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Περιοδικό:    Μαθητικές Πινελιές 
            Τεύχος 13 
 
Εκδότης:          Γυμνάσιο – Λύκειο ΟΛΥΜΠΙΟΝ 

Υπεύθυνη Έκδοσης:       Κρητικού Μαρία 

Γενική Επιμέλεια Έκδοσης:    Κρητικού Χριστίνα 
       
 

Καλλιτεχνική Επιμέλεια Περιοδικού:  Νεοφύτου Κατερίνα 

 
 

«Η διδασκαλία είναι κάτι περισσότερο από το να              
διανέμεις τη γνώση, είναι να εμπνέεις την αλλαγή.            
Η μάθηση είναι κάτι περισσότερο από το να αποστηθίζεις 
δεδομένα, είναι να φτάνεις στην κατανόηση». 
William Arthur Ward, 1921-1994, Αμερικανός συγγραφέας 

Ομάδα Έκδοσης:   Παύλου Κούλα 

     Πελεκάνου Παναγιώτα 
           Ηροδότου Σκεύη 

     Νεοφύτου Κατερίνα 
     Μιχαήλ Χρυστάλλα 
 

Καλλιτεχνική Επιμέλεια Εξωφύλλων:  
      Νεοφύτου Κατερίνα 

Γυμνάσιο – Λύκειο 

ΟΛΥΜΠΙΟΝ 

http://www.gnomikologikon.gr/authquotes.php?auth=1746
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Χαιρετισμός 

 
Η έκδοση του  περιοδικού μας έχει   καταστεί 
παράδοση   πλέον και τόσο οι γονείς όσο και 
οι μαθητές την περιμένουν με ανυπομονησία. 
Το μεγαλύτερο μέρος είναι εμπλουτισμένο με 
φωτογραφίες, οι οποίες “μιλούν” περισσότερο 
από τα λόγια και εκφράζουν τη  σχολική ζωή 
στο σύνολό της πιο εύγλωττα και πιο παρα-
στατικά. «Κάθε φωτογραφία χίλιες λέξεις...». 
Με το λεύκωμα, ακόμα, δίδεται το μήνυμα πως 

το σημερινό σχολείο δεν είναι μόνο γνώσεις, βιβλία, γράψιμο. Τα 
παιδιά μαθαίνουν και οργανώνουν εκδηλώσεις, συζητούν, ζωγρα-
φίζουν, πηγαίνουν εκδρομές, παίζουν, συμμετέχουν σε κοινωνικές, 
αθλητικές και άλλες  δραστηριότητες. Μέσα από αυτό το φάσμα 
δραστηριοτήτων τα παιδιά τυγχάνουν μιας ευρύτερης αγωγής . 
Καλλιεργείται η προσωπικότητα, ενισχύεται ο χαρακτήρας, ευαι-
σθητοποιείται το συναίσθημα και βελτιώνονται οι δεξιότητές τους. 
Μια δεύτερη σημαντική ενότητα του περιοδικού αφιερώνεται  στη 
συμμετοχή του σχολείου σε Παγκύπριους Ευρωπαϊκούς και άλλους 
διαγωνισμούς. Είναι πολιτική του σχολείου να συμμετέχει σε δια-
γωνισμούς, που προκηρύσσει το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτι-
σμού και άλλοι σοβαροί οργανισμοί.  

Απευθύνω τις ευχαριστίες μου τόσο στους μαθητές όσο και στους 
καθηγητές που εργάστηκαν για την ολοκλήρωση αυτής της 
έκδοσης.  

 

Γιώργος Κρητικός 

Γενικός Διευθυντής 

Χαιρετισμός 

Είναι με μεγάλη χαρά και ικανοποίηση που χαιρε-
τίζω την 13

η
 έκδοση του περιοδικού του σχολείου 

μας «Μαθητικές Πινελιές».  Η έκδοση αυτή αποτε-
λεί ένα ενθύμιο της φετινής μαθητικής χρονιάς, 
τόσο για τους μαθητές όσο και για τις οικογένειές 
τους. 
 
Η φετινή έκδοση αλλάζει εμφάνιση και παίρνει τη 
μορφή λευκώματος,  παραμένει όμως πλούσια σε 

περιεχόμενο! 
 
 Το λεύκωμα που κρατάτε στα χέρια σας, επικεντρώνεται σε πλού-
σιο φωτογραφικό υλικό, το οποίο αποτυπώνει τη δράση του σχο-
λείου σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων.  Συμμετοχές και διακρί-
σεις σε διαγωνισμούς, δραστηριότητες κοινωνικού-ανθρωπιστικού 
περιεχομένου και σύμπραξη με άλλα παιδιά ευρωπαϊκών χωρών, 
συνθέτουν το χρονικό μιας πορείας που κλείνοντας ωφέλησε όλους 
τους μαθητές μας τόσο σε γνωσιολογικό όσο και σε συναισθηματι-
κό επίπεδο. 
 
Οι μαθητές του Ολύμπιον είναι οι «πρωταγωνιστές» του έργου που 
παρουσιάζεται, αφού είναι το σημείο αναφοράς του λευκώματος.  
Σαφώς, όμως, στην έκδοση αυτή συνέβαλαν πέραν των παιδιών 
και μια ομάδα καθηγητών, τους οποίους και συγχαίρω για την προ-
σπάθεια και το όλο αποτέλεσμα. 
 
Η σχολική χρονιά 2015-2016 έφτασε στο τέλος της.  Ευελπιστώ 
όλοι να έχετε πετύχει τους στόχους που έχετε θέσει και σας εύχο-
μαι ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 
 

Μαρία Κρητικού 

Γενική Διευθύντρια  
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Χαιρετισμός 

Με ιδιαίτερη χαρά και περηφάνια χαιρετίζω κι εγώ με τη 
σειρά μου τη 13

η
  έκδοση του σχολικού περιοδικού 

«Μαθητικές Πινελιές». 
Μια ακόμη σχολική χρονιά έφτασε στο τέλος της, γεμά-
τη γνώσεις, εμπειρίες, δημιουργικότητα και επιτυχίες.   
Μέσα από τις σελίδες που κρατάτε στα χέρια σας μπο-
ρείτε εύκολα να διαπιστώσετε το αξιόλογο έργο που 

επιτεύχθηκε κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, ένα έργο, αποτέλε-
σμα επίπονης εργασίας και στενής συνεργασίας μεταξύ της Διεύθυν-
σης, των  καθηγητών και των μαθητών. Αυτή η στενή συνεργασία οδή-
γησε στην εκδοτική αυτή προσπάθεια που σκοπό έχει να αναδείξει τις 
ποικίλες ικανότητες των μαθητών μας, ακαδημαϊκές, καλλιτεχνικές, α-
θλητικές,  να παρουσιάσει τις δράσεις του σχολείου, αλλά και στιγμές 
από την καθημερινότητά τους, όπως εκδρομές, διάφορες εκδηλώσεις 
εντός και εκτός σχολείου και τις δραστηριότητες ομίλων.  
Οι μαθητές μας πέραν της πολύπλευρης ενασχόλησης τους με διάφο-
ρα προγράμματα και διαγωνισμούς, καλλιεργούν την αγάπη τους προς 
τις τέχνες, το περιβάλλον, τον αθλητισμό, τη μουσική καθώς και την α-
γάπη τους προς το συνάνθρωπο.  Όλες αυτές οι δραστηριότητες τους 
βοηθούν  να μείνουν μακριά από τις προκλήσεις της εποχής και να 
έρθουν σε άμεση επαφή με άλλους νέους της ηλικίας τους ξεδιπλώνο-
ντας παράλληλα και τα ταλέντα τους. 
Εκ μέρους του Συνδέσμου Γονέων θα ήθελα να συγχαρώ όλους τους 
καθηγητές που βοήθησαν και καθοδήγησαν τα παιδιά στις δημιουργι-
κές τους εργασίες  καθώς και όλους τους μαθητές και μαθήτριες για το 
χρόνο που αφιέρωσαν.  
Θα ήθελα επίσης να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες προς τη Διεύ-
θυνση του σχολείου για την άψογη συνεργασία που είχαμε και τους δια-
βεβαιώνω ότι στόχος μας είναι να είμαστε πάντα δίπλα τους με όποιο 
τρόπο μπορούμε για το καλό των παιδιών μας.  Ευχαριστώ επίσης όλα 
τα μέλη του Συνδέσμου Γονέων για το ενδιαφέρον και την προσπάθεια 
που επέδειξαν  και αυτή τη χρονιά. 
Εύχομαι σε όλους Καλό Καλοκαίρι γεμάτο Χαρά, Υγεία, Ευτυχία. 

                                                                     ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ 
                                                                              ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΟΝΕΩΝ 

                                               2015 – 2016 

Χαιρετισμός 

Με ιδιαίτερη τιμή και χαρά καλούμαι να χαιρετίσω 
εκ μέρους όλων των συμμαθητών μου ως πρόε-
δρος του κεντρικού μαθητικού συμβουλίου του γυ-
μνασίου-λυκείου ΟΛΥΜΠΙΟΝ. 
 
Το  περιοδικό αυτό αποτελεί ένα πολύ μικρό δείγμα 
από όλα όσα έχουμε ζήσει στο σχολείο μας.  Ξε-
φυλλίζοντας τις σελίδες του έρχονται στο μυαλό 

μας αμέτρητες αξέχαστες στιγμές. Τι να πρωτοθυμηθεί κανείς. Στιγ-
μές χαράς, ενθουσιασμού, άγχους, συγκίνησης. Ο κύκλος της μαθη-
τικής μας ζωής έφτασε στο τέλος του και μας αφήνει γεμάτους αξέ-
χαστες αναμνήσεις. 
 
Θα θέλαμε να εκφράσουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στη Διεύθυνση, 
τους καθηγητές και το υπόλοιπο προσωπικό του σχολείου μας που 
μας στήριζαν σε κάθε μας απόφαση, μας καθοδηγούσαν  και μας 
προσέφεραν όλα εκείνα τα απαραίτητα στοιχεία και εφόδια για να 
μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις της ζωής.  
 
Αποχαιρετώντας το σχολείο μας, δεν μπορούμε βέβαια να κρύψου-
με τη χαρά μας που επιτέλους θα μπορέσουμε να ακολουθήσουμε 
την πορεία μας για να εκπληρώσουμε τους στόχους μας, αλλά ούτε 
και τη συγκίνησή μας για το γεγονός ότι όλα αυτά που ζήσαμε θα τα 
αφήσουμε πίσω. Ωστόσο, δε θα τα λησμονήσουμε αφού τα τελευ-
ταία έξι χρόνια το σχολείο μας υπήρξε το δεύτερό μας σπίτι! 
 
Κλείνοντας, θέλουμε να ευχαριστήσουμε για ακόμα μια φορά τη 
Διεύθυνση και τους καθηγητές μας που επιτέλεσαν το έργο τους με 
επιτυχία και τους ευχόμαστε να συνεχίσουν ακόμα πιο δυναμικά. 
 

ΑΝΤΡΕΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ        
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                         

2015 – 2016 
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Γιώργος Κρητικός 
Γενικός Διευθυντής  

Δέσποινα Τρύφωνος 

Βοηθός Διευθύντρια 

Κατερίνα Νεοφύτου 

Υπεύθυνη Προγραμματισμού /

Συντονίστρια Πληροφορικής 

Μαρία Ευτυχίου 

Συντονίστρια Αγγλικών 

Διαμάντω Ζίζιρου 

Σύμβουλος Επαγγ.  

Προσανατολισμού 

Βαγγέλης Φούκας 

Βοηθός Διευθυντής 

Άντρεα Χατζημιχαήλ 
Συντονίστρια Γαλλικών 

Προσωπικό ΟΛΥΜΠΙΟΝ 

Μαρία  Κρητικού 
Γενική Διευθύντρια 

Χριστίνα Κρητικού 
Διευθύντρια Ανθρ. Δυναμικού 
& Δημοσίων Σχέσεων 

Κούλα Παύλου 

Συντονίστρια Φιλολογικών 

Μαθημάτων 

Μύρια Αγγελή 
Συντονίστρια Φυσικής  
Λυκείου 

Μαρία Μουρούτη 
Συντονίστρια Φυσικής  
Γυμνασίου 

Νάσια Πιττάκη 

Συντονίστρια Μαθηματικών 

Κατερίνα Αλλαγιώτη 
Καθηγήτρια Μουσικής 

Θωμάς Παπαθωμάς 

Καθηγητής Θρησκευτικών 

«Εις μεν τον πατέρα μου 

οφείλω το ζην, 

 εις δε τον διδάσκαλό 

μου το ευ ζην.» 

 

Μέγας Αλέξανδρος  

http://www.sansimera.gr/quotes/authors/5873
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Φωτεινή Λιγνού 

Καθηγήτρια Αγγλικών 
Μαρία Σιακόλα 

Καθηγήτρια Αγγλικών 

Σύλια Κυθρεώτου 

Καθηγήτρια Αγγλικών 

Μαίρη Λαουτάρη 

Καθηγήτρια Αγγλικών 

Αγγέλα Μιχαήλ 

Καθηγήτρια Ελληνικής 

Φιλολογίας 

Σκεύη Ηροδότου 
Καθηγήτρια Ελληνικής  
Φιλολογίας 

Γιάννα Γεωργιάδου 

Καθηγήτρια Ελληνικής  

Φιλολογίας 

Πελεκάνου Παναγιώτα 

Καθηγήτρια Ελληνικής 

Φιλολογίας 

Χαράλαμπος Μιρής  

Καθηγητής Ελληνικής 

Φιλολογίας 

Μαριαλένα Κρασιά 

Καθηγήτρια Ελληνικής 

Φιλολογίας 

Κυπρούλα Πολυκάρπου 

Καθηγήτρια Ελληνικής  

Φιλολογίας 

Προσωπικό ΟΛΥΜΠΙΟΝ 

Άντρη Αντρέου  

Καθηγήτρια Πληροφορικής 

Μύρια Τσιβιτανίδου  

Καθηγήτρια Πληροφορικής/

Δαχτυλογραφίας 

Χρυστάλλα Μιχαήλ 

Καθηγήτρια Πληροφορικής 
Ελένη Κουμίδου 

Καθηγήτρια  Πληροφορικής 

«Η γνώση είναι δύναμη.»                                                             

 

Ρότζερ Μπέικον  

http://www.sansimera.gr/quotes/authors/30
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Στέλλα Γρηγορίου  

Υπεύθυνη Λογιστηρίου 

Όλγα Πελετιέ 

Γραμματέας 

Κούλα Κυρίλλου 

Γραμματέας 

Γιάννα Μιχαηλίδου 

Β.Γραμματέας 
Σάντρα Κωνσταντίνου 

Γραμματέας  

Χρύσανθος Κωστουρής 

Καθηγητής  

Φυσικής Αγωγής 

Νεκταρία Αθανασίου 

Καθηγήτρια Μαθηματικών 

Γεωργία Χαραλάμπους 

Καθηγήτρια Μαθηματικών 

Χλόη Ιωαννίδου 
Καθηγήτρια Βιολογίας 

Μαρία Κυριάκου 
Καθηγήτρια Χημείας 

Ελπίδα Φιλίππου 

Καθηγήτρια Λογιστικής 

Δημήτρης Μωϋσέως 

Καθηγητής Οικονομικών 

Μαρία Νικολαΐδου 

Καθηγήτρια Οικιακής 

Οικονομίας  

Κωνσταντίνος  
Χατζήπαπας 
Καθηγητής Σχεδιασμού 
και Τεχνολογίας 

Κατερίνα Χριστοδούλου 

Καθηγήτρια 

Γραφικών Τεχνών 

Κυριακή Κωνσταντίνου 

Καθηγήτρια Τέχνης 

Προσωπικό ΟΛΥΜΠΙΟΝ 

Μέλανη Γεωργίου 
Καθηγήτρια Φυσικής 
Αγωγής 

Στέλλα Καραολή 

Β.Γραμματέας 
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«Πολιτεία που δεν έχει 
σαν βάση της την παιδεία, 
είναι οικοδομή πάνω 
στην άμμο». 
 
Αδαμάντιος Κοραής 

Απόφοιτοι 2016 Στ’1 

Ευτυχίου Λουίζα Κάρικου Ιουλία Κάρικου Κυριακή Κωνσταντή Μαρία Κυπριανού Σταυριανή 

Νικάνδρου Δήμητρα Μούρος Ιωάννης Κωνσταντίνου 
Χριστόδουλος 

Κωνσταντή Νάταλυ 

Σιακόλα Ελένη Τσιάρτα Άντρη Σωφρονίου Μαριτίνη Τάττης Χρήστος 

Μυλωνά Γαβριέλλα 
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«Οι γνώσεις είναι για το 

πνεύμα ό,τι τα μάτια για 

το σώμα, δηλαδή, το φως 

της διάνοιας. Αντίθετα, η 

άγνοια και η αμάθεια εί-

ναι το σκοτάδι» 

 

Πλούταρχος 

Απόφοιτοι 2016 Στ’2 

Ιωσήφ Ανδρέας Μέλη Δημήτρης Νεοφύτου Ανδρέας Μενελάου  
Άννα– Μαρία 

Χριστοφίδου Ερατώ Παπαγεωργίου               

Ειρήνη-Βαλάντω 

Οδυσσέως Μικαέλα Νικολάου Αλέξανδρος Χριστοφή Λεωνίδας 

Κωνσταντίνου 
Αντρεανή 

http://www.sansimera.gr/quotes/authors/75
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«Η παιδεία είναι δεύτερος 

ήλιος για τους ανθρώ-

πους». 

 

Πλάτων  

Απόφοιτοι 2016 Στ’3 

Ανδρέου Θεοδώρα Βασιλείου Μικαέλλα Γιάγκου Κυριακή Ιωσήφ Αναστασία 

Τέυλορ  
Κωνσταντίνος 

Μιχαηλίδης 
Κωνσταντίνος 

Μαύρου Στέλιος Κωνσταντίνου 
Αικατερίνη 

Χατζηγεωργίου 
Λουκία 

Σπύρου Γαβριέλλα 

Χατζηπερικλέους  
Κωνσταντίνα 

Κανναουρίδης  
Παναγιώτης 

http://www.sansimera.gr/quotes/authors/4
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«Η εκπαίδευση είναι δύ-

ναμη που γιατρεύει την 

ψυχή». 

 

Πλάτων  

Απόφοιτοι 2016 Στ’4 

Δημοσθένους Στέφανος Ηλιάδου Σοφία Κνώφου Χρίστος 

Πούλλου Μαρία Λογγίνος Χρίστος Λαμπιδωνίτης Γεώργιος 

Λαζαρίδης Άθως Αριστοδήμου  
Παναγιώτα 

Μεσαρίτης Γεώργιος Νικολάου Ξένιος 

Συμεού Θωμάς Ππουλλής           
Παναγιώτης 

Χαραλάμπους 
Γεωργία 

http://www.sansimera.gr/quotes/authors/4
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«Δεν ξέρω τίποτα άλλο, 

για το οποίο κάθε λογικός 

άνθρωπος θα έπρεπε να 

νοιάζεται περισσότερο, 

παρά το πώς το παιδί του 

θα γίνει ο πιο καλός 

άνθρωπος». 

 

Πλάτων 

 

 

Απόφοιτοι 2016 Στ’5 

Κωνσταντή Δημήτρης Κωνσταντίνου Απόστολος Μηνά Οδυσσέας 

Περικλέους Μαρία 
Νικολάου Κυπριανός Νικολάου Δημήτρης Νικολαΐδου Χριστίνα  

Πολυκάρπου 
Άνδρεα 

Ποστεκκής Σάββας 

Παπαναστασίου  
Ιγνάτιος-Ιβάν 

Κούρος Νικόλας Κωνσταντίνου Χρίστος 

Χαννίδης Ανδρέας Στυλιανού Νικόλας 
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Απόφοιτοι 2016 
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Α’ Γυμνασίου 
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Β’ Γυμνασίου 
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Γ’ Γυμνασίου 
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Α’ Λυκείου 
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Β’ Λυκείου 
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Η Χριστουγεννιάτικη εκ-

δήλωση, που διοργανώ-

νει ο Σύνδεσμος Γονέων 

σε συνεργασία με το 

σχολείο μας, έλαβε χώρα 

στη Δημοσιογραφική 

Εστία.  

Εκεί είχαμε την ευκαιρία 

να παρακολουθήσουμε 

ένα μικρό θεατρικό από 

μαθητές του σχολείου 

μας, να ακούσουμε χρι-

στουγεννιάτικα τραγού-

δια, να παίξουμε τόμπο-

λα και να κερδίσουμε 

πλούσια δώρα. 

Χριστουγεννιάτικη Εκδήλωση 
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Με πρωτοβουλία του 

Συμβουλίου της Ευρώ-

πης, η Ευρωπαïκή Μέρα 

Γλωσσών γιορτάζεται 

κάθε χρόνο στις 26 Σε-

πτεμβρίου. Σε μια προ-

σπάθεια να καλλιεργή-

σουμε την ευρωπαϊκή 

συνείδηση των μαθη-

τών, οργανώσαμε στο 

σχολείο μας διάφορες 

δραστηριότητες που 

ενθουσίασαν μικρούς 

και μεγάλους. 

Ενδοσχολικές Δραστηριότητες 
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Σημαντικοί στόχοι της 

εκπαίδευσης είναι τόσο 

η μάθηση όσο και η δρά-

ση. Κατά τη διάρκεια της 

φετινής χρονιάς το σχο-

λείο μας ανέπτυξε 

έντονη ενδοσχολική και 

εξωσχολική δράση σε 

ποικίλους τομείς, χαρί-

ζοντας στους μαθητές 

πολύτιμες εμπειρίες. 

Ενδοσχολικές Δραστηριότητες 

Διαλέξεις — Σεμινάρια. 
Δεντροφύτευση 
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Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός Γλωσσών 

Επίσκεψη στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο 

Διαλέξεις για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο Διάλογος Εφήβων 

Διάλεξη για τα Ναρκωτικά 
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Οι εκπαιδευτικές εκδρο-

μές αποτελούν πάντα μια 

ευχάριστη ανάπαυλα από 

τα μαθήματα. 

Εκπαιδευτικές Εκδρομές 
Επίσκεψη στα 

Φυλακισμένα 

Μνήματα 

Επίσκεψη στο 

στρατόπεδο  στο 

Σταυροβούνι 
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 Διήμερο στον Πεδουλά 
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Αθλητισμός 
Τιμώντας τους αδικοχα-

μένους μαθητές μας Χρι-

στόφορο Χριστοδούλου 

και Σάββα Συμεού, διορ-

γανώθηκε στα γήπεδα 

του σχολείου τουρνουά 

ποδοσφαίρου. 
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Η ανθρώπινη ζωή είναι 

συνυφασµένη µε δρα-

στηριότητες που τη δι-

αµορφώνουν, τη βελτιώ-

νουν και την 

οµορφαίνουν. Τέτοια  

δραστηριότητα είναι και 

ο αθλητισµός, που έχει 

άµεση σχέση µε την υγεί-

α, την ψυχαγωγία, την 

πνευµατική και ηθική 

καλλιέργεια του ανθρώ-

που. 

Αθλητισμός 
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Oι αξίες του Ολυμπι-
σμού κινούνται γύρω 
από δύο βασικούς 
άξονες: το «Ευ Αγωνίζε-
σθαι » και την «Ευγενή 
Αμιλλα ».  

Αθλητισμός 
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Ο εθελοντισμός είναι 

μια στάση ζωής που εν-

στερνίζεται ιδιαίτερες 

αξίες, όπως η αλληλεγ-

γύη, η κοινωνική δικαιο-

σύνη, και η συμμετο-

χή, ενώ οι εθελοντές με 

τη δράση τους, προω-

θούν θετικές στάσεις και 

αντιλήψεις για διάφορα 

κοινωνικά ζητήματα.  

Εθελοντισμός 
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Εθελοντισμός 
Οι μαθητές μας προσπά-

θησαν και φέτος να απα-

λύνουν τον ανθρώπινο 

πόνο, να χαρίσουν χαμό-

γελα αισιοδοξίας και να 

στείλουν ένα μήνυμα αν-

θρωπιάς. 
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Με τη λειτουργία των μα-

θητικών ομίλων επιδιώ-

κουμε τη μύηση των νέ-

ων μας στην αξία της συμ-

μετοχής και της συνεργα-

σίας, καθώς και την ευαι-

σθητοποίησή τους σε θέ-

ματα κοινωνικού προβλη-

ματισμού. 

Όμιλοι  
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Στόχος των ομίλων είναι 

η ποικιλότροπη ψυχική 

και πνευματική καλλιέρ-

γεια των μαθητών μας. 

Όμιλοι  
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Διαδικτυακή συνεργασία με 

το 5ο Γενικό Λύκειο Αμαρου-

σίου Αττικής στα πλαίσια του 

ευρωπαϊκού προγράμματος 

eTwinning.  Για την ακαδημαϊ-

κή χρονιά 2015-2016 αναπτύ-

χθηκαν από κοινού δράσεις 

σχετικές με το υπό εξέταση 

θέμα: «Ανακαλύπτοντας τις 

Μεσογειακές χώρες της Ευρώ-

πης».  

Για τρίτη συνεχή χρονιά συμ-

μετείχε ενεργά στο καινοτόμο 

ευρωπαϊκό πρόγραμμα Junior 

Achievement Young Enterpise, 

που σκοπό έχει την ανάπτυξη 

επιχειρηματικών δεξιοτήτων 

στους νέους, ώστε να μπορέ-

σουν σε κατοπινό στάδιο να 

ανταποκριθούν σε μια σύγ-

χρονη, ανταγωνιστική κοινω-

νία. Ομάδα μαθητών/τριών 

της Α' Λυκείου δημιούργησε 

τη δική της μαθητική επιχεί-

ρηση εν ονόματι "Sounds 

Good" πωλώντας φορητά η-

χεία από ανακυκλώσιμα υλι-

κά.  

Ευρωπαϊκά Προγράμματα 
E-Twinning Junior Achievement  
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Το σχολείο μας συμμετεί-

χε στο Ευρωπαϊκό πρό-

γραμμα Erasmus + . Οι μα-

θητές μας κλήθηκαν να 

συνεργαστούν με μαθη-

τές 9 χωρών, ενώ το γενι-

κό θέμα του προγράμμα-

τος ήταν «Europeans on 

the move : migration and 

tradition». 

 

 

 

 

Ευρωπαϊκά Προγράμματα 
Erasmus+ 
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Μαθητές και καθηγητές 

συμμετέχουν σε παραδο-

σιακά παιχνίδια απολαμ-

βάνοντας την Τσικνοπέ-

μπτη.  Ομορφες και ξέ-

γνοιαστες στιγμές γεμά-

τες γέλια, αστεία και νο-

στιμιές. 

 

 

 

Τσικνοπέμπτη 
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Οι μαθητές απολαμβά-

νουν στιγμές χαλάρωσης 

κατά τη διάρκεια της εκ-

δρομής τους στη μαγευτι-

κή Βαρκελώνη και στο 

καταπράσινο Βουκουρέ-

στι. 

 

 

Η Β΄ Λυκείου ταξιδεύει στη Βαρκελώνη και το Βουκουρέστι 
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Η Γ΄Λυκείου παίζει paint-

ball αποχαιρετώντας τη 

σχολική ζωή. 

 

 

 

 

Paintball 



 56 

 



 57 

 

Τηρώντας την παράδοση 

χρόνων το σχολείο μας 

εξασφάλισε και φέτος 

πολλές παγκύπριες και 

ευρωπαϊκές διακρίσεις. 

 

 

Διακρίσεις 
1ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ βραβείο στο διαγωνισμό S-FACTOR, 

Πάρις Νικόλας Παπαγεωργίου Α’1. 

Στο πλαίσιο του Παγκύπριου Mαθητικού Συνεδρίου για τα Μαθηματικά MATHFac-

tor Cyprus 2016 που έγινε το Σάββατο 13 Φεβρουαρίου 2016 στην Πάφο, το σχο-

λείο μας εκπροσωπήθηκε με 10μελή αποστολή τόσο από το Γυμνάσιο όσο και από 

το Λύκειο.  Κάποιοι μαθητές έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό MATHFactor Cyprus 

2016 και κάποιοι άλλοι συμμετείχαν στο Μαθητικό Συνέδριο Μαθηματικών.  

2ο  ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ βραβείο στο μαθητή του Ολύμπιον Ανδρέα Ιωσήφ Στ’2,  στο 

διαγωνισμό MATH Factor Cyprus 2016. 

 

Διακρίσεις μαθητών/τριων του ΟΛΥΜΠΙ-

ΟΝ στη 2η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΒΙΟ-

ΛΟΓΙΑΣ Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ «ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ» 

Πάρις Νικόλας Παπαγεωργίου Α’1 

(Αργυρό Βραβείο), Ιφιγένεια Κιαγιά Α’1  

(έπαινος),  Παναγιώτα Χατζηαντώνη  

Α’1(έπαινος). 

2ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ βραβείο στο διαγωνισμό   

S-FACTOR, Δημήτρης Μέλη  Στ’2. 
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Η Μαίρη Μέλιλλου του Ε’1 

αναδείχθηκε ως τακτική «έφηβη 

βουλευτής» και θα μας εκπροσωπήσει 

στα τέλη Ιουνίου για τέσσερεις μέρες 

στην Αθήνα όπου θα λάβει μέρος στις 

εργασίες της ΚΑ’ Συνόδου της «Βουλής 

των Εφήβων» στη Βουλή των Ελλήνων.  

Ο περσινός μας απόφοιτος Στέλιος 

Παπαχριστοφόρου εξασφάλισε το 

4ο βραβείο σε παγκύπριο μαθητικό 

διαγωνισμό αναμνηστικής σειράς 

γραμματοσήμων "Stamp Art: the 

EU and Cyprus all around the 

world".   

Ο Αναστάσης Αλετράς του Β΄2  απέ-
σπασε έπαινο στο διαγωνισμό «Τα 
Χριστούγεννα στην Κύπρο και τα Κυ-
πριακά Γραμματόσημα», ο οποίος 
προκηρύχτηκε από τα Κυπριακά Τα-
χυδρομεία σε συνεργασία με την Κυ-
πριακή Φιλοτελική Εταιρεία (Κ.Φ.Ε.), 
μεταξύ των μαθητών της Β΄ τάξης 
Γυμνασίου στη Δημόσια και  Ιδιωτική 
εκπαίδευση.  

Ο μαθητής μας Ευριπίδης 
Ιορδάνου του Γ΄1 απέσπασε 
έπαινο στο διαγωνισμό 
Δημιουργικής Γραφής στη 
μνήμη Μίμη Σουλιώτη «2016, 
90 χρόνια από τη γέννηση του 
Παντελή Μηχανικού». 

Στην Α’ φάση της Παγκύπριας 
Ολυμπιάδας Βιολογίας Ειρήνη 
Βαλάντω Παπαγεωργίου του 
Στ΄2 εξασφάλισε διάκριση και 
προκρίθηκε στην επόμενη φάση. 

Ο μαθητής Νικόλας Μάτσιας του Ε’1 

διακρίθηκε στο διαγωνισμό EURO-QUIZ 

και ταξίδεψε στο Στρασβούργο όπου 

πήρε μέρος στο πρόγραμμα Euroscola. 

Στο ίδιο πρόγραμμα έλαβε μέρος και η 

Ερατώ Χριστοφίδου του Στ΄2 η οποία 

διακρίθηκε την περσινή χρονιά. 

Οι μαθητές του Α’1 Λεωνίδας Χατζημηνάς και Πάρις—

Νικόλας Παπαγεωργίου εξασφάλισαν Έπαινο στον 

Επαρχιακό Διαγωνισμό Μαθηματικών. 

Οι μαθητές Παναγιώτα Χατζηαντώνη του Α’1, Μενέ-

λαος Μουτάφης του Α’3 και Αγγελική Στυλιανού του 

Β’1 διακρίθηκαν στον 1ο γύρο του 6ου Παγκύπριου 

Διαγωνισμού Πληροφορικής Μαθητών Γυμνασίου.  

Οι μαθήτριες του Δ’2 Τώνια Παναγή, Νικόλ Ηροδότου 
και Τίφανη Λευτέρη πήραν Τιμητική Διάκριση στην 
κατηγορία Εικαστική Δημιουργία στο Θ’ Διαγωνισμό 
της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου. 

Διακρίσεις μαθητριών του  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΟΛΥΜΠΙΟΝ στον παγκύπριο δια-

γωνισμό ζωγραφικής ΤΟΥΟΤΑ. 

Παναγιώτα Χατζηαντώνη   Α΄1 

 Μικαέλλα Κωνσταντίνου  Α΄3 

Διακρίσεις μαθητών μας σε διαγωνισμούς 

ΚANGOUROU Αγγλικών και Μαθηματικών αντίστοιχα. 

Γεώργιος Κωνσταντινίδης  Δ’2  χάλκινο μετάλλιο 

Πάρι Νικόλας Παπαγεωργίου   Α’1  χάλκινο μετάλλιο 

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ Διάκριση μαθητή μας στα Μαθηματικά, 

Πάρις Νικόλας Παπαγεωργίου  Α΄1  
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Οι διακρίσεις αυτές  

πιστοποιούν την       

εξαίρετη δουλειά που 

γίνεται σε μαθησιακό 

επίπεδο. 

 

 

Διακρίσεις 

Πρόκριση της ομάδας του ΟΛΥΜΠΙΟΝ στην επομένη φάση του 

διαγωνισμού JUNIOR ACHIEVEMENT 

2ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ βραβείο στο διαγωνισμό ΠΑΙΧΝΙΔΟΠΡΟ(Σ)ΚΛΗΣΗ 

Καραγιώργης Άγγελος,  Καράπετρη Εβελίνα, Κιαγιά Ιφιγένεια, Κυριάκου 

Κυριακή, Κυρίλλου Νικολέτα, Λαμπιρίτη Ελίζα, Παπαγεωργίου Πάρις Νι-

κόλας, Στεφάνου Παυλίνα, Σωφρονίου Άντρια, Χατζηαντώνη Παναγιώτα. 

3o ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ βραβείο για μαθητές/τριες του ΟΛΥΜΠΙΟΝ στο διαγωνι-

σμό ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

– ΤΕΚΕ 2015-2016» 

Ηρακλέους Μαριαλένα, Ιορδάνου Ευριπίδης,  Κυρμίτσης Μάριος, 

Σιαμακκίδη Θεοφανώ, Σωφρονίου Παναγιώτης, Χατζούδης Γιώργος, 

Μέλη Γιώργος, Γρηγορίου Ελένη, Φρυδά Χαράλαμπος. 

Έπαινος στον Παγκύπριο Διαγωνισμό Σχολικής Εφημερίδας 

(Συντακτική Ομάδα: Ειρήνη-Βαλάντω Παπαγεωργίου, Ανδρέας Ιωσήφ, Άννα-

Μαρία Μενελάου, Αντρεανή Κωνσταντίνου, Μικαέλα Οδυσσέως, Ανδρέας 

Νεοφύτου, Στ’2) 
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Αθλητικές Επιτυχίες   

μαθητών μας! 

 

«Νους υγιής εν σώματι υγιεί»  

 

 

Διακρίσεις 
Ο Αλέξανδρος Σιακόλας του Δ’3, κατέλαβε 

την 1η θέση στην Κατηγορία Β (ύψος: 

1,10) στο Πρωτάθλημα έφηβων ιππασίας 

υπερπήδησης εμποδίων, καθώς και την  

1η θέση στην Κατηγορία Γ (ύψος: 1,00) και  

2η θέση στην Κατηγορία Β (ύψος: 1,10)  

στους Παγκύπριους Αγώνες Ιππασίας 

Η Χάρις Τζιούρρου του 

Α’2 πήρε την 2η  θέση 

σε Παγκύπριους 

Αγώνες Στίβου. 

Η Παναγιώτα 

Χατζηαντώνη  του Α’1, 

εξασφάλισε την 3η 

θέση σε Παγκύπριους 

αγώνες αντιπτέρισης.  

Ο Νεόφυτος Κυριάκου Τσιακλής, του Ε’2, 

εξασφάλισε την 12η θέση στο Άλμα στην 

κατηγορία των Εφήβων στο 32ο  ευρωπαϊκό 

πρωτάθλημα ενόργανης γυμναστικής. 

  Εξασφάλισε επίσης την 1η θέση στο Άλμα 

Ίππου και στο Μονόζυγο, τη 2η θέση στις 

Ασκήσεις Εδάφους και την 3η θέση στον Ίππο 

με Χειρολαβές, στους Κρίκους και στο Δίζυγο  

στους Παγκύπριους Αγώνες.  

Η Κατερίνα Κωνσταντίνου του 

Στ’3, πήρε  την 2η θέση στους 

Επισήμους Παγκύπριους 

Αγώνες Judo Ανδρών – 

Γυναικών. 

Η Άντρεα Πολυκάρπου του 

Στ’5  πήρε την 5η Θέση Στην  

Κατηγορία 46kg, στους Πανευ-

ρωπαϊκούς αγώνες 

Taekwondo.  

Στους Περιφερειακούς Αγώνες Στίβου ο  Χρίστος Μάτσιας του Ε’3 εξασφά-

λισε την 3η θέση στο Άλμα εις Ύψος και η Λουΐζα Ευτυχίου του Στ’1 την 4η 

θέση στο Άλμα εις Μήκος. 

Στους Παγκύπριους Μαθητικούς Αγώνες κολύμβησης η μαθήτρια  Μαίρη 

Μέλιλλου του E’1 εξασφάλισε την 4η θέση στα 100μ. ύπτιο στην κατηγορία 

Λυκείων. 

Στους Παγκύπριους Αγώνες Καράτε, ο Βασίλης Στυλιανού του Γ’2, εξασφά-

λισε την 3η θέση στην κατηγορία των 52kg. 
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ΓΙΑΤΙ ΕΠΙΛΕΓΩ ΤΟ ΟΛΥΜΠΙΟΝ 

 

6 Χρόνια φοίτηση αντί 7 

 Προετοιμασία για τις Παγκύπριες Εξετάσεις με πολύ ψηλά ποσοστά    

επιτυχίας 

Ανθρωποκεντρικό  

Μέσο όρο μόνο 15 μαθητές ανά τάξη 

Διπλάσιες ώρες στα Αγγλικά και στους Ηλεκτρονικούς  

    Υπολογιστές 

Δωρεάν απογευματινά μαθήματα για όσους  

    χρειάζονται περισσότερη ενίσχυση 

Παγκόσμια, Ευρωπαϊκά και Παγκύπρια Βραβεία 

Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα 

Άνετες εγκαταστάσεις και σύγχρονος εξοπλισμός 

ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΕ: ΚΥΠΡΟ – ΕΛΛΑΔΑ—ΑΓΓΛΙΑ– ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΥΡΩΠΗ & ΑΜΕΡΙΚΗ  

Οι απόφοιτοι Οι απόφοιτοι Οι απόφοιτοι 
του Ολύμπιον του Ολύμπιον του Ολύμπιον 

έχουν επιλογές! έχουν επιλογές! έχουν επιλογές!    



  

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 

25ης  Μαρτίου 87, Παλιομέτοχο, Τ.Κ. 2682 

Τηλέφωνο: 22833606, Fax: 22872841 

E-mail: pathwaytutors@cytanet.com.cy 

Website: www.olympion.ac.cy 

ΓΥΜΝΑΣΙΟΓΥΜΝΑΣΙΟΓΥΜΝΑΣΙΟ———ΛΥΚΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΟΝΛΥΚΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΟΝΛΥΚΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΟΝ 


