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       Με     ιδιαίτερη ικανοποίηση το Γυμνάσιο – Λύκειο ΟΛΥΜΠΙΟΝ έλαβε μέρος στο 
Ευρωπαϊκό έργο “Δεξιότητες του 21ου αιώνα στο πλαίσιο των Στόχων Βιώσιμης 
Ανάπτυξης του ΟΗΕ για μαθητές και μαθήτριες” στο οποίο το σχολείο μας 
συμμετείχε με μεγάλη επιτυχία. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα το οποίο στοχεύει 
στην προώθηση των 17 στόχων βιώσιμης ανάπτυξης που έχουν τεθεί από τον 
Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών.
Στο σχολείο μας δημιουργήθηκε εκπαιδευτικό υλικό γύρω από τους στόχους της 
βιώσιμης ανάπτυξης και συγκεκριμένα την Ισότητα των Φύλων.
Το εκπαιδευτικό υλικό στάλθηκε στις υπόλοιπες χώρες που συμμετείχαν στο 
πρόγραμμα ώστε να χρησιμοποιηθεί και από τους εκπαιδευτικούς εκεί. Οι μαθητές 
είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν και να εισηγηθούν λύσεις για τα προβλήματα 
που αντιμετωπίζει ο πλανήτης, εστιάζοντας και στους στόχους που αφορούν 
Βιώσιμες Πόλεις και Κοινότητες και την Υπεύθυνη Κατανάλωση και Παραγωγή.

• Το ΟΛΥΜΠΙΟΝ συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Έργο “Δεξιότητες του 21ου 
αιώνα στο πλαίσιο των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ”

Στα πλαίσια του προγράμματος 
διοργανώθηκε διακρατική 
ημερίδα για τους εκπαιδευτικούς 
για παρουσίαση και συζήτηση 
των αποτελεσμάτων, ενώ οι 
μαθητές ανέλυσαν δεδομένα, 
μέτρησαν το οικολογικό τους 
αποτύπωμα και δημιούργησαν 
παρουσιάσεις και εικαστικά έργα 
προς προώθηση των στόχων του 
προγράμματος.

07/10/2020
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ΒΡΑΒΕΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
2020 - 2021

Μέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας 
Αθλητισμού #Beactive που στόχο έχει την προαγωγή του 
αθλητισμού και της φυσικής δραστηριότητας σε όλη την 
Ευρώπη, πραγματοποιήθηκαν και φέτος στο σχολείο μας 
δράσεις, οι οποίες κινητοποίησαν τους μαθητές μας και 
δημιούργησαν ένα ευχάριστο κλίμα στη σχολική μονάδα.

Το σχολείο μας πραγματοποίησε τις πιο κάτω δράσεις: 
• 24/09/2020    Mat pilates 
• 28/09/2020     Street Dance - Hip Hop & Kangoo Jumps
• 29/09/2020    “2020 μέτρα για το 2020”
• 30/09/2020  Διάλεξη με θέμα: “Ψυχική υγεία και  

αθλητισμός”

• Το Γυμνάσιο - Λύκειο ΟΛΥΜΠΙΟΝ συμμετείχε ενεργά με τις δράσεις 
του στην Ευρωπαϊκή εβδομάδα αθλητισμού (Beactive)

23-30/09/2020
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     To Σάββατο 31/10/2020 ομάδα εθελοντών του σχολείου μας βρέθηκε στο Γραμμικό Πάρκο του ποταμού 
Πεδιαίου  στα πλαίσια της εκστρατείας “Let’s do it! Cyprus 2020’’ με σκοπό να καθαρίσει μέρος του πάρκου από 
τα σκουπίδια. 
Σε συνεργασία με το Δίκτυο Εθελοντών Together Cyprus, το Γραφείο Επιτρόπου Εθελοντισμού & ΜΚΟ καθώς και το 
Γραφείο Επιτρόπου Περιβάλλοντος της Κυπριακής Δημοκρατίας, η Κύπρος συμμετείχε και φέτος στην Παγκύπρια 
εκστρατεία καθαρισμού “Let’s Do It! Cyprus 2020’’. 

Η ομάδα εθελοντών του ΟΛΥΜΠΙΟΝ  είχε τη 
δυνατότητα να ζήσει την εμπειρία του εθελοντισμού, 
να ευαισθητοποιηθεί αλλά και να συμμετάσχει ενεργά 
στην προστασία, διατήρηση και αειφόρο διαχείριση του 
χερσαίου περιβάλλοντος της Κύπρου.

31/10/2020
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• Το Ολύμπιον Πρεσβευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
 

• Το Γυμνάσιο – Λύκειο ΟΛΥΜΠΙΟΝ συμμετείχε επιτυχώς στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ΣΠΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου. Συγκεκριμένα, του απονεμήθηκε ο τίτλος Σχολείο Πρεσβευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
για 4η χρονιά.

• Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που δρα ταυτόχρονα και στα 27 Κράτη Μέλη της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης και 
αποσκοπεί στην προώθηση της ιδέας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ευρωπαϊκής κοινοβουλευτικής 
δημοκρατίας από τους νέους, παρέχοντάς τους σημαντικές γνώσεις σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση και, 
ιδίως, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

• Στο πρόγραμμα αυτό συμμετείχε η σχολική μονάδα 
στην ολότητά της και υλοποιήθηκαν πολυάριθμες 
και πολυποίκιλες δράσεις μέσα από τις οποίες 
δραστηριοποιήθηκαν τόσο οι μαθητές, όσο και το 
προσωπικό του σχολείου.

• Ξεχώρισε η χρήση εικονικής πραγματικότητας, η οποία 
έδινε την αίσθηση σε όσους την παρακολουθούσαν ότι 
βρίσκονται στις εγκαταστάσεις της Ευρωπαϊκής Κομισιόν 
στις Βρυξέλλες. Ακόμη, στα πλαίσια του προγράμματος 
είχαμε την ευκαιρία να φιλοξενήσουμεστο σχολείο μας 
τον Ευρωβουλευτή κ. Κώστα Μαυρίδη, προκειμένου να 
μιλήσει και να συζητήσει με τα παιδιά για το θέμα:

       «Το Μέλλον της Ευρώπης: Ο Ρόλος του Ευρωπαίου Πολίτη».
• Εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας σε όλους όσοι συμμετείχαν στην επιτυχή υλοποίηση του προγράμματος και 

κυρίως στην ομάδα των Πρεσβευτών (Ambassador) που αποτέλεσαν τον ακρογωνιαίο λίθο για τη δημιουργία 
και υλοποίηση των διαφόρων δράσεων.

02/10/2020
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ΒΡΑΒΕΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
2020 - 2021

• Με δημοκρατικές διαδικασίες μαθητές του Γυμνασίου-Λυκείου ΟΛΥΜΠΙΟΝ την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, 
ανέδειξαν τη μαθήτρια Βασιλική Χατζηκυπρή (Γ) ως παιδοβουλευτή για να αντιπροσωπεύσει το σχολείο μας 
στην Κυπριακή Παιδοβουλή.

• Υπέβαλαν υποψηφιότητα 13 μαθητές του σχολείου μας, οι οποίοι έκαναν προεκλογική ομιλία πριν από 
την έναρξη της εκλογικής διαδικασίας και μαθητές που απαρτίζουν τα μαθητικά συμβούλια του σχολείου 
εξέλεξαν, με μυστική ψηφοφορία, έναν υποψήφιο Παιδοβουλευτή.

• Συγχαίρουμε θερμά όλους τους υποψήφιους παιδοβουλευτές του σχολείου μας καθώς και την εκλεγμένη 
Παιδοβουλευτή Βασιλική Χατζηκυπρή. Συγχαρητήρια αξίζουν και στον Αναπληρωτή Παιδοβουλευτή 
Κωνσταντίνο Ιωαννίδη(Γ) για την εκλογή του στη θέση αυτή.

• Το ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΟΝ 
 ανέδειξε Παιδοβουλευτή

16/10/2020



  Την Παρασκευή 16/10/2020, μαθητές και καθηγητές του ΟΛΥΜΠΙΟΝ έστησαν ένα υπέροχο ευρωπαϊκό παζαράκι 
στην αυλή του σχολείου γιορτάζοντας την Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών. Στο παζαράκι υπήρχαν
πολλές γαστρονομικές εκπλήξεις, αφού μαθητές και καθηγητές φρόντισαν να ετοιμάσουν για την περίσταση 
διάφορα γλυκά με συνταγές από όλο τον κόσμο, τηρώντας πάντα τα απαιτούμενα πρωτόκολλα του Υπουργείου 
Υγείας για τη μη εξάπλωση του ιού Covid-19. 
Επίσης, τραγούδια και μελωδίες διαφόρων χωρών ομόρφυναν την όλη εκδήλωση.

 

Όλα τα έσοδα της εκδήλωσης έχουν δοθεί για τη 
στήριξη συνανθρώπων μας που έχουν ανάγκη.

• ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΟΝ
     ΗΜΕΡΑ ΓΛΩΣΣΩΝ
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16/10/2020



• Παρουσίαση  Τροχαία Ατυχήματα  
και Συνέπειες
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   Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά των τροχαίων ατυχημάτων και τον αυξημένο αριθμό θανάτων στην 
άσφαλτο, έγιναν στο σχολείο μας στις 10/11/2020 και στις 20/11/2020 παρουσίασεις στους τελειόφοιτους 
μαθητές μας,  με στόχο την ευαισθητοποίησή τους σε θέματα που αφορούν την οδική ασφάλεια.  

Ομιλήτριες ήταν στην πρώτη παρουσίαση η κ. Χριστιάνα Κατσέξου – Λοχίας Οδικής Ασφάλειας Λευκωσίας και η 
μητέρα του αδικοχαμένου μαθητή σε τροχαίο, Γιώργου Μαυρίκιου, κ. Λένα Κατελλάρη.
Στη δεύτερη, ομιλήτριες ήταν η Χριστιάνα Στεφανίδου και η Ελένη Αλεξάνδρου από το Αρχηγείο Αστυνομίας - Τμήμα 
Τροχαίας και η κυρία Θέμις Σπανού μητέρα τετραπληγικού παιδιού - αποτέλεσμα τροχαίου ατυχήματος.

Οι μαθητές μας ενημερώθηκαν από πρώτο χέρι για τις οδυνηρές συνέπειες που προκαλούν τα τροχαία ατυχήματα και 
για το πώς αυτά μπορεί να επηρεάσουν ανεπανόρθωτα ανθρώπινες ζωές.  Οι τελειόφοιτοι μας προβληματίστηκαν 
έντονα για τις συνέπειες που επιφέρουν η ταχύτητα, το αλκοόλ και η χρήση άλλων ουσιών κατά την οδήγηση.

10/11/2020 &
20/11/2020



• • Το ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΟΝΤο ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΟΝ
      παρακολούθησε το “ΜΠΛΕ ΦΕΓΓΑΡΙ”      παρακολούθησε το “ΜΠΛΕ ΦΕΓΓΑΡΙ”
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   Το Σάββατο 31/10/2020 ο Όμιλος Αστρονομίας του σχολείου μας  
διοργάνωσε βραδιά νυχτερινής παρατήρησης, επί της ευκαιρίας του φαινομένου 
του «Μπλε Φεγγαριού». 
Μαθητές και καθηγητές του ΟΛΥΜΠΙΟΝ είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν 
αυτό το σπάνιο φαινόμενο στον νυχτερινό έναστρο ουρανό. Μετά από μια 
μικρή παρουσίαση για το φαινόμενο αυτό και γενικότερα για τη Σελήνη, όλοι 
οι παρευρισκόμενοι κατάφεραν να  παρατηρήσουν μέσω του τηλεσκοπίου που 
διαθέτουμε στο σχολείο μας, τις μαγικές εικόνες της πανσελήνου, τηρώντας, 
φυσικά, όλα τα απαιτούμενα πρωτόκολλα Υγείας και Ασφάλειας του Υπουργείου 
Υγείας.  

31/10/2020
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   Μια από τις πολλές δράσεις που λαμβάνουν μέρος στο 
σχολείο μας, κάθε Παρασκευή, στα πλαίσια των ωρών 
των δραστηριοτήτων είναι και οι Μαθηματικοί γρίφοι. 

Μέσα από τους μαθηματικούς γρίφους δίνεται η ευκαιρία 
στους μαθητές να γνωρίσουν τα μαθηματικά από μια 
άλλη οπτική γωνιά, χωρίς το άγχος ότι θα εξεταστούν. 
Τελικά, τα μαθηματικά μπορεί να είναι και 
διασκεδαστικά! Περιλαμβάνουν κουίζ, IQ-Test και 
το γνωστό σε όλους Sodoku. Δοκιμάστε κι εσείς!

Μαθηματικοί Γρίφοι 23/09/2020
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     Το Γυμνάσιο-Λύκειο ΟΛΥΜΠΙΟΝ για 6η συνεχή χρονιά έδειξε τη συμπαράστασή 
του στα άτομα με σπάνιες γενετικές παθήσεις, τηρώντας όλα τα μέτρα 
πρόληψης κατά του Covid-19, με βάση τα υγειονομικά πρωτόκολλα.

Μαθητές της Γ’ Λυκείου, δημιούργησαν έναν καμβά, όπου το κύριο στοιχείο 
του είναι τα χέρια που αγκαλιάζουν τη γη, ως ένδειξη στήριξης αυτών των 
ατόμων ανά το Παγκόσμιο.  Στο φόντο του πίνακα, με την τεχνική του κολάζ, 
έφτιαξαν διαφορετικές ρίγες όπως αυτές που υπάρχουν στο δέρμα μιας ζέβρας, 
δείχνοντας έτσι τη διαφορετικότητα και γράφοντας σ’ αυτόν τις ονομασίες 
σπάνιων παθήσεων, με απώτερο σκοπό την ενημέρωση του κοινού.
Μια ακόμη δράση που πραγματοποιήθηκε από τους τελειόφοιτους μαθητές του 
σχολείου μας ήταν η δημιουργία ηχογραφημένου μηνύματος στον Ραδιοσταθμό 
All Radio του Γυμνασίου-Λυκείου ΟΛΥΜΠΙΟΝ, που στόχευε και αυτό στην 
ευαισθητοποίηση του κοινού.

• Συμμετοχή του Γυμνασίου-Λυκείου ΟΛΥΜΠΙΟΝ 
    στην Παγκόσμια Μέρα Σπάνιων Γενετικών Παθήσεων

Επίσης, τόσο οι μαθητές της Γ’ 
Λυκείου όσο και το προσωπικό 
του ΟΛΥΜΠΙΟΝ φόρεσαν 
παντελόνια jeans (μια πράξη 
που συμβολίζει τα γονίδια) και 
φωτογραφήθηκαν με τα χέρια 
ψηλά, ως υποστήριξη στα άτομα 
με σπάνιες παθήσεις.  
Με αυτό τον τρόπο έδωσαν το 
μήνυμα «Μόνος είμαι σπάνιος, 
μαζί είμαστε δυνατοί».

03/03/2021



• Μαθητές του Γυμνασίου - Λυκείου ΟΛΥΜΠΙΟΝ 
            απομόνωσαν το δικό τους DNA
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  Είναι ευρέως γνωστό ότι το DNA (γενετικό υλικό) βρίσκεται στον πυρήνα των κυττάρων μας και σε αυτό 
υπάρχουν καταγεγραμμένες όλες οι πληροφορίες που απαιτούνται για τον έλεγχο της δομής και της λειτουργίας 
του ανθρώπου.
Επιπλέον, το DNA ευθύνεται για το σύνολο των κληρονομικών μας χαρακτηριστικών. Ωστόσο, αν συγκριθεί το 
γενετικό υλικό δύο ανθρώπων, θα διαπιστωθεί ότι στο μεγαλύτερο μέρος του είναι ίδιο. Η μέθοδος Αποτυπωμάτων 
DNA (DNA Fingerprinting) χρησιμοποιείται ευρέως για τον έλεγχο πατρότητας, την ταυτοποίηση υπόπτων 
σε εγκλήματα, τον εντοπισμό θυμάτων καταστροφής, την εξακρίβωση γενεαλογικών δέντρων, τον εντοπισμό 
αγνοουμένων, ακόμη και για τη διερεύνηση ιστορικών προσωπικοτήτων. Απαραίτητη προϋπόθεση για αυτή τη 
διαδικασία είναι η απομόνωση του DNA από τα κύτταρα.
Τελειόφοιτοι μαθητές του Γυμνασίου-Λυκείου Ολύμπιον απομόνωσαν, ο καθένας το δικό του γενετικό υλικό, από 
κύτταρα του βλεννογόνου της στοματικής τους κοιλότητας. Οι μαθητές κατάφεραν να διασπάσουν τις μεμβράνες 
των κυττάρων και να πετύχουν την απομάκρυνση και απομόνωση του DNA τους, ώστε αυτό να είναι ορατό με 
γυμνό μάτι.
Η πειραματική δραστηριότητα πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του μαθήματος της Βιολογίας Κατεύθυνσης Γ’ 
Λυκείου και έδωσε την ευκαιρία στα παιδιά να θέσουν σε εφαρμογή τις γνώσεις τους, να αποκτήσουν δεξιότητες 
που αφορούν στον ορθό σχεδιασμό και την εκτέλεση πειραμάτων, να διατυπώσουν παρατηρήσεις, καθώς και να 
εξάγουν τα κατάλληλα συμπεράσματα.

21/04/2021
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ΒΡΑΒΕΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
2020 - 2021

• Στα πλαίσια του προγράμματος “Σχολείο Πρεσβευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου” πραγματοποιούνται 
ποικίλες δράσεις, τόσο εντός όσο και εκτός σχολείου, με σκοπό αφενός την ενημέρωση των μαθητών και αφετέρου 
τη διάχυση των πληροφοριών στην ευρύτερη κοινωνία.

• Μια εξ’ αυτών ήταν η ευκαιρία που είχαμε στις 24 Μαΐου 2021 να φιλοξενήσουμε στο σχολείο μας τον 
Ευρωβουλευτή κ. Κώστα Μαυρίδη, προκειμένου να μιλήσει και να συζητήσει με τα παιδιά για το θέμα: «Το 
Μέλλον της Ευρώπης: Ο Ρόλος του Ευρωπαίου Πολίτη».

• Επίσκεψη Ευρωβουλευτή Κώστα Μαυρίδη  
στο Γυμνάσιο - Λύκειο ΟΛΥΜΠΙΟΝ
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ΒΡΑΒΕΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
2020 - 2021

• Κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης δράσης έγινε μια σφαιρική αποτίμηση των θεμάτων που απασχολούν 
τους νέους του σήμερα, όπως η ασφάλεια των πολιτών στην Ε.Ε., η μετανάστευση, η ανεργία, η ενασχόληση 
των νέων με τα κοινά, ο ρόλος της Ευρώπης στην καθημερινότητα των πολιτών και το πώς μπορεί η 
εξέλιξη της Ευρώπης να ωφελήσει τόσο τους ευρωπαίους πολίτες όσο και όλους τους πολίτες ανά την 
υφήλιο. Η συζήτηση που έγινε με έναν πραγματικό φορέα χάραξης πολιτικής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
τον ευρωβουλευτή μας κ. Κώστα Μαυρίδη, αποτέλεσε μια μοναδική εμπειρία για τους μαθητές μας. 

• Θερμά συγχαρητήρια αξίζουν τόσο στους δόκιμους πρεσβευτές (μαθητές) του Γυμνασίου – Λυκείου 
ΟΛΥΜΠΙΟΝ καθώς και στους ανώτερους πρεσβευτές μας. 

• Επίσκεψη Ευρωβουλευτή Κώστα Μαυρίδη  
στο Γυμνάσιο - Λύκειο ΟΛΥΜΠΙΟΝ

24/05/2021
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• TO ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΕΓΚΑΙΝΙΑΖΕΙ  
ΤΟΝ ΔΙΚΟ ΤΟΥ ΡΑΔΙΟΣΤΑΘΜΟ «ALL RADIO» 

27/08/2020
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• Ο Υπουργός Εξωτερικών κύριος Νίκος Χριστοδουλίδης 
στον ΡΑΔΙΟΣΤΑΘΜΟ «ALL RADIO» 

 Με ιδιαίτερη χαρά το Γυμνάσιο – Λύκειο ΟΛΥΜΠΙΟΝ 
εγκαινιάζει τον διαδικτυακό ραδιοσταθμό 
 ALL RADIO. 

Η λειτουργία του διαδικτυακού αυτού ραδιοσταθμού 
αποτελεί ακόμη ένα σημαντικό βήμα που καταδεικνύει 
πως η νεολαία του σχολείου μας προσαρμόζει τον 
βηματισμό της στους ρυθμούς της νέας εποχής.
Σε μια περίοδο όπου καταγράφεται γενικότερα 
μια αποστασιοποίηση των νέων από τα κοινά, 
η λειτουργία του ραδιοσταθμού αποτελεί μια 
εναλλακτική και σύγχρονη μορφή επικοινωνίας, που 
θα αγκαλιαστεί από τους νέους και όχι μόνο.

Πρώτος μας καλεσμένος στην πρεμιέρα του ραδιοσταθμού, σε  
μια αλλιώτικη συνέντευξη, ο έντιμος Υπουργός Εξωτερικών 
της Κυπριακής Δημοκρατίας, κύριος Νίκος Χριστοδουλίδης.
Πίσω από τα μικρόφωνα και σε ρόλο δημοσιογράφων οι 
μαθήτριες Λαδοπούλου Ζέτα (Δ) και Γρηγοριάδου Άρτεμις (Δ). 
Στην κονσόλα με καθήκοντα ηχολήπτη ο Νικόλας Παρπούνας 
(Δ).

17/12/2020
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• Ο Τάσος Τρύφωνος “Ο Πιο δυνατός Κρίκος” 
μιλά στον ΡΑΔΙΟΣΤΑΘΜΟ «ALL RADIO»

22/12/2020

 Ο διαδικτυακός ραδιοσταθμός του Γυμνασίου – 
Λυκείου Ολύμπιον ALL RADIO δίνει συνέχεια στις 
συνεντεύξεις με
σπουδαίες προσωπικότητες.

Σειρά  αυτή την εβδομάδα πήρε ο γνωστός 
παρουσιαστής Τάσος Τρύφωνος. O άνθρωπος που 
γνωρίζει από πρώτο χέρι την τέχνη του viral, ο 
παρουσιαστής του πιο Αδύναμου Κρίκου, που η 
δημοσιογραφική του καριέρα περνά από τα κορυφαία 
ελληνικά ΜΜΕ και καταλήγει στις πιο επιτυχημένες 
εκπομπές του ΡΙΚ, του Love FM και του Alpha TV, 
έδωσε συνέντευξη στον ALLRADIO.

Πίσω από τα μικρόφωνα και σε ρόλο δημοσιογράφων οι μαθητές Κωνσταντής Ζορνάς (Δ) 
και Ορέστης Χατζηστυλιανού (Δ).
Στην ηχοληψία και παραγωγή της εκπομπής ήταν η Χαρά Μιχαηλίδου (Δ).
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• H Ψυχολόγος Χριστίνα Μιχαήλ μιλά 
στον ΡΑΔΙΟΣΤΑΘΜΟ «ALL RADIO» 

 Ο διαδικτυακός  ραδιοσταθμός του Γυμνασίου – 
Λυκείου Ολύμπιον ALL RADIO  δίνει συνέχεια στις 
συνεντεύξεις,  αυτή τη φορά με την Ψυχολόγο κυρία 
Χριστίνα Μιχαήλ.
Οι εξετάσεις και τα διαγωνίσματα συνήθως 
δημιουργούν άγχος τόσο σε μαθητές όσο και σε 
εκπαιδευτικούς. Συναισθήματα που δεν είναι κατ’ 
ανάγκην αρνητικά, αλλά που η σωστή διαχείριση και 
αντιμετώπισή τους είναι σημαντική δεδομένου ότι 
σε πολλές περιστάσεις της ζωής μας θα κληθούμε να 
δώσουμε σημαντικές εξετάσεις ή να λάβουμε σοβαρές 
αποφάσεις για το μέλλον μας.

Με την πολύτιμη επιστημονική συμβολή της Ψυχολόγου, κ. Χριστίνας Μιχαήλ, αναδεικνύουμε στον ALL RADIO ένα  
θέμα που απασχολεί έντονα τη μαθητική κοινότητα. 

Η κ. Μιχαήλ ορίζει την έννοια του άγχους, επισημαίνει τη διαφοροποίηση ανάμεσα στο «δημιουργικό» και 
«καταστροφικό» άγχος και σκιαγραφεί  το προφίλ των νεαρών ατόμων που αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες στη 
διαχείριση των συναισθημάτων τους πριν από τις εξετάσεις. 

Πίσω από τα μικρόφωνα και σε ρόλο δημοσιογράφων οι μαθητές Παύλος Κουτσόφτας (Δ) και Έλενα Νέστωρος (Δ).
Στη ρύθμιση του ήχου  και παραγωγή της εκπομπής ήταν ο Νικόλας Παρπούνας (Δ).

30/12/2020
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•   O Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων 
Δρ. Αδάμος Αδάμου μιλά στο  «ALL RADIO» 

 Ο διαδικτυακός  ραδιοσταθμός του 
Γυμνασίου – Λυκείου ΟΛΥΜΠΙΟΝ ALL RA-
DIO συνεχίζει τις συνεντεύξεις με ηχηρές 
προσωπικότητες.  
    Αυτή την εβδομάδα και συγκεκριμένα την 
Τετάρτη 7 Απριλίου, ο καλεσμένος μας ήταν 
ο δεύτερος τη τάξει πολίτης της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, ο Πρόεδρος της Βουλής των 
Αντιπροσώπων Δρ. Αδάμος Αδάμου.
Μέσω της συνέντευξης που παραχώρησε στους 
μαθητές μας, επιβεβαίωσε μεταξύ άλλων τη 
βούλησή του να εργαστεί για αποκατάσταση 
του λαβωμένου κύρους και της αξιοπιστίας 

της Βουλής και εξιστόρησε πως από μέτριος μαθητής και εν μέσω των κακουχιών της Τουρκικής εισβολής κατάφερε 
να διαπρέψει στον χώρο της ιατρικής και στη συνέχεια να εμπλακεί ενεργά στην πολιτική.

Αυτά και άλλα πολλά σε μια ενδιαφέρουσα  συνέντευξη  που παραχώρησε ο επίτιμός μας καλεσμένος στις Ζέτα 
Λαδοπούλου (Δ’) και Κωνσταντίνα Ευσταθίου (Δ’).  Στην ηχοληψία και παραγωγή της εκπομπής ήταν ο Νικόλας 
Παρπούνας  (Δ’).

Θερμές ευχαριστίες στον Δρ. Αδάμο Αδάμου για τον πολύτιμο χρόνο που αφιέρωσε για την εν λόγω συνέντευξη.

07/04/2021
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• Ο Υπουργός Οικονομικών Κωνσταντίνος Πετρίδης 
μιλά στο    «ALL RADIO»

09/04/2021

 Ο διαδικτυακός ραδιοσταθμός του Γυμνασίου–
Λυκείου Ολύμπιον ALL RADIO, την Παρασκευή 9 
Απριλίου 2021, είχε την τιμή να πάρει συνέντευξη 
από τον Υπουργό Οικονομικών της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, κύριο Κωνσταντίνο Πετρίδη.

O άνθρωπος που το όνομά του είναι συνυφασμένο με 
τις έννοιες «μέτρα στήριξης» και «επανεκκίνηση της 
οικονομίας» μίλησε στους μαθητές μας όχι μόνο για 
θέματα οικονομίας, αλλά και για το πώς έζησε την 
εφηβική του ηλικία, πώς οριοθέτησε και πέτυχε τους 
στόχους του, πώς κατέληξε να ηγείται της κυπριακής 
οικονομίας και πώς σχεδιάζει να της δώσει ώθηση.

Αυτά και άλλα πολλά ειπώθηκαν σε μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη  που παραχώρησε ο 
επίτιμός μας καλεσμένος στη Βικτώρια Σαββίδου (Δ’) και στον Παύλο Κουτσόφτα (Δ’).  Στην 
ηχοληψία και παραγωγή της εκπομπής ήταν ο Νικόλας Παρπούνας  (Δ’).

Θερμές ευχαριστίες στον κύριο Υπουργό για τον πολύτιμο χρόνο που αφιέρωσε για την εν 
λόγω συνέντευξη.

         ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ -ΛΥΚΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΟN ΓΙΟΡΤΑΣΕ
                                ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΏΣΣΑΣ
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         ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ -ΛΥΚΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΟN ΓΙΟΡΤΑΣΕ
                                ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΏΣΣΑΣ

 Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, στο πλαίσιο του 
«Δεκαπενθήμερου Ελληνικής Γλώσσας», το Γυμνάσιο – Λύκειο 
ΟΛΥΜΠΙΟΝ ανέπτυξε ποικίλες ενδοτμηματικές δράσεις ώστε να 
εορταστεί επάξια η Ελληνική Γλώσσα.

Η αναβάθμιση και ενίσχυση της Ελληνικής Γλώσσας, τόσο στην 
εκπαίδευση όσο και ευρύτερα στην κοινωνία, αποτελεί σήμερα, 
περισσότερο από ποτέ, στόχο ύψιστης προτεραιότητας για τον 
τόπο μας. 

09/04/2021
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    Με βάση αυτό, σχεδιάστηκαν και εφαρμόστηκαν δράσεις τόσο με τους μαθητές του Γυμνασίου όσο και του Λυκείου. Σε 
πρώτο στάδιο, ενημερώθηκαν και ευαισθητοποιήθηκαν οι μαθητές για την ιστορία, τη διαχρονία και την αξία της Ελληνικής 
Γλώσσας και ακολούθως το κάθε τμήμα ανέπτυξε διάφορες δράσεις που αφορούν την αξιοποίηση αποφθεγμάτων, ρητών και 
φράσεων της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας, που εντοπίζονται σε κείμενα των σχολικών εγχειριδίων.  Ακόμη, υλοποιήθηκαν 
δημιουργικές εργασίες όπως η συγγραφή ποιημάτων, η δημιουργία πολυτροπικών κειμένων, επιτραπέζιων παιχνιδιών, κ.α.

Συγχαρητήρια αξίζουν τόσο στα παιδιά όσο και στους καθηγητές του ΟΛΥΜΠΙΟΝ για τις δράσεις τους.

         ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ -ΛΥΚΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΟN ΓΙΟΡΤΑΣΕ
                               ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΏΣΣΑΣ



Τεύχος 18

59Μαθητικές Πινελιές

         ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΟΙ ΕΟΡΤΑΣΜΟΙ
ΕΚΔΗΛΏΣΕΙΣ

 Το Γυμνάσιο-Λύκειο ΟΛΥΜΠΙΟΝ 
προσαρμοσμένο στα νέα δεδομένα, 
πρωτοπόρησε και πάλι ως προς την 
πραγματοποίηση των εκδηλώσεων των 
ενδοσχολικών επετείων/εορτών. 

  Αν και  οι συνθήκες δεν επέτρεπαν να 
γίνουν οι εκδηλώσεις με τον καθιερωμένο 
τρόπο, εντούτοις το Γυμνάσιο-Λύκειο 
ΟΛΥΜΠΙΟΝ καινοτόμησε με τη δημιουργία 
βιντεοπροβολών δίνοντας τη δυνατότητα 
συμμετοχής και παρακολούθησης των 
μαθητών σ’αυτήν.   

Συγκεκριμένα, μέσω βιντεοπροβολών, οι οποίες ήταν 
διανθισμένες με θεατρικά δρώμενα, απαγγελίες ποιημάτων/
διηγήσεων, τραγούδια και εικόνες ανέδειξαν το περιεχόμενο 
της κάθε εκδήλωσης. Οι βιντεοπαρουσιάσεις ηχογραφήθηκαν 
στον ραδιοφωνικό σταθμό του σχολείου μας, στον 
ALL Radio. Έτσι, λοιπόν, με αυτό τον τρόπο πραγματοποιήθηκε η 
εκδήλωση καταδίκης του ψευδοκράτους, η επέτειος του πολυτεχνείου, 
οι εορτασμοί της 28ης Οκτωβρίου,της 25ης Μαρτίου και της 1ης 
Απριλίου.  

21/11/2020



•  ΕΚΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟ 
     ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΑΓΑΠΗ
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• MOVEMBER

    Το Γυμνάσιο – Λύκειο Ολύμπιον, την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 
2020, συμμετείχε στο κίνημα Movember με μια ιδιαίτερη δράση. 
Το σχολείο παρότρυνε τους μαθητές του Λυκείου να αφήσουν
μουστάκι για όλο τον μήνα Νοέμβριο και σε ειδική ενδοσχολική 
εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε, ακολουθώντας αυστηρά 
όλα τα πρωτόκολλα και τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας για 
την αντιμετώπιση της έξαρσης της πανδημίας του COVID-19, 
ξυρίστηκαν και φωτογραφήθηκαν στον χώρο του σχολείου.

    Το Μovember είναι ένα κίνημα που 
ιδρύθηκε το 2003 στην Αυστραλία με σκοπό να 
ενθαρρύνει τους άνδρες να κάνουν πιο συχνά 
εξετάσεις για τον έλεγχο του προστάτη. 

Από τότε και κάθε Νοέμβριο, πολλοί άνδρες 
αφήνουν μουστάκι, προκειμένου να στείλουν 
ένα ηχηρό μήνυμα υπέρ της πρόληψης και 
να κινητοποιηθούν στον αγώνα κατά του 
καρκίνου του προστάτη.

27/11/2020
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•  ΕΚΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟ 
     ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΑΓΑΠΗ

   Ο εθελοντικός όμιλος του σχολείου μας προχώρησε σε μια ευγενική και γενναιόδωρη δωρεά, 
παραδίδοντας εκατοντάδες τσάντες φαγητού και ειδών πρώτης ανάγκης στον οργανισμό The 
Friendship Circle, μια ένδειξη της κοινωνικά ευαισθητοποιημένης κοινότητας των μαθητών του 
σχολείου μας.
Συγχαρητήρια αξίζουν στους εθελοντές - μαθητές μας.

20/03/2021

• Προσφορά τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης  
στον οργανισμό: ‘‘ The Friendship Circle”
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•  ΕΚΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟ 
     ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΑΓΑΠΗ

• Προσφορά Αίματος από το Γυμνάσιο - Λύκειο ΟΛΥΜΠΙΟΝ

   Οι μαθητές της Γ’ Λυκείου μαζί με το προσωπικό του σχολείου μας πραγματοποίησαν την Α’ 
Εθελοντική τους Αιμοδοσία, που έγινε στον χώρο του σχολείου, την Πέμπτη 29/10/2020.
Γνωρίζοντας πόσο σημαντική είναι η προσφορά αίματος και κατανοώντας τη σημαντικότητα της 
προσφοράς, οι εθελοντές αιμοδότες ευσυνείδητα, εθελοντικά και με ηθική ικανοποίηση πρόσφεραν το αίμα 
τους με σκοπό να συνδράμουν στην καθολική προσπάθεια για καθημερινή εισροή αίματος στις τράπεζες 
αίματος του τόπου μας.

29/10/2020
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•  ΕΚΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟ 
     ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΑΓΑΠΗ

   Σε μια ακόμη εκδήλωση ανθρωπιάς  και αλληλεγγύης για τον συνάνθρωπό μας και τηρώντας όλα 
τα απαιτούμενα πρωτόκολλα Υγείας και Ασφάλειας του Υπουργείου Υγείας, μαθητές της Γ’ Λυκείου 
μαζί με το προσωπικό του σχολείου μας, πραγματοποίησαν τη Β’ Εθελοντική τους Αιμοδοσία, η 
οποία διεξήχθη την Τετάρτη 31/03/2021.

Συγχαρητήρια σε όλους τους εθελοντές αιμοδότες μας!!!

31/03/2021



H ΜΠΑΝΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ
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H ΜΠΑΝΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ
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ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

     Οκτώβριος και Νοέμβριος 2020: Μαθητές και Εκπαιδευτικοί της Οικολογικής Ομάδας του Γυμνασίου-Λυκείου 
Ολύμπιον δημιούργησαν κατασκευές που αφορούν στη βιοποικιλότητα, τη φύση, την προστασία του περιβάλλοντος, 
καθώς και στην υπεύθυνη παραγωγή και κατανάλωση.
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ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

       Άνοιξη 2021: Διακόσμηση της «Οικολογικής πινακίδας» που βρίσκεται στην είσοδο του σχολείου μας.
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 Άνοιξη 2021: Δημιουργία ενημερωτικού εντύπου, με τίτλο «Μείωση της βιοποικιλότητας: ένας ύπουλος 
εχθρός της ανθρωπότητας». Το έντυπο αναρτήθηκε στις πινακίδες πολλών τμημάτων, καθώς και σε άλλα 
μέρη του σχολείου.
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ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

  Μάρτιος και Απρίλιος 2021: Ανανέωση και εμπλουτισμός του σχολικού βοτανόκηπου. Η ενασχόληση 
με την περιποίηση του κήπου του σχολείου μας, δίνει την ευκαιρία στα παιδιά να έρθουν πιο κοντά 
στη φύση, να αποκτήσουν περιβαλλοντική συνείδηση, αλλά και να μάθουν περισσότερα σχετικά με τα 
διάφορα βότανα, δέντρα και ενδημικά φυτά της Κύπρου.
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  Οκτώβριος 2020 - Απρίλιος 2021: Σύνταξη Οικολογικού Κώδικα από τους μαθητές και εκπαιδευτικούς-
μέλη της Οικολογικής Επιτροπής. Στον Οικολογικό Κώδικα περιλαμβάνονται μηνύματα σχετικά με τη 
διατήρηση της βιοποικιλότητας, τη σημασία της ανακύκλωσης, την εξοικονόμηση νερού, την προστασία 
του περιβάλλοντος και τη διάσωση του πλανήτη.

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
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ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ 2021
ΣΤ’1

ΑΓΚΑΣΤΙΝΙΩΤΗ 
ΟΛΓΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΦΟΙΒΟΣ

ΔΙΑΚΟΥ 
ΡΕΒΕΚΚΑ

ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ 
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ 

ΚΟΥΤΡΟΥΛΛΟΣ 
ΣΤΕΛΙΟΣ

ΚΟΥΤΣΙΟΦΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΥ 
ΚΥΡΙΑΚΗ

ΜΕΤΑΞΑ 
ΑΡΤΕΜΙΣ
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ΣΤ’1
ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ 2021

ΜΕΤΑΞΑΣ 
ΟΡΕΣΤΗΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΥ 
ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 
ΕΛΕΝΗ

ΤΣΑΚΜΑΚΗΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ-ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ 
ΑΝΤΡΕΑΣ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 
ΑΝΤΡΙΑΝΑ

ΧΡΙΣΤΟΥ 
ΜΑΡΙΑ
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ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ 2021
ΣΤ’2

ΓΕΡΑΣΙΩΤΗ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΖΑΡΡΑΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗΣ 
ΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΑΡΑΠΕΤΡΗ 
ΕΒΕΛΙΝΑ 

ΚΙΑΓΙΑ 
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ

ΚΥΡΙΛΛΟΥ 
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ

ΛΑΜΠΙΡΙΤΗ 
ΕΛΙΖΑ

ΜΙΚΕΛΛΗ 
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
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ΣΤ’2
ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ 2021

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΠΑΡΙΣ - ΝΙΚΟΛΑΣ

ΠΑΤΣΑΛΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ

ΣΤΕΦΑΝΟΥ 
ΠΑΥΛΙΝΑ

ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ 
ΑΝΤΡΙΑ

ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΗ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ (ΣΤΑΥΡΙΑ)

ΧΑΤΖΗΜΗΝΑΣ 
ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΧΑΤΖΗΣΟΛΩΜΟΥ 
ΑΝΤΡΕΑΣ
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ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ 2021
ΣΤ’3

ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ 
ΖΑΧΑΡΙΑΣ

ΚΑΚΚΟΥΡΑΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΚΑΡΑΛΟΥΚΑΣ 
ΣΥΜΕΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΗ 
ΑΝΤΡΕΑΣ 

ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΒΑ 
ΒΑΣΙΛΕΙΑ - ΑΤΑΝΑΣΟΒΑ

ΜΙΧΑΗΛ 
ΒΑΓΓΕΛΗΣ

ΝΕΟΦΥΤΟΥ 
ΜΙΧΑΛΗΣ

ΠΙΤΤΑ 
ΓΕΩΡΓΙΑ
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ΣΤ’3
ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ 2021

ΠΟΥΓΙΟΥΚΚΑ 
ΑΝΤΡΙΑ

ΣΑΒΒΑ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΤΖΙΟΥΡΟΥ 
ΧΑΡΙΣ - ΑΡΤΕΜΙΣ

ΤΣΙΓΚΗΣ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΗ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΝΕΦΕΛΗ
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ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ 2021
ΣΤ’4

ΑΡΓΥΡΙΔΟΥ 
ΑΥΓΗ

ΒΙΣΒΙΚΗΣ 
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

ΒΡΥΩΝΙΔΗΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ

ΔΕΛΗΒΑΓΓΕΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΔΡΟΣΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

ΚΑΤΤΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΚΕΝΤΙΚΕΣΕΝΗ
ΣΩΤΗΡΙΑ
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ΣΤ’4
ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ 2021

ΛΟΙΖΙΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΜΑΓΟΥΛΙΑΝΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΜΙΧΑΗΛ 
ΑΝΔΡΕΑΣ

ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ

ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 
ΡΑΦΑΗΛ

ΣΤΡΟΦΥΛΛΑ 
ΣΟΦΙΑ

ΤΟΜΑΖΟΥ
ΧΡΙΣΤΗ

ΧΑΤΖΗΦΙΛΙΠΠΟΥ
ΣΤΑΘΗΣ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
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ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ 2021
ΣΤ’5

ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΑΡΣΑΛΙΔΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ - ΜΑΡΙΟΣ

ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ
ΑΝΤΡΕΑ

ΚΙΟΥΖΕΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΜΙΚΑΕΛΛΑ 

ΜΙΧΑΗΛ
ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΜΠΑΚΑΣ
ΛΟΥΚΑΣ
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ΣΤ’5
ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ 2021

ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ

ΡΙΡΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ

ΣΑΚΚΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ
ΜΑΤΘΑΙΟΣ

ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΥ
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΜΑΡΙΑ

ΧΑΤΖΗΜΗΝΑ
ΛΟΥΚΙΑ

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ 2021
ΣΤ’6

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΚΑΪΛΑ
ΑΡΤΕΜΙΑ

ΚΟΤΣΩΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΜΙΧΑΗΛ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΑΓΓΕΛΟΣ)

ΜΙΧΑΗΛ
ΝΕΦΕΛΗ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΜΑΡΙΝΟΣ

ΜΠΑΚΑΣ
ΛΟΥΚΑΣ
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 ”Η μόρφωση είναι στήριγμα της ζωής” 

Μένανδρος, 4ος αι. π.Χ.

“Η εκπαίδευση δεν είναι το γέμισμα ενός κουβά, αλλά το άναμμα μιας φλόγας”

William Butler Yeats
Ιρλανδός Ποιητής Νόμπελ 1923

general@olympion.ac.cy


