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Η φετινή έκδοση 

του περιοδικού 

«Μαθητικές Πινε-

λιές» αποτελεί μια 

συλλεκτική έκδοση 

αφού το Γυμνάσιο-

Λύκειο ΟΛΥΜΠΙΟΝ 

συμπληρώνει δέκα 

χρόνια επιτυχημέ-

νης λειτουργίας. 

Για άλλους ένας κύκλος κλείνει.  Για ε-

μάς στο ΟΛΥΜΠΙΟΝ ο κύκλος διευρύνε-

ται!  Στα δέκα χρόνια που το Γυμνάσιο-

Λύκειο ΟΛΥΜΠΙΟΝ προσφέρει τις υπη-

ρεσίες του στη Μέση Εκπαίδευση, κατά-

φερε να αναγνωρίζεται ως ένα σχολείο 

με όραμα, αποτελεσματικότητα, πρωτο-

βουλία και επιλογές σπουδών.  Ο δι-

πλός στόχος που είχαμε θέσει εξ αρχής 

έχει επιτευχθεί!  Αφενός ευχάριστο πε-

ριβάλλον μέσα σ’ ένα άρτια οργανωμέ-

νο εκπαιδευτικό σύστημα αφετέρου 

προσήλωση και επίτευξη στους εκπαι-

δευτικούς στόχους για κατοχύρωση θέ-

σεων σε κυπριακά, ελλαδικά και βρετα-

νικά πανεπιστήμια. 

Το περιοδικό που κρατάτε στα χέρια 

σας, προσλαμβάνει ένα χαρακτήρα λευ-

κώματος για να μπορέσετε εσείς, αγα-

πητοί αναγνώστες, να δείτε μέσα από 

το φωτογραφικό υλικό που παραθέτουν 

οι μαθητές και η εκδοτική ομάδα, τη δι-

αχρονική μας πορεία, τις διακρίσεις 

μας, την καθημερινότητά μας αλλά και 

τις ξεχωριστές στιγμές που βιώσαμε κα-

τά τη φετινή μας χρονιά. 

 

Μαρία Κρητικού 

Γενική Διευθύντρια 

 

Ο επετειακός χαρα-

κτήρας της φετινής 

έκδοσης του περιοδι-

κού «Μαθητικές Πι-

νελιές» μάς κάνει  

ιδιαίτερα ευτυχείς και 

περήφανους για όλα 

όσα έχουμε πετύχει 

στα δέκα χρόνια 

ζωής του Γυμνασίου - 

Λυκείου ΟΛΥΜΠΙΟΝ. 

Χαιρετίζω, λοιπόν, αυτή την έκδοση 

του περιοδικού-λευκώματος και ανα-

πολώ τα πρώτα βήματα του σχολείου 

μας με ιδιαίτερη χαρά, συγκίνηση και 

περηφάνια. 

Η πατρίδα μας σήμερα περνάει μια κρί-

ση.  Κρίση οικονομική, κρίση αξιών και 

θεσμών.  Εμείς πιστεύουμε ότι η καλύ-

τερη επένδυση είναι η παιδεία γιατί 

μόνο αυτή αποτελεί φάρο ελπίδας και 

αισιοδοξίας για ένα καλύτερο μέλλον.  

Είναι για τούτο που εμείς προσπαθού-

με να την προσφέρουμε στα παιδιά 

μας με όσο το δυνατό καλύτερο τρόπο 

και μέθοδο.  Αισιοδοξούμε και πρέπει 

να αισιοδοξούμε.  Χρειάζεται αγώνας, 

πίστη, σταθερότητα και υπομονή. 

Στα χέρια σας κρατάτε το περιοδικό-

λεύκωμά μας.  Χαρείτε την πορεία μας 

και ζήστε μέσα από τις φωτογραφίες 

τις ευχάριστες στιγμές των παιδιών 

μας και τις αξιόλογες επιτυχίες και δια-

κρίσεις τους. 

 

 

Γιώργος Κρητικός 

Γενικός Διευθυντής 

ΓΙΑ ΤΑ ΔΕΚΑΧΡΟΝΑ ΜΑΣ 
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Χαιρετισμoί 
Εκ μέρους του Συνδέσμου Γονέων του 

σχολείου μας, θα ήθελα να συγχαρώ 

όλους εσάς για την έκδοση του Σχολι-

κού Περιοδικού-Λευκώματος και να εκ-

φράσω τη βαθιά μας εκτίμηση στο έργο 

που επιτελείτε.  

Είναι με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση 

αλλά και με αμέριστο το ενδιαφέρον 

που εμείς οι γονείς παρακολουθούμε 

την προσπάθειά σας αυτή όπως και το 

αναβαθμισμένο αποτέλεσμα που βγαίνει 

σε κάθε σχολικό έτος. 

Παρά τις δύσκολες οικονομικές συνθή-

κες που περνά σήμερα ο τόπος μας και 

που κατ’ επέκταση έχει επηρεάσει 

όλους εμάς, εν τούτοις ο Σύνδεσμος 

Γονέων κατάφερε και φέτος να δραστη-

ριοποιηθεί και να συμμετάσχει ενεργά 

στις διάφορες εκδηλώσεις που οργανώ-

θηκαν, τόσο από εμάς τους γονείς όσο 

και από το ίδιο το σχολείο, καταβάλλο-

ντας κάθε δυνατή προσπάθεια για την 

επιτυχία τους. 

Σκοπός όλων λοιπόν πρέπει να είναι η 

εντατικοποίηση των προσπαθειών  για 

τη μέγιστη επίτευξη των στόχων που 

τίθενται κάθε χρόνο, από τα παιδιά, 

τους καθηγητές και τους γονείς. 

Εμείς ως Σύνδεσμος Γονέων σας διαβε-

βαιώνουμε ότι θα είμαστε πάντα αρωγοί 

στις προσπάθειές σας.  

 

Θέκλα Κουμπαρή 

Πρόεδρος Συνδέσμου Γονέων 

ΟΛΥΜΠΙΟΝ 

Με ιδιαίτερη χαρά προλογίζω ως πρόε-

δρος του Κεντρικού Μαθητικού Συμ-

βουλίου του Γυμνασίου Λυκείου ΟΛΥ-

ΜΠΙΟΝ το σχολικό περιοδικό. Μέσα 

από τις σελίδες του θα έχετε την ευ-

καιρία να δείτε τη δράση των μαθητών 

καθώς επίσης και τις επιτυχίες μας 

στους διάφορους τομείς. 

Για τους τελειόφοιτους του ΟΛΥΜΠΙΟΝ 

η φετινή χρονιά αποτελεί ορόσημο. Η 

σχολική ζωή φτάνει στο τέλος της α-

φήνοντας ανάμεικτα συναισθήματα. 

Αφενός νιώθουμε χαρά γιατί νέοι ορί-

ζοντες ανοίγονται μπροστά μας αφετέ-

ρου νιώθουμε λύπη γιατί εγκαταλεί-

πουμε το γνώριμο σχολικό περιβάλλον 

που για έξι ολόκληρα χρόνια αποτε-

λούσε το δεύτερό μας σπίτι. 

Θα ήταν παράλειψη να μην ευχαριστή-

σουμε το σχολείο και τους καθηγητές 

που υπήρξαν συνοδοιπόροι στο ταξίδι 

μας προς τη γνώση, προσφέροντάς 

μας όλα τα απαραίτητα εφόδια για να 

αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις της 

ζωής. 

Σας ευχαριστούμε όλους και σας ευχό-

μαστε να συνεχίσετε ακόμη πιο δυνατά 

την ήδη επιτυχημένη πορεία. 

 

 

Χρίστος Τσίκκος 

Πρόεδρος Κ.Μ.Σ. 
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3. Ηρακλέους Ανδρέας  

4. Καραγιώργη Μαρία  

5. Κελεπέσιη Θέκλη  

6. Κυπριανού Κυπριανός  

7. Κυριάκου Νεόφυτος  

8. Κυρίτσης Αντώνης  

9. Κωστόπουλος Σταυρινός  

10.Μάρκου Άντρεα  

11.Μιτίδης Ανδρέας  

12.Στυλιανού Στυλιανός  

13.Σωφρονίου Άντρια   

14.Τσαγγαρίδης Γιώργος  

15.Χριστοφή Λουίζα  

1. Αγρότη Ελένη  

2. Αποστολίδης Νεόφυτος  

3. Γιάγκου Δημοσθένης  

4. Ιωσήφ Νικόλας  

5. Κάκκουρας Αντρέας  

6. Καράλουκα Χρυστάλλα  

7. Μασούρας Φίλιππος  

8. Μιχαήλ Φώτης  

9. Μιχαηλίδου Στυλιανή  

10. Μούσκου Θεοδώρα  

11. Περικλέους Νάταλη  

12. Πογιατζή Κυριακή  

13. Σάββα Ραφαέλλα  

14. Σολωμού Μάριος  

15. Χατζημιχαήλ Γεώργιος  

Β’2 

1. Αλκιβιάδης Ανδρέας  

2. Κιαγιάς Αλέξανδρος 

3. Λαζάρου Έλενα  

4. Λιούφης Σώτος  

5. Μάμαντος Χριστίνα  

6. Μασούρας Αλέξανδρος  

7. Μάτσιας Χρίστος  

8. Μέλιλλου Μαίρη  

9. Μίθηλλος Μιχάλης  

10. Πιερίδης Ανδρέας  

11. Πογιατζή Ειρήνη  

12. Σάββα Μαρία  
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Γ’ 4 

 

Τάξεις - Τμήματα 

1. Αθανασίου Κωνσταντίνος  

2. Ανδρέου Θεοδώρα  

3. Αντωνιάδης Νικόλας  

4. Αριστοδήμου Παναγιώτα 

5. Βασιλείου Μικαέλλα 

6. Γιάγκου Έλενα 

7. Ιωσήφ Αναστασία 

8. Λαμπιδωνίτης Γεώργιος 

9. Μέλη Δημήτρης 

10. Μεσαρίτης Γεώργιος 

11. Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος 

12. Νεοφύτου Ανδρέας 

13. Νικάνδρου Δήμητρα 

14. Παπαγεωργίου Ειρήνη Βαλάντω 

15. Ππουλλής Παναγιώτης  

Γ’ 2 

 

1. Δημοσθένους Στέφανος 

2. Ιωάννου Ανδρέας 

3. Κάρικου Ιουλία 

4. Κάρικου Κυριακή 

5. Κνώφου Χρίστος 

6. Κωνσταντή Μαρία 

7. Κωνσταντή Νάταλυ 

8. Κωνσταντίνου Κατερίνα 

9. Λογγίνος Χρίστος 

10. Νικολάου Αλέξανδρος 

11. Οδυσσέως Μικαέλα 

12. Παπαχριστοφόρου Ραφαέλα 

13. Συμεού Θωμάς 

14. Χρίστου Αντρέας 

Γ’ 3 

 

1. Αντωνίου Πέτρος 

2. Κυπριανού Σταύρια 

3. Κωνσταντίνου Απόστολος 

4. Λαζαρίδης Άθως 

5. Μαύρου Στέλιος 

6. Νικολαΐδου Χριστίνα 

7. Νικολάου Ανδρέας 

8. Νικολάου Ξένιος  

9. Πολυκάρπου Άντρεα 

10. Πούλλου Μαρία 

11. Στυλιανού Νικόλας 

12. Σωφρονίου Μαριτίνη 

13. Χατζηγεωργίου Λουκία 
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Γ’ 5 

Γ’ 6 

1. Taylor Tamrin 

2. Αντωνίου Σάββας  

3. Γεωργίου Αθανάσιος 

4. Γιάγκου Κυριακή 

5. Κούρος Νικόλας 

6. Κυριάκου Ανδρέας 

7. Λαζούρας Δημήτρης 

8. Μενελάου Παρασκευάς 

9. Ναθαναήλ Λουκία 

10. Νικολάου Δημήτρης 

11. Περικλέους Μαρία 

12. Ποστεκκής Σάββας 

13. Τσιάρτας Νικόλας 

14. Φωκά Άντρια  
 

1. Αντωνιάδης Σάββας 

2. Κωνσταντή Δημήτρης 

3. Κωνσταντίνου Χριστόδουλος 

4. Μηνά Οδυσσέας 

5. Μούρος Ιωάννης 

6. Νικολάου Κυπριανός 

7. Παπαναστασίου Ιγνάτιος 

8. Παπαχατζάκης Κωνσταντίνος 

9. Πίττας Χριστόδουλος 

10. Σπύρου Γαβριέλλα 

11. Χαραλάμπους Γεωργία 

1. Αχιλλέως Παναγιώτης  

2. Ευστρατίου Ανδρέας 

3. Καλλινίκου Μαρία  

4. Καλογήρου Ανδρέας 

5. Καράλουκα Ανδρονίκη 

6. Κασκίρης Θεοχάρης 

7. Μιχαήλ Μάριελ 

8. Πελεκάνος Πιέρος 

9. Πελετιέ Νίκος 

10. Πολυδώρου Γιάννης  

11. Σταύρου Ελευθέριος  

12. Στυλιανού Ευαγόρας  

13. Τσαγγάρης Ανδρέας  

14. Χαριλάου Κρίστια  

15. Χατζηαντώνης Γεώργιος 

Δ’ 1 
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Δ’ 2 

Δ’ 3 

Δ’ 4 

1. Αβερκίου Παναγιώτης 

2. Αποστόλου Παντελής 

3. Βαρνάβα Ελένη 

4. Γιάγκου Αιμίλιος 

5. Γρηγορίου Ευάγγελος 

6. Έλληνας Νικόλας 

7. Ζένιου Ρωξάνη 

8. Καλλίνου Άντρεα 

9. Λαμπιρίτη Έλενα 

10. Μαλαός Ανδρέας 

11. Νικολάου Γεώργιος 

12. Παναγή Φοίβος 

13. Ρουμπέκα Αναστασία  

14. Σταυρινίδου Δάφνη  

15. Σταύρου Μαργαρίτα 
1. Αγγελίδης Χρίστος 

2. Γεωργίου Ραφαηλία 

3. Ευδοξίου Έρμη  

4. Ηλία Βασίλης 

5. Θεοφυλάκτου Φώτης 

6. Καραγιώργη Αναστασία 

7. Κωνσταντίνου Σάββας 

8. Παπαϊωάννου Αδαμία 

9. Πρωτοπαπάς Κυριάκος 

10. Ρηγίνου Ρηγίνος 

11. Σιαμακκίδη Χαρίκλεια 

12. Σταύρου Μαρία-Αυγή  

13. Τάππας Λοΐζος 

14. Χάρπα Γεωργία 

15. Χρυσοστόμου Ανδρέας  
1. Αντάρτη Ραφαήλ 

2. Γιούργας Νεόφυτος 

3. Καρατσιόλη Ηλιάνα 

4. Κολιαντρής Ιωάννης 

5. Μασούρας Χρίστος  

6. Μηλιδώνης Σέργιος  

7. Μιχαήλ Μάριος  

8. Μιχαηλίδης Ανδρέας 

9. Νικολαΐδου Φάνη  

10. Παπαχαραλάμπους Μαρία  

11. Πάρπα Άννα  

12. Παύλου Μιχάλης 

13. Συμεού Σάββας 
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Τάξεις - Τμήματα 

Δ’ 5 

Δ’ 6 

1. Αντωνίου Παντελίνα  

2. Αποστόλου Απόστολος 

3. Βοσκός Ανδρέας 

4. Ζαμανής Ανδρέας 

5. Θεοδότου Χριστόφορος 

6. Καπλάνης Αντρέας 

7. Κολιαντρή Δέσποινα 

8. Παπαχριστοφόρου Ανδρέας 

9. Παπαχριστοφόρου Στέλιος 

10. Πέτρου Μιχάλης 

11. Στυλιανού Άγγελος 

12. Στυλιανού Θέα 

13. Χαρή Χρίστος 

14. Χριστοφίδης Κωνσταντίνος 

15. Χριστοφίδου Άννα-Μαρία 
1. Αβραάμ Μιχάλης 

2. Αναστασίου Γεώργιος 

3. Δημητρίου Γιώργος 

4. Ευτυχίου Ηλίας 

5. Καταλάνου Παναγιώτα 

6. Κωνσταντίνου Εδμόντη  

7. Κωνσταντίνου Σοφρωνία 

8. Λακκοτρύπης Γεώργιος 

9. Πέτρου Ηλίας 

10. Πέτρου Παναγιώτης 

11. Στυλιανού Ελένη 

12. Στυλιανού Ελευθέριος 

13. Σωκράτους Αντώνης 

14. Χαριλάου Ειρηναίος 

 

1. Αβραάμ Δέσπω 

2. Αναστασιάδης Ανδρέας 

3. Ανδρέου Χρίστος 

4. Ασσαριώτη Άντρη 

5. Γεωργίου Ανδρέας 

6. Γεωργίου Ελένη 

7. Γεωργίου Μαρία 

8. Θεμιστοκλέους Ανδριανή 

9. Κωνσταντίνου Ανδρέας 

10. Λαού Άνδρεα 

11. Μπότσαρη Μαρκέλλα 

12. Σουρουλλά Μαρία 

13. Στυλιανού Ραφαέλα 

14. Χαραλάμπους Μάριος-Θεόδωρος 

15. Χριστοδουλίδης Ρένος 

16. Χρίστου Παναγιώτης 

Ε’ 1 
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1. Αθανασίου Λούκας 

2. Ανγκέλοβα Σοφία 

3. Αντωνίου Αντριανή 

4. Αντωνίου Δημήτρης 

5. Θεοκλή Ανδρέας 

6. Ιωσήφ Άγγελος 

7. Κακουλλής Βαρνάβας 

8. Μιχαήλ Μάριος 

9. Σολωμού Ιουλία 

10. Σπύρου Γεώργιος 

11. Τσιάρτας Ανδρέας 

Τάξεις - Τμήματα 

Ε’2 

1. Απού Ζεϊτ Σουσάννα 

2. Καλλίνου Εύα 

3. Καρανικόλα Παναγιώτα  

4. Κιμισιή Θεοφανώ 

5. Λοΐζου Στέλιος 

6. Μασούρα Εύη 

7. Μάτση Έλενα 

8. Μιλτιάδου Μαρίνα 

9. Ορφανίδου Μαρίνα 

10. Παναγή Χρυσούλα  

Ε’3 

Ε’4 
1. Αγαθαγγέλου Γεωργία 

2. Αλεξάνδρου Άγγελος 

3. Δημοσθένους Α. Μάριος 

4. Θεμιστοκλέους Αικατερίνη 

5. Κωσταντίνου Σοφία 

6. Μαύρου Ευπραξία 

7. Ουλουπή Στέφανη 

8. Παναγή Παρασκευή 

9. Πολυκάρπου Ελευθέριος 

10. Πυλαζέρης Δημήτρης 

11. Σεβαστίδου Άννα-Στέλλα  

12. Στυλιανού Μαρία 

13. Χριστοφή Ελένη  
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Τάξεις - Τμήματα 

1. Αβραάμ Ιωάννα 

2. Αρίστου Άριστος 

3. Γρηγορίου Αλίκη 

4. Δημοσθένους Κ.Μάριος 

5. Ευσταθίου Ελευθέριος 

6. Καουτζάνης Δημήτριος  

7. Κυριάκου Λάμπρος 

8. Κυρμίτση Έλενα  

9. Μέλιλλος Νικόλας 

10. Παλακάρσκι Σωτήρης 

11. Παναγίδη Ελένη 

12. Παπαγεωργίου Γεώργιος 

13. Πολυκάρπου Μαρία 

14. Στυλιανού Μαρίνος 

Ε’5 

 

1. Αντωνίου Σοφία 

2. Γεωργίου Στέφανη 

3. Γεωργίου Χαράλαμπος 

4. Δημητρίου Βασιλική 

5. Επαμεινώνδα Κυριάκος 

6. Κιμισιή Φάνη 

7. Κλεάνθους Αλίκη 

8. Κουτσιοφής Σωτήρης 

9. Λουκά Ξάνθος 

10. Ναζίρη Ευτυχία 

11. Νικολάου Νικόλας Λ. 

12. Πουργούρα Ελένη 

13. Σάββα Τζιοβάνα 

14. Στυλιανού Δανάη 

Ε’6 

1. Γεωργίου Λεόνη  

2. Γιούργα Κωνσταντίνος 

3. Κοιλιάρης Μάριος 

4. Κυπριανού Ιάκωβος  

5. Παναγιώτου Γεωργία 

6. Προδρόμου Λευτέρης 

7. Ρηγίνου Κωνσταντίνος 

8. Ρούσου Κυριάκος 

9. Χριστοδούλου Φραγκόπουλος 

10. Χρυσάνθου Γεώργιος 

11. Ψιλλούρας Ειρηναίος 

Ε’7 
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Τάξεις - Τμήματα 

Ε’8 

 

1. Αβραάμ Ζωή Ραφαέλλα 

2. Απού Ζέιτ Αδάμος 

3. Αχιλλέως Άντρεα 

4. Ιωάννου Στυλιανός  

5. Καντζηλάρης Γιώργος 

6. Κίκας Χριστόδουλος  

7. Νικολάου Νικόλαος M.  

8. Παυλίδου Διάνα 

9. Σάββα Γεώργιος 

10. Στυλιανού Κωνσταντίνος 

11. Φλώρου Στεφανία– Ευαγγελία 

1. Αντωνιάδη Άννα 

2. Γρηγορίου Χριστόφορος 

3. Δαφνίδου Μαρία 

4. Ζήσιμος Γιάννος 

5. Καλαπαλίκης Ανδρέας 

6. Καλογήρου Χρύσανθος 

7. Κνώφου Σωτηρούλλα  

8. Κόκκινου Μαρία 

9. Κολιαντρή Σοφία 

10. Λοϊζίδης Θεοχάρης 

11. Λυμπουρής Αντρέας 

12. Ξενοφώντος Μαρία 

13. Σταύρου Χριστίνα 

14. Χατζηπέτρου Χριστιάνα 

Στ’1 

1. Ανδρέου Ανδρέας 

2. Βωνιάτης Ανδρέας 

3. Γρηγορίου Γρηγόρης 

4. Κολιαντρής Μάριος 

5. Κυριακίδου Αθηνά 

6. Μάρκου Λευκή 

7. Μιχαηλίδη Χριστίνα 

8. Μωυσέως Μιχάλης 

9. Οδυσσέως Μαριλένα 

10. Παπανδρέου Γιώργος 

11. Πογιατζή Λουκία 

12. Σχίζα Μέλπω 

13. Τσιάρτα Άντρια 

14. Τσίκκος Χρίστος 

15. Χατζηλούκα Μαρία 

Στ’2 
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Τάξεις - Τμήματα 

Στ’4 

Στ’5 

1. Γιούργας Κωνσταντίνος  

2. Δημητρίου Αντρομάχη 

3. Επαμεινώνδα Θράσος 

4. Ηρακλέους Λεωνίδας 

5. Θεοφυλάκτου Ραφαήλ-Φώτιος 

6. Καλογήρου Σταύρος 

7. Λοΐζου Ειρήνη 

8. Νικολάου Δέσποινα 

9. Παπαϊωάννου Τέρψια-Μαρία 

10. Σαββιά Χριστίνα 

11. Σοφοκλέους Μαρία 

12. Χαΐρτα Χριστίνα  

13. Χριστοφή Κωνσταντίνος 

14. Χριστοφίδου Ευφροσύνη 

Στ’3 

 

1. Γεωργίου Γρηγόρης 

2. Γεωργίου Σωτήρης 

3. Γεωργίου Φίλιππος 

4. Θεμιστοκλέους Χρίστος 

5. Ιακώβου Μάριος 

6. Καμιναρίδης Μάριος 

7. Κάστρου Κυριάκος 

8. Κοσμά Μιχάλης 

9. Νικοδήμου Ανδρέας 

10. Παπανικολάου Κυριάκος 

11. Σωφρονίου Μάριος 

12. Τσιαντής Δημήτρης  

13. Φοινίρης Χρήστος 

14. Χριστόδουλος Χριστοδούλου 

15.Χριστοδούλου Χριστόδουλος 

 

1. Αβρααμίδου Έλενα 

2. Αντωνίου Αντωνία 

3. Αριστοδήμου Σουζάνα 

4. Γεωργίου Ευάγγελος 

5. Γιάγκου Κωσταντίνος 

6. Ζίττη Φρόσω 

7. Κουμπαρή Ελένη 

8. Λογγίνος Κυριάκος 

9. Μίτας Ανδρέας 

10. Μιχαήλ Θεόδωρος 

11. Μιχαλοπούλου Στέφανη 

12. Σωτηρίου Ανδρέας 

13. Σωτηρόπουλος Κυριάκος 

14. Τσιακλή Αντρέας 

15. Χριστοδούλου Σωτήρης 
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Τάξεις - Τμήματα 

Στ’7 

Στ’6 

 

1. Ζεβλάρης Ανδρέας 

2. Ηλία Ξένια 

3. Κανναουρίδου Άντρια 

4. Κωνσταντίνου Μαρία 

5. Κωνσταντίνου Περσέας 

6. Μαυρίδης Γεώργιος 

7. Μιχαήλ Βασίλης 

8. Μιχαήλ Κύπρος 

9. Πέτρου Ευθύμιος 

10. Πεχλιβάνης Μάριος 

11. Προδρόμου Παναγιώτης 

12. Σάββα Άννα 

13. Σωτηρίου Παύλος  

14. Χαραλάμπους Θωμάς  

1. Αγρότης Χρίστος 

2. Δραμιώτης Κωνσταντίνος  

3. Κουτσουλλή Άντρεα 

4. Κωνσταντίνου Άντρεα 

5. Μιτσή Βιργινία 

6. Νεοκλέους Ανδρέας 

7. Νικηφόρου Νικόλας 

8. Νικολάου Παναγιώτης 

9. Παπαδόπουλλος Μαρίνος 

10. Παύλου Ανδρέας 

11. Στυλιανού Μάριος 

12. Τσιάτταλος Μάριος 

13. Φούγγας Χρίστος 

Καθηγητικός Σύλλογος 2012 - 13 
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Απόφοιτοι 2012—13 

Τμήμα Στ1 

Τμήμα Στ2 

Θεοχάρης Λοϊζίδης Λυμπουρής Αντρέας Χριστιάνα Χ’Π’ετρου Χριστίνα Σταύρου 

Μαρία Δαφνίδου Χριστόφορος Γρηγορίου Μαρία Κόκκινου Χρύσανθος Καλογήρου Μαρία Ξενοφώντος 

Σώτια Κνώφου 

Σοφία Κολιαντρή 

Άννα Αντωνιάδη Γιάννος Ζήσιμος Ανδρέας Καλαπαλίκης 

Μέλπω Σχίζα Άντρια Τσιάρτα  Χρίστος Τσίκκος Ανδρέας Βωνιάτης Ανδρέας Ανδρέου 

Λουκία Πογιατζή 
Γιώργος Παπανδρέου Μαριλένα Οδυσσέως Μιχάλης Μωϋσέως Μαρία Χ’Λούκα 

Χριστίνα Μιχαηλίδη 
Λευκή Μάρκου Αθηνά Κυριακίδου Μάριος Κολιαντρής Γρηγόρης Γρηγορίου 
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Απόφοιτοι 2012—13 
Τμήμα Στ3 

Τμήμα Στ4 

Αντρομάχη Δημητρίου Ευφροσύνη Χριστοφίδου 

Ραφαήλ-Φώτιος  
Θεοφυλάκτου 

Μαρία Σοφοκλέους Κωνσταντίνος Χριστοφή 

Χριστίνα Σαββιά 

Τέρψια-Μαρία         
Παπαϊωάννου 

Δέσποινα Νικολάου 

Ειρήνη Λοΐζου 

Σταύρος Καλογήρου 

Λεωνίδας Ηρακλέους 

Θράσος Επαμεινώνδα 

Κωνσταντίνος Γιούργας 

Μάριος Σωφρονίου Χρίστος Θεμιστοκλέους Δημήτρης Τσιαντής 

Χριστόδουλος  
Χριστοδούλου 

Χρήστος Φοινίρης 

Κυριάκος Παπανικολάου Ανδρέας Νικοδήμου Μιχάλης Κοσμά Κυριάκος Κάστρου 

Μάριος Ιακώβου Σωτήρης Γεωργίου Γρηγόρης Γεωργίου Φίλιππος Γεωργίου 

Μάριος Καμιναρίδης 
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Χριστίνα Χαΐρτα  



 

 

Απόφοιτοι 2012—13 

Τμήμα Στ5 

Τμήμα Στ6 

Αντωνία Αντωνίου Φρόσω Ζίττη 

Σωτήρης 
Χριστοδούλου 

Αντρέας Τσιακλής Κωνσταντίνος Γιάγκου 

Κυριάκος Σωτηρόπουλος Ανδρέας Σωτηρίου Στέφανη Μιχαλοπούλου Ανδρέας Μίτας Θεόδωρος Μιχαήλ 

Κυριάκος Λογγίνος Ευάγγελος Γεωργίου Ελένη Κουμπαρή 

Περσέας  
Κωνσταντίνου 

Άννα Σάββα Παύλος Σωτηρίου Γεώργιος Μαυρίδης Θωμάς Χαραλάμπους 

Ευθύμιος Πέτρου 
Βασίλης Μιχαήλ Κύπρος Μιχαήλ Παναγιώτης Προδρόμου 

Μαρία Κωνσταντίνου 
Άντρια Κανναουρίδου Ξένια Ηλία Μάριος Πεχλιβάνης 

Αντρέας Ζεβλάρης 

Έλενα Αβρααμίδου 

Σουζάνα Αριστοδήμου 
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Απόφοιτοι 2012—13 

Τμήμα Στ7 

Χρίστος Αγρότης Μάριος Τσιάτταλος Παναγιώτης Νικολάου Ανδρέας Παύλου 

Νικόλας Νικηφόρου Ανδρέας Νεοκλέους Βιργινία Μιτσή 
Άντρεα Κουτσουλλή Άντρεα Κωνσταντίνου 

Χρίστος Φούγγας Κωνσταντίνος Δραμιώτης 

Μαρίνος Παπαδόπουλος 

Απόφοιτοι 2012-13 

Μάριος Στυλιανού 
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Απόφοιτοι 2012—13 
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Συμβουλευτική Αγωγή  ΟΛΥΜΠΙΟΝ 

Συμβουλευτική Αγωγή 
 
Στόχος του Γραφείου Επαγγελματικής και Συμ-
βουλευτικής Αγωγής του Ολύμπιον, είναι η προ-
σωπική ανάπτυξη των μαθητών και η καθοδήγη-
ση για σωστό επαγγελματικό προσανατολισμό. 
Πιο κάτω αναφέρονται συνοπτικά οι δραστηριό-
τητες που έγιναν κατά τη φετινή σχολική χρονιά. 
 

 Συμπλήρωση και υποβολή αιτήσεων UCAS 
για σπουδές σε πανεπιστήμια της ΑΓΓΛΙΑΣ. 

 

 Βοήθεια στους μαθητές για συμπλήρωση αι-
τήσεων για Παγκύπριες Εξετάσεις για διεκδί-
κηση θέσης σε πανεπιστήμια Κύπρου και Ελ-
λάδας. 

 

 Παροχή πληροφοριών στους μαθητές για 
σπουδές στη Γερμανία, Τσεχία, Ουγγαρία, 
Αμερική, Ιταλία.  

 

 Διοργάνωση εβδομάδας εργασίας για 
Β΄Λυκείου, τριημέρου εργασίας για Α’ Λυκεί-
ου και διήμερου εργασίας για Γ’ Γυμνασίου.  

 Παρουσιάσεις με περιγραφές επαγγελ-
μάτων για Γ΄Γυμνασίου και Α’ Λυκεί-
ου 

 Παρουσιάσεις για επιλογές μαθημά-
των για μαθητές Α’ και Β’ Λυκείου.  

 

 Παρουσίαση για Παγκύπριες Εξετάσεις 
για μαθητές Γ’ Λυκείου.  

 

 Παρουσιάσεις από την ομάδα Συμμα-
χία για την Υγεία για μαθητές Α’ και Β’ 
Λυκείου.  

 

 Παρουσίαση από Κυπριακό Οργανισμό 
Τουρισμού για τουριστικά επαγγέλμα-
τα για μαθητές Γ’ Γυμνασίου.  

 

 Επίσκεψη στην Αρχή Τηλεπικοινωνιών 
Κύπρου και παρουσίαση των ειδικοτή-
των που εργοδοτούνται εκεί για μα-
θητές Α’Λυκείου.  

 

 Ενημερωτικές παρουσιάσεις για γονείς 
Γ΄Γυμνασίου, Α’, Β’, και Γ’ Λυκείου. 

 

 Διοργάνωση Συμμετοχής μαθητών στο πρό-
γραμμα φοίτησης για μια μέρα που διοργα-
νώνει το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. 

 

 Δωρεάν προσφορά του ΤΕΣΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙ-
ΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ  HORIZON για μα-
θητές Α’ και Β’ Λυκείου. 

 

 Διοργάνωση έκθεσης Βρετανικών Πανεπιστη-
μίων στο σχολείο. 

Εντυπώσεις Μαθητών 
  
«Έμαθα πως το επάγγελμα του γιατρού είναι μια 
δύσκολη δουλειά με δύσκολα ωράρια, αλλά εκεί-
νο που σου δίνει ευχαρίστηση είναι το ότι βοηθάς 
κόσμο».  
Πολυκάρπου Μαρία  - Ιδιωτικό Νοσοκομείο 
 
«Έμαθα αρκετά στοιχεία σχετικά με την επιδιόρ-
θωση αυτοκινήτου και είμαι σίγουρος για την επι-
λογή μου» 
Ρηγίνου Κωνσταντίνος – Γκαράζ Αυτοκινή-
των 
 
«Από την εβδομάδα εργασίας πήρα κάποιες εμπει-
ρίες όσον αφορά τη συμπεριφορά μου στον εργα-
σιακό χώρο αλλά και πολλές ωραίες αναμνήσεις 
που θα μου μείνουν αξέχαστες»  
Δημήτρης Πυλαζέρης -  Β΄ Δημοτικό Σχολείο 
Παλιομετόχου 
 
«Ενημερωθήκαμε για τις διάφορες στρατιωτικές 
σχολές, με τι ασχολείται το κάθε τμήμα του στρα-
τού, πώς λειτουργεί το κάθε όπλο και πώς λει-
τουργεί το τμήμα επιστράτευσης. Ήταν τέλεια!» 
Μαρία Στυλιανού – Στρατόπεδο Κλήρου 
 
«Έμαθα πώς είναι να πηγαίνεις δουλειά κάθε μέ-
ρα. Μου έκανε εντύπωση πόσο λίγο αίμα χρειαζό-
ταν για την κάθε ανάλυση. Λίγες σταγόνες αίμα-
τος έδιναν πολλά αποτελέσματα». 
Δημήτρης Καουτζάνης -  Βιοϊατρική Λεμεσού  
 
«Το επάγγελμα της νηπιαγωγού θέλει πολλή υπο-
μονή και πρέπει να αγαπάς το επάγγελμα για να 
τα καταφέρεις».  
Στέφανη Φλώρου – Νηπιαγωγείο 

«Η παρουσίαση που παρακολουθήσαμε σχετικά με 
τον επαγγελματικό προσανατολισμό ήταν πραγμα-
τικά πολύ βοηθητική  σε σχέση με το τι θα ακο-
λουθήσω». 

Κωνσταντίνος Αθανασίου Γ2 

«Μέσα στα πλαίσια του διημέρου εργασίας, παρα-
κολουθήσαμε  παρουσίαση με θέμα :   Μονογρα-
φίες Επαγγελμάτων και ενημερωθήκαμε  περαιτέ-
ρω για το πρόγραμμα της Α’ Λυκείου.  

Ο κύριος σκοπός του προγράμματος αυτού ήταν η 
πληροφόρηση για διάφορα επαγγέλματα και ποια 
προσόντα πρέπει να διαθέτει κάποιος για να τα 
ακολουθήσει, ούτως ώστε να αρχίσουμε να προ-
βληματιζόμαστε για το τι θέλουμε να ακολουθή-
σουμε επαγγελματικά στο μέλλον. Ήταν ιδιαίτερα 
βοηθητικό για μας». 

 Ερατώ Χριστοφίδου Γ’1 
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1η Οκτωβρίου 
 

Κατά τον ενδοσχολικό εορτασμό της 1ης Οκτωβρίου το σχολείο τίμησε με ομιλίες, ποιήματα και 
τραγούδια την επέτειο της Κυπριακής ανεξαρτησίας, ανακαλώντας στη μνήμη τα ιστορικά γεγο-
νότα της εποχής. Τα παλικάρια της ΕΟΚΑ και σύσσωμος ο κυπριακός λαός αγωνίστηκαν με απα-
ράμιλλο ψυχικό σθένος και αυταπάρνηση εναντίον των Άγγλων αποικιοκρατών με στόχο την α-
πελευθέρωση. Στις 16 Αυγούστου 1960, πραγματοποιήθηκε η επίσημη ανακήρυξη της Κυπρια-
κής Ανεξαρτησίας αλλά λίγο αργότερα καθιερώθηκε ως Ημέρα της Κυπριακής Δημοκρατίας η 1η 
Οκτωβρίου.  
Δυστυχώς, η επέτειος της 1ης Οκτωβρίου επισκιάζεται μέχρι σήμερα από τις συνέπειες της τουρ-
κικής εισβολής. Ωστόσο, η ελπίδα και η πίστη στην αξία και τις αρχές της δημοκρατίας μάς ε-
μπνέουν να αγωνιστούμε για την απελευθέρωση και την ευημερία της πολύπαθης Κύπρου μας.                                          

28η Οκτωβρίου 

Με ιερή συγκίνηση και εθνική περηφάνια το σχολείο μας τίμησε και φέτος με ενδοσχολικό ε-
ορτασμό τη γιορτή της σημαίας και την επέτειο του ηρωικού «ΟΧΙ». Η γιορτή αποτελείτο από 
δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος τιμήσαμε τα ιερά μας σύμβολα και στο δεύτερο μέρος όλους εκεί-
νους που αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν για να μπορεί σήμερα η ανθρωπότητα να ζει ελεύθε-
ρη.  
Ο εορτασμός της εθνικής επετείου μάς γέμισε με συναισθήματα χαράς και εθνικής περηφάνι-

ας. Παράλληλα μάς έκανε να συναισθανθούμε  το χρέος που έχουμε απέναντι στους προγό-

νους μας . Αξίζει πραγματικά τιμή σε όλους εκείνους  που αγωνίστηκαν για την ελευθερία.  

-25- 



 

 

Ενδοσχολικοί Εορτασμοί—Δραστηριότητες 

Μια μέρα στο μουσείο... 
Στις 27 Οκτωβρίου οι μαθητές της Β’ Λυκεί-
ου, που έχουν ως μάθημα κατεύθυνσης την 
Ιστορία, μαζί με την υπεύθυνη καθηγήτριά 
τους, κ. Μαριαλένα Κρασιά, μαζεύτηκαν έξω 
από το Βυζαντινό Μουσείο Λευκωσίας 
(Ίδρυμα Αρχιεπισκόπου 
Μακαρίου Γ’) για την 
καθορισμένη εκπαιδευ-
τική επίσκεψη στο μου-
σείο. Τα παιδιά ξεναγή-
θηκαν στο μουσείο και 
παρακολούθησαν φιλ-
μάκι σχετικά με την ι-
στορία και τον πολιτι-
σμό του νησιού μας.                              

  

 
 
 

Οι μαθητές στο  
Πανεπιστήμιο της Δευτέρας 
Στο πλαίσιο των ανοιχτών συναντήσεων που 
διοργανώνει το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο 
Κύπρου, αντιπροσωπεία τελειοφοίτων μαθη-
τών του σχολείου μας παρεβρέθηκε στην 
ανοιχτή συζήτηση που διοργάνωσε το Πανε-
πιστήμιο με θέμα «Οι μαθητές και οι γονείς 
ρωτούν, απαντήστε κύριε Υπουργέ». Η συ-
ζήτηση πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 5 Νο-
εμβρίου και είχε μεγάλη    ανταπόκριση από 
τα σχολεία όλης της Κύπρου. Κάθε σχολείο 
είχε το δικαίωμα να υποβάλει ένα ερώτημα 
προς τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού 
κ. Γιώργο Δημοσθένους. Ο  Υπουργός βρέ-
θηκε ενώπιόν μας, απαντώντας με ευθύτητα 
και ειλικρίνεια. Το ερώτημα που θέσαμε ε-
μείς αφορούσε στο κατά πόσο θα ήταν εφι-
κτό να αφαιρεθούν οι Παγκύπριες Εξετάσεις 
από την Γ΄ Λυκείου για να μην έχουμε την   
αίσθηση ότι η τελευταία μας χρονιά στο Λύ-
κειο είναι μια επίπονη και ψυχοφθόρα διαδι-
κασία που μας στερεί τη χαρά της συνολικής 
μάθησης. Ο υπουργός απάντησε ότι μελε-
τούνται τρόποι να υπάρξει ένα άλλο θεσμικό 
πλαίσιο που θα διαφοροποιεί κάπως το υ-
πάρχον σύστημα.   Θεωρούμε ότι τέτοιου 
είδους εκδηλώσεις βοηθούν πάρα πολύ στην 
ανάπτυξη της κριτικής μας σκέψης και μας 
κάνουν καλύτερους ακροατές αλλά και συ-
νομιλητές.       

                            Σώτια Κνώφου Στ΄1 

 
 

Καταδίκη του                
Ψευδοκράτους 

 

Στις 15 Νοεμβρίου, όπως κάθε χρόνο, συ-
γκεντρωθήκαμε πολλοί νέοι στο τέλος της 
οδού Ληδρας, όπου έχει ανοίξει το οδό-
φραγμα, για να  διαμαρτυρηθούμε και να 
καταδικάσουμε την παράνομη ανακήρυξη 
του ψευδοκράτους. Η ανακήρυξη του ψευ-
δοκράτους έγινε πριν από 29 χρόνια, στις 
15 Νοεμβρίου του 1983, ενώ μέχρι και σή-
μερα η κατοχή της πατρίδας μας από τους 
Τούρκους συνεχίζεται. Αφού είχαμε συγκε-
ντρωθεί, άρχισε να καταφθάνει πλήθος κό-
σμου για να διαμαρτυρηθεί μαζί μας. Οι 
πλείστοι από εμάς κρατούσαμε ελληνικές και 
κυπριακές σημαίες, αλλά και πολλά πανό με 
διάφορα συνθήματα κατά της ανακήρυξης 
του ψευδοκράτους και της  

παράνομης τούρκικης κατοχής. Μετά από 
αρκετή ώρα ξεκίνησε η πορεία προς το  οδό-
φραγμα του Λήδρα Πάλας ενώ ταυτόχρονα 
φωνάζαμε διάφορα συνθήματα. Όταν φθά-
σαμε στο οδόφραγμα έγιναν ομιλίες από 
διάφορες οργανώσεις και συνδέσμους. Τέ-
λος, αποχωρήσαμε ειρηνικά τραγουδώντας 
πατριωτικά τραγούδια τιμώντας τους ήρωές 
μας, που έδωσαν τη ζωή τους αγωνιζόμενοι 
για την απελευθέρωση της πατρίδα μας. 

                      
  Δημήτρης Πυλαζέρης Ε΄4 

 
Εκδήλωση για τα             
Δικαιώματα του Παιδιού 
 

Στις 21 Νοεμβρίου, εκπροσωπήσαμε το σχο-
λείο μας στην εκδήλωση για τα δικαιώματα 
του παιδιού, που πραγματοποιήθηκε στο Δη-
μαρχείο Στροβόλου. Εκεί παρευρίσκονταν 
μαθητές από ιδιωτικά και δημόσια σχολεία. 
Ο κάθε μαθητής είχε την ευκαιρία να εκ-
φράσει την άποψή του για το παραπάνω θέ-
μα, καθώς επίσης και να θέσει διάφορα ερω-
τήματα. Ήταν μια ξεχωριστή εμπειρία για 
μας, αφού πρώτα απ’ όλα είχαμε την ευκαι-
ρία να εκφράσουμε τη δική μας άποψη και, 
παράλληλα, να ενημερωθούμε για κάποια 
θέματα που αφορούν τους νέους. Ευχή μας 
είναι να πραγματοποιηθούν όλες μας οι ει-
σηγήσεις και κανένα παιδί να μη στερείται 
τα δικαιώματά του.    

                                                                  

Ερατώ Χριστοφίδου Γ΄1   
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Τ ην Τσικνοπέμπτη 07/03/2013, μετά τη λειτουργία των Ομίλων, οι μαθητές του 

Γυμνασίου και της Α΄ Λυκείου απόλαυ-

σαν μια ευχάριστη μέρα χαράς και διασκέ-

δασης, παίζοντας διάφορα παιχνίδια όπως 

ποδόσφαιρο, σακουλοδρομίες, αυγουλοδρο-

μίες, σχοινάκι, ποδοσφαιράκι. Οι μαθητές 

είχαν την ευκαιρία να μασκαρευτούν, να 

χορέψουν και να διασκεδάσουν με τους μα-

θητές και τους καθηγητές τους. Διεξήχθη 

ακόμα διαγωνισμός καλύτερης αμφίεσης 

όπου βραβεύτηκαν οι μαθητές που με τη 

φαντασία και τη δημιουργικότητά τους πέ-

τυχαν τις τρεις καλύτερες αμφιέσεις. τροφί-

μων και ειδών ένδυσης προκειμένου να 

Ενδοσχολικοί Εορτασμοί—Δραστηριότητες 

Τσικνοπέμπτη 

Τα παιδιά του ΟΛΥΜΠΙΟΝ     
δίπλα στους συνανθρώπους τους 
 

Tο σχολείο μας εδώ και τρία χρόνια πρωτοστατεί 

οργανώνοντας αιμοδοσία, σε συνεργασία με το Κέ-

ντρο Αίματος του Υπουργείου Υγείας. Η τελευταία 

αιμοδοσία πραγματοποιήθηκε στις 25 Οκτωβρίου 

2012 στην αίθουσα Εκδηλώσεων του σχολείου μας. 

Οι μαθητές της Γ’ τάξης Λυκείου, που μπορούσαν να 

προσφέρουν αίμα, έδειξαν ιδιαίτερο ζήλο στην κοι-

νωνική αυτή πρόσκληση. Οι μαθητές έφυγαν με συ-

ναισθήματα ικανο-

ποίησης, αφού α-

φιέρωσαν λίγο 

χρόνο από τη σχο-

λική ζωή τους για 

να προσφέρουν αί-

μα στους συναν-

θρώπους τους. 

 Το αίμα που 

συγκεντρώθηκε έχει δοθεί στην Τράπεζα Αίματος 

του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας για την κάλυ-

ψη των αναγκών της. Η αιμοδοσία αποτέλεσε μια 

φιλανθρωπική κίνηση με έμπρακτο ενδιαφέρον για 

τους ανθρώπους που το έχουν ανάγκη και επιβε-

βαιώθηκε από τη μεγάλη συμμετοχή των παιδιών 

της «μεγάλης οικογένειας» του ΟΛΥΜΠΙΟΝ.                

Συλλογή Τροφίμων για το φιλαν-
θρωπικό σωματείο Αλκυονίδες 

Συλλογή Χρημάτων για τον Ρα-
διομαραθώνιο και το σύνδεσμο 
Κάνε μια Ευχή 
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Open Day—Live Link (Love Radio) 
 
Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 24.11.2012 στο Γυμνάσιο-
Λύκειο ΟΛΥΜΠΙΟΝ Ημέρα Δραστηριοτήτων. Η εκδήλωση στέφ-
θηκε με απόλυτη επιτυχία αφού παρευρέθηκαν σε αυτήν πολ-
λοί  γονείς και παιδιά, οι οποίοι ξεναγήθηκαν στις σύγχρονες 
λειτουργικές εγκαταστάσεις του σχολείου, γνώρισαν το προ-
σωπικό, παρακολούθησαν επιδείξεις στα εργαστήρια, ξεναγή-
θηκαν στους χώρους και πληροφορήθηκαν για το πρόγραμμα 
και τη φιλοσοφία του ΟΛΥΜΠΙΟΝ. Ακόμη πραγματοποιήθηκαν  
αθλητικές εκδηλώσεις, θεατράκι, χορευτικά, φιλανθρωπικά πα-
ζαράκια, ενώ οι εθελοντές μαθητές κερνούσαν ροφήματα, 
γλυκά και εδέσματα στους γονείς/επισκέπτες. Διαγωνισμοί και 
διάφορα παιχνίδια προσκαλούσαν τους μικρούς και ...… προ-
καλούσαν τους μεγάλους να ξαναγίνουν παιδιά.    Το ΟΛΥΜΠΙ-
ΟΝ ξεχωρίζει πραγματικά για το μέγιστο αριθμό 15 παιδιών στην κάθε τάξη, τις πολλές επιτυ-
χίες στα Πανεπιστήμια Κύπρου, Ελλάδας και εξωτερικού αλλά και για τις διάφορες πολιτιστι-
κές και καλλιτεχνικές του εκδηλώσεις.  
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Καλλιτεχνική Εκδήλωση—«Έρως εις Γην Εναλίαν Κύπρον» 
 

Το Γυμνάσιο Λύκειο «ΟΛΥΜΠΙΟΝ» συμπληρώνοντας 10 χρόνια λειτουργίας και προσφοράς στα 
πολιτιστικά δρώμενα του τόπου, παρουσίασε στις 28 Νοεμβρίου 2012 την Καλλιτεχνική Εκδή-
λωση «Έρως εις Γην Εναλίαν Κύπρον» στο κατάμεστο  Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου. Μαθητές 
και καθηγητές έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό παρουσιάζοντας τον έρωτα μέσω της αρχαίας, 
μεσαιωνικής και νεότερης κυπριακής λογοτεχνίας. Μέσα από τη λογοτεχνική δημιουργία κατέ-
δειξαν ότι η δύναμη του έρωτα αποτελεί πηγή ζωής. Έρωτας, μουσική, χορός και κυπριακός 
λόγος έγιναν ένα στη σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Στροβόλου.  Η ανάδυση της Αφροδίτης 
από τη θάλασσα αποτέλεσε το έναυσμα για μια περιδιάβαση στην κυπριακή γραμματεία: τα 
Κύπρια Έπη, ο Πυγμαλίων και η Γαλάτεια, η Αροδαφνούσα, οι Ρίμες Αγάπης, η Τριανταφυλλέ-
νη και η Γιαλλουρού αποτέλεσαν τις θεματικές ενότητες της καλλιτεχνικής μας εκδήλωσης. Η 
βραδιά έκλεισε με παραδοσιακούς κυπριακούς χορούς, οι οποίοι ξεσήκωσαν το πλήθος των θε-
ατών που μας τίμησαν με την παρουσία τους. Οι μαθητές μάγεψαν το κοινό και απέσπασαν το 
θερμό του χειροκρότημα.  
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Talent Show (DanSing ΟΛΥΜΠΙΟΝ) 
Λίγο πριν τον ερχομό του νέου έτους, το ΟΛΥΜΠΙΟΝ διοργάνωσε  Χριστουγεννιάτι-
κο Talent Show.  Στο διαγωνισμό συμμετείχαν ομάδες μαθητών και καθηγητών οι 
οποίοι διαγωνίστηκαν στο χορό και στο τραγούδι. Ρόλο παρουσιαστών και κριτικής 
επιτροπής είχαν μαθητές και καθηγητές . Η όλη εκδήλωση διεξήχθη σε μια διασκε-
δαστική ατμόσφαιρα αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις. 
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Ο Σύνδεσμος Γονέων του σχολείου μας, φέτος, όπως και κάθε χρονιά, διοργάνωσε 

τσάι – τόμπολα, για τα μέλη και τους φίλους του. Πρόκειται για μια εκδήλωση με 

Χριστουγεννιάτικο χαρακτήρα η οποία και πραγματοποιήθηκε στις 15  Δεκεμβρίου 

στο χώρο του Pavilion Hall.  Πέραν από την καθιερωμένη τόμπολα και τις κληρώ-

σεις δώρων, τη διασκέδαση και το εορταστικό κλίμα ενίσχυσε με τραγούδια της η 

χορωδία του σχολείου μας, ενώ το θεατράκι “Odysseas is coming to town” που 

παρουσίασε ο Θεατρικός Όμιλος του σχολείου μας προκάλεσε άφθονο γέλιο σε γο-

νείς και καθηγητές. Πρόκειται για μια παρωδία της επιστροφής του ομηρικού Ο-

δυσσέα στην Ιθάκη και το νόστο του, με στοιχεία σάτιρας και αναχρονισμού, που 

ανέδειξε τα ταλέντα των παιδιών μας και έδωσε την ευκαιρία στους μαθητές του 

Θεατρικού Ομίλου να επιδείξουν το έργο που προέκυψε από τη συνεργασία τους.   

 
Με λαμπρότητα τιμήσαμε και φέτος τη μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας μας 
και των Γραμμάτων. Ποιήματα, σοφά λόγια των Αγίων μας, καθώς επίσης 
και προβολή κατάλληλων εικόνων πλαισίωσαν την εκδήλωση. 

Ο Θεολόγος του σχολείου μας διάβασε το 
μήνυμα της  σημαντικότατης αυτής  εορτής. 

Μαθητές και μαθήτριες διάβασαν 

ποιήματα για τους υπέρλαμπρους 

Φωστήρες του γένους μας. 

Χριστουγεννιάτικη Γιορτή 

Γιορτή των Γραμμάτων 
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Ενδοσχολικοί Εορτασμοί—Δραστηριότητες 

 
 

Γιορτάσαμε και φέτος την επέτειο της ελληνικής Επανάστασης του 1821. Η εκδήλωση περι-
λάμβανε απαγγελίες ποιημάτων και τραγούδια από τη χορωδία του σχολείου μας, ενώ το 
άγημα προκάλεσε για άλλη μια φορά τη συγκίνηση και το σεβασμό προς τα Άγια σύμβολα 
της πατρίδας και του έθνους. Η συμμετοχή σε τέτοιους εορτασμούς μας δίνει την ευκαιρία 
να συναισθανθούμε περισσότερο τη σημασία της επετείου και να αντιληφθούμε το μεγαλείο 
της ψυχής και τον ηρωισμό όσων θυσιάστηκαν στο όνομα της πατρίδας. Νιώσαμε επίσης ότι 
η συμβολή και η εμπλοκή μας στην εκδήλωση εκτιμήθηκε από τους συμμαθητές και τους 
καθηγητές μας και οι κόποι μας ανταμείφθηκαν.  

 

 
 

 
Με ιδιαίτερη συγκίνηση και λαμπρότητα τιμήσα-

με και φέτος στο σχολείο μας την επέτειο του Απελευ-
θερωτικού Αγώνα 1955-59. Οι επίσημοι καλεσμένοι, η 
διεύθυνση, οι καθηγητές αλλά και όλοι οι μαθητές πα-
ρακολούθησαν με ζήλο τη γιορτή, η οποία περιλάμβανε 
ποιήματα για τον Αγώνα, αφηγήσεις, ηχητικά και οπτι-
κά ντοκουμέντα, τραγούδια και χορούς  από τους μα-
θητές του σχολείου μας. Η συγκίνηση ήταν διάχυτη κα-
θόλη τη διάρκεια της γιορτής αφού οι αγωνιστές της 
ΕΟΚΑ θυσιάστηκαν για μια ελεύθερη Κύπρο 
και μας έδωσαν μαθήματα αυτοθυσίας και η-
ρωισμού, εθνικής ομοψυχίας και ενότητας, 
στοιχεία απαραίτητα στους χαλεπούς καιρούς 
που διανύουμε. 
                                                                                                                             

25η Μαρτίου 

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ        
ΕΠΕΤΕΙΟΥ 1Ης    
ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1955 
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Ενδοσχολικοί Εορτασμοί—Δραστηριότητες 

Συμμετοχή σε Παρελάσεις 
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Θεατρική Παράσταση—«Δεν είμ’ εγώ» 

Το σχολείο μας συμμετείχε και φέτος στους 

24ους Παγκύπριους σχολικούς αγώνες         

Σύγχρονου Θεάτρου με το έργο του Γρηγόριου 

Ξενόπουλου «Δεν είμ’ εγώ» 

Οι μαθητές του Γυμνασίου – Λυκείου   ΟΛΥ-

ΜΠΙΟΝ» με την καθοδήγηση των υπευθύ-

νων καθηγητών για το θέατρο κ. Κατερίνας 

Αλλαγιώτη και κ. Βαγγέλη Φούκα, παρουσί-

ασαν την Τρίτη 26 Φεβρουαρίου 2013 στο 

Σατιρικό Θέατρο, το έργο του Γρηγόριου Ξε-

νόπουλου «Δεν είμ’ εγώ», στα πλαίσια των 

24ων Παγκύπριων Σχολικών Αγώνων   Σύγ-

χρονου  Θεάτρου εις μνήμην Π. Σέργη. 

Το έργο «Δεν είμ’ εγώ» είναι μια τρίπρακτη 

κωμωδία του 1915 στηριζόμενη στην ενότη-

τα του     χρόνου, αφού η δράση εκτυλίσσε-

ται μέσα σ’ ένα εικοσιτετράωρο. Ο λογικός 

καθηγητής, φυσικομαθηματικός, Πέτρος Πα-

παπέτρου επειδή έτυχε να ξέρει για την ψύ-

χωση του «διχασμού» και να έχει γείτονα 

ένα συνονόματό του, μπλέκεται άθελά του 

σε διάφορες παράξενες, μα στο τέλος όχι 

ανεξήγητες κωμικές καταστάσεις. Ο καθηγη-

τής, λοιπόν, στηριζόμενος στη λογική του, 

πως ο άνθρωπος «Χ» μπλέκεται σε καταστά-

σεις Α και Β (Χ=Α+Β), βλέπει στα μάτια του 

συνονόματού του το δεύτερο Εγώ του! Φτά-

νει στα πρόθυρα της κωμικής παραφροσύ-

νης για να καταλάβει πως ένας φυσιολογι-

κός άνθρωπος πρέπει να συνταιριάζει την 

ανθρώπινη λογική με τη φαντασία.  

Όλοι οι μαθητές δώσαμε τον καλύτερό μας 

εαυτό για την παρουσίαση της θεατρικής 

μας παράστασης και γι’ αυτό αποσπάσαμε το 

πιο δυνατό χειροκρότημα του κατάμεστου 

από θεατές θεάτρου. Όλοι έφευγαν από το 

θέατρο ικανοποιημένοι και με τις καλύτερες 

εντυπώσεις.  

 

 
  

Η δική μου συμμετοχή στο θέατρο ήταν μια 

καταπληκτική εμπειρία. Εκεί μάθαμε πώς να 

δουλεύουμε σαν ομάδα με συλλογικό πνεύμα 

και διάθεση. Στην αρχή, βέβαια, ήμασταν δι-

στακτικοί, όμως με την πολύτιμη βοήθεια των 

καθηγητών μας γινόμασταν όλο και καλύτε-

ροι. Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας πε-

ράσαμε πολύ ωραία, είχαμε πολλές στιγμές 

κεφιού και γέλιου κατά τις πρόβες. Επίσης, 

έκανα καινούργιες γνωριμίες και διδάχτηκα 

διάφορες τεχνικές που αφορούν το   θέατρο.   

Ταυτόχρονα, συνειδητοποίησα πόσο δύσκολο 

είναι το έργο που επιτελούν οι επαγγελματίες 

ηθοποιοί αλλά συνάμα και πόσο ευχάριστο 

επάγγελμα είναι. Όταν, λοιπόν, ήρθε η ώρα 

της παράστασης ήμασταν όλοι αγχωμένοι αλ-

λά ευτυχώς οι κόποι μας ανταμείφθηκαν και 

το αποτέλεσμα μάς δικαίωσε. Ευτυχώς, όλα 

ήταν τόσο υπέροχα και μαγευτικά. Ελπίζω και 

του χρόνου να συμμετάσχω στη θεατρική πα-

ράσταση του σχολείου μας. 

Μυλωνά Γαβριέλα Γ1  
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Θεατρική Παράσταση—«Δεν είμ’ εγώ» 
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Θεατρική Παράσταση—«Δεν είμ’ εγώ» 
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Όμιλοι 

ΟΜΙΛΟΙ 
Οι όμιλοι του σχολείου καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων και ο στόχος είναι πά-

ντοτε η δημιουργική και υγιής ενασχόληση των μαθητών μας με θέματα και τομείς που 

άπτονται του ενδιαφέροντός τους. Οι ομάδες πραγματοποίησαν  τέσσερεις συναντήσεις καθ’ 

όλη τη σχολική χρονιά. Πολλοί απ’ αυτούς είχαν να επιδείξουν και αποτελέσματα δικού τους 

έργου, όπως ο όμιλος της χειροτεχνίας, της φωτογραφίας και του θεάτρου, ενώ άλλοι μέσα 

από τη δραστηριοποίησή τους προσέφεραν στο συνάνθρωπο, όπως ο όμιλος εθελοντισμού. 

Σημαντικό είναι το γεγονός ότι στα πλαίσια των ομίλων τα παιδιά πέρασαν κάποιες ώρες ξε-

φεύγοντας από τα σχολικά θρανία, εξακολουθώντας όμως να μαθαίνουν και αξιοποιώντας τα 

ταλέντα τους.  
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Ταξίδι στο Μόναχο 

Ταξίδι στο Μόναχο  (Γερμανία) 
Η στιγμή που όλοι περιμέναμε εδώ και πέντε χρόνια έφτασε επιτέλους! Σάββατο, 27 Απρι-

λίου 2013, γύρω στις 12 το μεσημέρι ξεκινήσαμε το ταξίδι μας με προορισμό το Μόναχο 

στη Γερμανία. Μετά από πολλές περιπέτειες φτάσαμε στην πόλη περίπου στις 10 το βράδυ. 

Την επόμενη μέρα, με την πολύτιμη βοήθεια του ξεναγού μας, κάναμε την περιήγηση στην 

πόλη. Επισκεφθήκαμε μεταξύ άλλων τις πλατείες Königsplatz και Marienplatz, το μουσείο 

της BMW, το γήπεδο Allianz Arena και το στρατόπεδο συγκέντρωσης Dachau. Την Τρίτη 

μέρα σειρά είχε το πανέμορφο κάστρο Neuschwanstein που χτίστηκε από τον Λουδοβίκο Β’ 

και στο οποίο βασίστηκε το κάστρο της Ωραίας Κοιμωμένης της Disneyland.   Η θέα από 

εκεί ήταν μαγική. Η τέταρτη μέρα ήταν αφιερωμένη στη διασκέδαση και τα ψώνια. Πήγαμε 

στο θεματικό πάρκο Skyline όπου περάσαμε υπέροχα στα διάφορα παιγνίδια, ενώ το από-

γευμα πήγαμε για ψώνια στους εμπορικούς δρόμους του Μονάχου. Την τελευταία μέρα ε-

πισκεφθήκαμε το ζωολογικό κήπο όπου είδαμε πολικές αρκούδες, πιγκουίνους, ιπποπότα-

μους, ουρακοτάγκους. Ήταν μια φανταστική εμπειρία και χαίρομαι που είχα την ευκαιρία 

να τη ζήσω. 

Έλενα Μάτση Ε3 

Επίσκεψη στην Γερμανία με παιδιά της  Β’ Λυκείου 

Επίσκεψη στο γήπεδο της Bayern 

Μονάχου  
Βόλτα στην αγορά! 
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Ταξίδι στο Μόναχο 

Απολαμβάνοντας μια βόλτα με τα ποδήλατα 

Απολαμβάνοντας τη θέα στη λίμνη Forggensee 

Στο στρατόπεδο συγκέντρωσης Dachau 

Διασκεδάζοντας στο θεματικό  

πάρκο Skyline 

Όμορφες στιγμές στο λεωφορείο 

Με θέα τα κάστρο Neuschwanstein 
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Διαγωνισμοί  -  Διακρίσεις 

Α’ Βραβείο στην ομάδα Hip 

Hop του σχολείου μας 

 

 Ο  χορός  για μένα είναι πολύ 

σημαντικός! Γι’ αυτό το λόγο 

επέλεξα να συμμετέχω στη χορευτι-

κή ομάδα του σχολείου μου. Για τη 

χορευτική ομάδα επιλέγηκαν άτομα 

ικανά στο χορό  με κέφι και όρεξη. 

Μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά προετοι-

μαστήκαμε κατάλληλα για το διαγω-

νισμό. Για να καταφέρουμε να πετύ-

χουμε το στόχο μας, που δεν ήταν 

άλλος παρά η νίκη, χρειάστηκε πολ-

λή δουλειά. Όταν έφτασε η ώρα να 

παρουσιαστούμε στο διαγωνισμό είχα 

αρκετή αγωνία, αλλά αμέσως σκέφτηκα πως 

γι’ αυτό το διαγωνισμό δουλεύαμε τόσο 

σκληρά. Στη συνέχεια, βγήκαμε στη σκηνή 

δίνοντας τον καλύτερό μας εαυτό κάτι που 

νομίζω φάνηκε στο αποτέλεσμα. Πρώτοι στο 

διαγωνισμό!  Προσωπικά  πι-

στεύω πως όλα οφείλονται 

στην ομαδική και συστηματική  

προσπάθεια που καταβάλαμε 

εμείς και οι υπεύθυνες καθη-

γήτριές μας. Μάλιστα, μετά 

από κάποιο μικρό διάστημα 

μάς κάλεσαν να παρουσια-

στούμε στα Λατσιά. Ο χορός 

μας άρεσε και εκεί πολύ και 

αποσπάσαμε το χειροκρότημα 

και τις καλύτερες εντυπώσεις 

των παρευρισκομένων. Τέλος, 

μας ζητήθηκε να παρουσιά-

σουμε το χορό μας στο πα-

γκόσμιο μπάσκετ στην Αγία 

Νάπα! Αυτό ήταν η καλύτερη 

επιβράβευση για μας και το 

σχολείο μας. 

Ευσταθίου Άντρια Α 2 

1η θέση στους Περιφερειακούς Μαθητικούς Αγώνες 

Χορού Λευκωσίας στην κατηγορία Hip Hop 

Διαγωνισμοί  -  Διακρίσεις 
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Διαγωνισμοί  -  Διακρίσεις 

Παραδοσιακοί Χοροί 

H ομάδα Παραδοσιακού χορού όπως και η ομάδα Hip Hop του σχολείου μας 
έλαβαν μέρος στο Α’ Μαθητικό Φεστιβάλ Χορού που έγινε στο Δημοτικό Θέατρο 
Λατσιών. Επίσης η ομάδα Κυπριακού Χορού έδωσε παράσταση στο Συνεδριακό 

Κέντρο στα πλαίσια της ανάληψης της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εντυ-
πωσιάζοντας τους παρευρισκομένους. 
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Διαγωνισμοί  -  Διακρίσεις 

1ο  Παγκόσμιο Βραβείο στα Γαλλικά 
 

1ο Βραβείο στον Παγκόσμιο Διαγωνισμό για την προώθηση της 

Γαλλικής Γλώσσας στην κατηγορία της γραπτής έκφρασης για τα 

γυμνάσια με θέμα «Le temps du numérique – Les supports techno-

logiques, tels  que l’ordinateur et ses multiples applications, la té-

lévision, les téléphones portables, les jeux vidéo… ont, peu à peu, 

transformé notre vie. Comment imaginez-vous une semaine  sans 

écran? ». 

Η μαθητριά μας Ερατώ Χριστοφίδου πρώτευσε στον Παγκό-

σμιο Διαγωνισμό για την προώθηση της Γαλλικής Γλώσσας 

στην κατηγορία της γραπτής έκφρασης για τα γυμνάσια. 

O συγκεκριμένος διαγωνισμός διοργανώθηκε από το Σύνδε-

σμο Μελών του Τάγματος του Ακαδημαϊκού Φοίνικα ΑΜΟΡΑ σε συνεργασία με το 

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας της Γαλλίας, το οποίο θα απονέμει και τη διάκριση 

του Ακαδημαϊκού Φοίνικα σε άτομα που έχουν διακριθεί για την προσφορά τους 

στη γαλλική γλώσσα και πολιτισμό. 

Διαγωνισμός Επιστολής με θέμα την πολυτιμότητα του 

νερού. 
 

Όταν πληροφορήθηκα από τη Φιλόλογό μας γι’ αυτό το διαγωνισμό, το θέμα του μου κί-

νησε το ενδιαφέρον και θέλησα να συμμετάσχω. Με τη βοήθεια του διαδικτύου συγκέ-

ντρωσα τις πληροφορίες που χρειαζόμουν και με φαντασία και μεράκι έγραψα μια επι-

στολή που απευθυνόταν στον Ιταλό φίλο μου Λορένζο και στην οποία του έλεγα πόσο 

πολύτιμο αγαθό είναι το νερό καθώς και τους προβληματισμούς μου για τα προβλήματα 

που υπάρχουν σχετικά με το νερό (έλλειψη, μόλυνση, σπατάλη κτλ.). Η επιστολή έπρεπε 

να γίνει στον Υπολογιστή και αυτό έκανε τη διαδικασία πιο εύκολη και πιο ευχάριστη για 

μένα. Με την ενθάρρυνση της μητέρας μου και της καθηγήτριάς μου συνέθεσα μια επι-

στολή που τελικά με οδήγησε στην 7η θέση Παγκύπρια.  Θα μου μείνει αξέχαστη αυτή η 

εμπειρία! Ανυπομονώ για την εκδήλωση βράβευσης που θα γίνει τον Οκτώβριο.    

 

Γιάννης Κορομίας, Β’5 
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Διαγωνισμοί  -  Διακρίσεις 

Διαγωνισμός   « ΜΕΡΑ Μαθητές στην Έρευνα»  

 

Φέτος, το σχολείο μας συμμετείχε με μια ομάδα μαθητών στον διαγωνισμό «ΜΕΡΑ Μαθη-

τές στην Έρευνα» που διοργανώνει το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας σε συνεργασία με το 

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. 

Η ομάδα αποτελείτο από εννέα μαθητές της Β’ Λυκείου: Αρίστου Άριστος, Γρηγορίου Αλί-

κη, Δημοσθένους Μάριος, Καουτζιάνης Δημήτρης, Καρανικόλα Παναγιώτα, Κυρμίτση 

Έλενα, Ορφανίδου Μαρίνα, Παπαγεωργίου Γιώργος, Πολυκάρπου Μαρία και δύο 

εκπαιδευτές/συντονιστές, Λοϊζίδη Ριάνα, Σοφοκλέους Γιώργος. Παράλληλα, την ομάδα κα-

θοδηγούσε η ερευνήτρια της ομάδας μας, Υπ. Δρ. Άντρη Ανδρονίκου (Ειδικό Διδακτικό 

Προσωπικό, Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας, Πανεπιστήμιο Frederick). Τόσο οι συντονιστές 

όσο και η ερευνήτρια είχαν καθοδηγητικό και βοηθητικό ρόλο για τα μέλη της ομάδας. Το 

θέμα με το οποίο συμμετείχε το σχολείο μας στο διαγωνισμό είναι το εξής: «Ποιες ανάγκες 

ωθούν τους εφήβους ηλικίας 16-17 ετών να καταφύγουν στα γυμναστήρια και στη χρήση 

η όχι συμπληρωμάτων διατροφής; Γνωρίζουν τις επιπτώσεις τους στον οργανισμό;» 

 

 

Γ  
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Διαγωνισμός της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας        
Κύπρου 
 
 
Μέσα από τον διαγωνισμό της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας Κύπρου, τα μέλη της ε-
ρευνητικής μας ομάδας, (Γιώργος Χατζηαντώνη Δ΄1, Εύα Καλλίνου Ε΄3, Ιουλία Σο-
λωμού Ε΄2, Μαρίνα ΟρφανίδουΕ΄3 και Παναγιώτα Καρανικόλα Ε΄3)  έμαθαν να ερ-
γάζονται ομαδικά και με συνέπεια, με σκοπό την επίτευξη του στόχου τους. Έτσι, 
μέσα από συχνές συναντήσεις και την απαραίτητη καθοδήγηση των συντονιστών 
καθηγητριών (Ριάνα Λοϊζίδη-Καθηγήτρια Χημείας και Νικολέτα Μιχαήλ-Καθηγήτρια 
Τεχνολογίας) η ομάδα κατάφερε να υλοποιήσει την εργασία της με θέμα «Εκτίμηση 
της βιοκλιματικής κατάστασης των αιθουσών διδασκαλίας τους σχολείου μας. Παρέ-
χουν άνετες βιοκλιματικές συνθήκες για να χρησιμοποιούνται ως αίθουσες διδασκα-
λίας;».  
Αφού παραδώσαμε την εργασία μας ενημερωθήκαμε πως περάσαμε στην δεύτερη 

φάση, όπου θα έπρεπε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις της κριτικής επιτροπής 

απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με την έρευνά μας. Τέλος, καταφέραμε με μεγά-

λη ικανοποίηση να εξασφαλίσουμε την τέταρτη θέση Παγκύπρια. 

Διαγωνισμοί  -  Διακρίσεις 
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Διαγωνισμοί  -  Διακρίσεις 

Διαγωνισμοί Τέχνης 
 
   Φέτος στο μάθημα της Τέχνης ασχοληθήκαμε με πολλά και ενδιαφέροντα θέματα. Πα-
ράλληλα συμμετείχαμε  σε διαγωνισμούς ζωγραφικής. Ένας από αυτούς ήταν ο διαγωνι-
σμός ζωγραφικής με θέμα « Ενεργός γήρανση » που διοργάνωσε ο Δήμος Αγλαντζιάς. 
Μας κέντρισε όλους το ενδιαφέρον και εργαστήκαμε για ένα καλό αποτέλεσμα. Με χαρά 
πληροφορήθηκα ότι το σχέδιο μου διακρίθηκε στη δεύτερη θέση. Η τελετή βράβευσης 
έγινε στο Σκαλί Αγλατζιάς. 
  Παράλληλα, έλαβα μέρος και στο διαγωνισμό σχεδιασμού λογότυπου για τα 40 χρόνια 
του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου, και το σχέδιο μου διακρίθηκε.   Τελειώνοντας, 
οφείλω να ομολογήσω ότι η Τέχνη μάς δίνει την ευκαιρία να καλλιεργήσουμε το ταλέ-
ντο μας και να διακριθούμε! Σίγουρα, θα συμμετέχω πάντα σε όσους διαγωνισμούς μπο-
ρώ! 

Γιάννης Πολυδώρου Δ΄1                                  

Φέτος ήταν η πρώτη φορά που συμμετείχα σε διαγωνισμό ζωγραφικής.  

Ήταν πολύ ενδιαφέρον. Πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό να αναδεικνύου-

με το ταλέντο μας στον τέχνη. 

Στον συγκεκριμένο διαγωνισμό της Toyota Κύπρου με θέμα το ονειρεμένο 

μου αυτοκίνητο,  μας ζητήθηκε να ζωγραφίσουμε   το αυτοκίνητο που ονει-

ρευόμαστε με πρωτοτυπία , ζωντάνια. Αρχικά έκανα ένα σχέδιο και έπειτα 

μου τράβηξε τόσο πολύ το ενδιαφέρον που έκανα ακόμα 2 σχέδια. Τα απο-

τελέσματα με δικαίωσαν γιατί κέρδισα το πρώτο βραβείο στην κατηγορία 10

-12 χρονών. Χάρηκα πάρα πολύ με τα αποτελέσματα και είμαι σίγουρη ότι 

κάθε χρόνο θα συμμετέχω με τον ίδιο ζήλο και την ίδια εργατικότητα. 
 

        Λευτέρη Τίφανι Α’1 

   Με μεγάλη μου χαρά συμμετείχα για δεύτερη φορά στο διαγωνισμό 

ζωγραφικής  της ΤΟΥΟΤΑ Κύπρου με θέμα «Το ονειρεμένο μου αυτοκί-

νητο». Μας ζητήθηκε να δημιουργήσουμε ένα σύγχρονο αυτοκίνητο,  

που ονειρευόμαστε! 

 Αρχικά, είχα κάνει πολλά προσχέδια για να καταλήξω στο τελικό μου 

σχέδιο, ένα σχέδιο γεμάτο χρώμα και ζωντάνια!! Εργάστηκα αρκετά για-

τί ο διαγωνισμός παρουσίαζε ενδιαφέρον και είχε πολύ ελκυστικά δώρα. 

Οφείλω να ομολογήσω ότι το σχέδιο μου ήταν πολύ δημιουργικό. 

  Στη συνέχεια,  τα αποτελέσματα δικαίωσαν τους κόπους μου, γιατί το 

σχέδιο μου κατέλαβε τη 2 θέση στην κατηγορία 13-15 χρονών! Σίγου-

ρα , θα συμμετάσχω ξανά στο συγκεκριμένο διαγωνισμό, αλλά και σε 

όποιο άλλο διαγωνισμό τέχνης υπάρχει, γιατί η τέχνη είναι ο πιο 

όμορφος τρόπος για να εξωτερικεύσει  τα αισθήματα αλλά και τις σκέ-

ψεις του ο κάθε μαθητής. 

                                                Καράλουκα Xρυστάλλα Β’2 
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Έργα Τέχνης 

Στέφανη Φλώρου Ε8 

Ιωάννα Αβραάμ Ε5 

Ανδρέας Κωνσταντίνου Ε1 

Γιάννης Πολυδώρου Δ1 

Ανδρέας Κωνσταντίνου Ε1 
Άννα Αντωνιάδη Στ1 
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Γραφικές Τέχνες 

Μιχαήλ Θεόδωρος Στ5 Μαρία Ξενοφώντος Στ1 

Σωτήρης Γεωργίου Στ4 Καναουρίδου Άντρια Στ6 

Αντρέας Σωτηρίου Στ5 

Γ
ρ
α
φ
ι
κ
έ
ς  
 
Τ
έ
χ
ν
ε
ς 

Αντωνιάδη Άννα  Στ1 
Μιχαήλ Θεόδωρος Στ5 
Σταύρου Χριστίνα Στ1 

Χριστίνα Σταύρου Στ1 
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Ποιήματα 

Διαγωνισμοί Ποίησης 
 

Στα πλαίσια του Παγκύπριου Διαγωνισμού Ποίησης για τους μαθητές Μέσης Εκπαίδευσης 

με θέμα: ‘’Αμμόχωστος,η δική μας πόλη. Χωρίς συρματοπλέγματα, χωρίς 

΄΄απαγορεύεται΄΄’’ το σχολείο μας συμμετείχε δυναμικά και πρόθυμα στη δημιουργία ποι-

ημάτων για την Αμμόχωστο. Ο διαγωνισμός μάς έδωσε την ευκαιρία να μάθουμε περισσό-

τερα για τα κατεχόμενα  μέρη μας αλλά και να ενδυναμώσουμε την επιθυμία μας για επι-

στροφή. 

Λησμόνησα τη γη, δίστασα να πω 
 ένα τελευταίο αντίο στο χώμα που τόσο αγαπώ.  

Η πόλη μου η Αμμόχωστος είναι σκλαβωμένη  
απ` τα πόδια των ξένων πέρασε μα δε λύγισε, είναι μαθημένη. 

Εκείνο το καλοκαίρι τη ρήμαξε πολύ και 39 χρόνια έρημη     
τώρα μένει. 

 
Τον πύργο του Οθέλλου να δω τα ανάκτορα να επισκεφτώ 

 στην χρυσή  αμμουδιά της να καθίσω 
 και ας πάω πίσω στα ουράνια να ζήσω.  

 
Τίποτα δε θέλω άλλο σε παρακαλώ Θεέ μου την πόλη μου     

θέλω πίσω 
 και ας είναι να δακρύσω μα το περιστέρι θέλω πίσω! 

 

Η κόρη της  
Αμμοχώστου 

΄΄Η πόλη που δεν 
ξεχνιέται΄΄ 

       Νάταλη Κωνσταντή 
Γ΄3 

   Αμμόχωστος με την χρυσή σου την αμμουδιά 
και το μεγάλο σου λιμάνι 

που πέρασαν από κοντά πλούτη, δόξες, μεγαλεία 
όμως οι Τούρκοι τα κατάφεραν να σου πατήσουν την καρδιά. 

 
Αν και Τούρκος σε πατεί 

να ξέρεις πως κάποτε θα ΄ρθεις 
στην δική μας αγκαλιά και με όλη μας τη χαρά 

στο λιμάνι και στην αμμουδιά θα τρέξουμε ξανά , 
στη χρυσή σου αμμουδιά. 

 
Ραφαέλλα Παπαχριστοφόρου Γ΄3 

Μια πόλη στέκει ολόμαυρη 
πάνω στο γαλάζιο κύμα 

είναι όμορφη μα με καημούς και κρίμα. 
Είναι η Αμμόχωστος  
μια πόλη με ιστορία . 

 
Πολλοί την πολιόρκησαν 

δεν την άφησαν σε ησυχία. 
Τώρα οι Τούρκοι την κρατούν 

τριάντα εννιά ολόκληρα χρόνια. 
Ευχόμαστε να ελευθερωθεί 

και να΄ναι ξανά δική μας αιώνια. 
 

Μικαέλλα Οδυσσέως Γ΄3 
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Ποιήματα 

Στα πλαίσια του Παγκύπριου Μαθητικού Διαγωνισμού «ΓΙΑ ΣΕΝΑ, ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΠΑ-

ΤΡΙΔΑ», που προκήρυξε ο Δήμος Μόρφου, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και 

Πολιτισμού για τα σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης (δημόσια και ιδιωτικά), μαθητές και μαθή-

τριες του σχολείου μας, έγραψαν τα δικά τους ποιήματα εκφράζοντας την αγάπη τους 

για τη Μόρφου. Τα ποιήματα είναι διαποτισμένα με την αθωότητα, την τρυφερότητα και 

τον ενθουσιασμό των μαθητών. 

Ποίημα 2 

Στα χωράφια που σπέρναμε,  
τώρα σπέρνουν άλλοι 

και εκεί που κάποτε παίζαμε ελεύθερα,  
τώρα μας έχουν κόψει το παιχνίδι. 

 
Περπατούσαμε στη Μόρφου  

και ήταν η χαρά μεγάλη 
που τη γη μας την οργώναμε  

με τον ήλιο συντροφιά  
και τον αέρα για δροσιά. 

 
Θυμάμαι τα πρωινά όταν 

 με τους γείτονες βρεθόμασταν  
μαζί με ένα φλιτζάνι τσάι, 

τώρα έχω χάσει τους γείτονες  
και το φλιτζάνι έχει μείνει για καιρό άδειο. 

 
Άδεια η καρδιά και η ψυχή,  

μα το μυαλό γεμάτο 
γεμάτο αναμνήσεις  

από τον τόπο που άρπαξαν  
λες και ήταν κάτι άψυχο, νεκρό. 

 
Τις νύκτες δεν κοιμάμαι,  

εξαιτίας αυτών που από το σπίτι μου  
με έβγαλαν 

Πώς να είναι άραγε η Μόρφου μου,  
να είναι όπως τη θυμάμαι; 

Ή μήπως την άλλαξαν,  
την παραμόρφωσαν κι αυτήν  

ώστε μ’ αυτούς να είναι όμοια; 
 

Ω Μόρφου μου, από τα χέρια μου σε αρπάξανε. 
Στα χωράφια που σπέρναμε,  

τώρα σπέρνουν άλλοι 
και εκεί που κάποτε γελούσαμε,  
τώρα μάς έχουν κόψει το γέλιο. 

 
Όμως θα έρθει εκείνη η μέρα  
που ο ίδιος ήλιος θα ζεστάνει  

ξανά τα πρόσωπά μας 
η καρδιά και η ψυχή θα γεμίσουν με όλα αυτά 

που αναγκάστηκαν να πουν αντίο. 

Ποίημα 1 

Της καρκιάς μου το κλειδί 

 

Μόρφου μιλώ σου, 

τζιαι μιλάς μες την καρκιάν μου  

τζιαι τραουδώ σου  

ώσπου να ‘ρτει το πρωί 

ποτίζω πάλε με το δάκρυν μου το χώμα  

τζιαι καρτερώ πότε ο ήλιος θα φανεί  

 

 

Μόρφου μιλώ σου, 

τζ’  η αυλή του Αη Μάμα  

Χρυσό στολίδι    

στης καρκιάς μου το κλειδί  

τζ ‘ η  λεμονιά που’ χα φυτέψει μες το χώμα  

να μου θυμίζει της γιαγιάς μου το φιλί 

 

 

Μόρφου μιλώ σου 

μα τζ’ εσύ γλυκά μιλάς μου  

μ’ ένα τραούδι που αγγίζει την ψυσιή  

ποτίζω πάλε με το δάκρυν μου το χώμα  

τζιαι που το δάκρυν μου  

ο ήλιος εν να φανεί. 
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Οικολογικό Σχολείο 

Οικολογικό Σχολείο– Πράσινη Σημαία στο      
ΟΛΥΜΠΙΟΝ 
 

Το σχολείο μας συμμετείχε για τέταρτη συνεχή χρονιά στο Ευρωπαϊκό Πρό-

γραμμα Οικολογικά σχολεία της CYMEPA με θέμα Το Νερό. O Δρ. Μιχάλης Ιερείδης, αξιο-

λόγησε το σχολείο μας και το ενέκρινε για βράβευση με την πιο κάτω αξιολόγηση: ¨Πάρα 

πολύ καλή δουλειά¨. Εξαιρετική τεκμηρίωση. Πολύ καλή εμπλοκή της σχολικής κοινότη-

τας. ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΒΡΑΒΕΥΣΗ¨. Η βράβευση, έγινε στις 3 Ιουνίου στα Κεντρικά γραφεία 

της Ελληνικής Τράπεζας.   

Εκδήλωση Οικολογικών Σχολείων 
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Ευρωπαϊκά Προγράμματα 

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Comenius 
 
Μέσα στα πλαίσια του  Ευρωπαϊκού προγράμματος  Comenius, το 
οποίο εστιάζει στη σχολική εκπαίδευση  και αποσκοπεί στην ανά-
πτυξη της γνώσης και της κατανόησης της διαφορετικότητας των 
Ευρωπαϊκών πολιτισμών και γλωσσών, το ΟΛΥΜΠΙΟΝ φιλοξένησε 
30 παιδιά και 10 εκπαιδευτικούς από την Αγγλία, τη Γερμανία, 
την Ιταλία, την Ελλάδα και την Πολωνία από τις 25 μέχρι τις 30 
Νοεμβρίου 2012.  
Το πρόγραμμα, στο οποίο συμμετέχουν οι πιο πάνω μαθητές και 
εκπαιδευτικοί, έχει τίτλο «European Multicultural Landscapes” και 
ασχολείται με την επίδραση των διαφόρων εκκλησιαστικών και 
άλλων μνημείων στη ζωή και στον πολιτισμό.  
Το πρόγραμμα άρχισε το Σεπτέμβριο του 2011 και θα διαρκέσει 
μέχρι το Μάιο του 2013. Το σχολείο μας συμμετέχει με μια ομάδα 
30 μαθητών και 10 καθηγητών. Μέχρι στιγμής ομάδες μαθητών 
και καθηγητών μας έχουν επισκεφθεί το Abbey School  στο  Can-
terbury στην Αγγλία και αντίστοιχο σχο-
λείο στη πόλη Rieti στην Ιταλία.  
Τον περασμένο Μάιο άλλα μέλη της ομά-
δας Comenius του σχολείου μας επισκέφ-
θηκαν τη Βαρσοβία στην Πολωνία, όπου 
δούλεψαν πάνω στο θέμα με τα μέλη των 
άλλων ομάδων. Η τελευταία επίσκεψη 
της ομάδας έγινε τον περασμένο Σεπτέμ-
βριο στο Galilei Gymnasium στην πόλη 
Hamm στη Γερμανία.  
Με τη σειρά μας  φιλοξενήσαμε στο σχο-
λείο μας τις ομάδες των σχολείων από τις 
χώρες που συμμετέχουν. 
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης αυτής οι 
φιλοξενούμενοι,  οι μαθητές και οι καθη-
γητές του σχολείου μας επισκέφθηκαν 
διάφορα αξιοθέατα, όπως τον Καθεδρικό 
Ναό του Αγίου Ιωάννη, το Βυζαντινό Μουσείο, το ναό του Αγίου Λαζάρου και το τέμενος 
Χαλά Σουλτάν Τεκκέ στη Λάρνακα. Δούλεψαν όλοι μαζί πάνω στο συγκεκριμένο θέμα και 
παρήγαγαν δουλειά, η οποία θα τελειώσει τον ερχόμενο Μάιο στο 3ο Γυμνάσιο Κέρκυρας 
στην Ελλάδα. Το τελικό προϊόν του προγράμματος θα υποβληθεί από την κάθε χώρα στον 
εθνικό φορέα για αξιολόγηση. 

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα D.O.E 
   
 Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, το σχο-
λείο μας συμμετείχε στο διεθνές πρόγραμ-
μα νέων (Duke of Edinburgh Award). Κατά 
τη διάρκεια του σχολικού έτους οι υποψή-
φιοι έπρεπε να φέρουν εις πέρας διάφορες 
δοκιμασίες, να αναπτύξουν τις δεξιότητές 
τους και να προσφέρουν κοινωφελείς υπη-
ρεσίες. Οι μαθητές μας δούλεψαν με πολ-
λή όρεξη και ενθουσιασμό κι έτσι ανταπο-
κρίθηκαν στις απαιτήσεις του προγράμμα-
τος. Τον Ιούνιο, λοιπόν, οι πιο κάτω μαθη-
τές μας θα παραλάβουν τα βραβεία τους: 
Θεοφανώ  Κιμισιή (Αργυρό) 
Φάνη Κιμισιή (Αργυρό) 
Μαρία Πολυκάρπου (Αργυρό) 
Λοΐζος Τάππας (Χάλκινο) 
Νικόλας Πελετιέ (Χάλκινο) 
Δήμητρα Νικάνδρου (Χάλκινο) 
Θεοδώρα Αντρέου (Χάλκινο) 
Ερατώ Χριστοφίδου (Χάλκινο) 
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Εκπαιδευτικές Επισκέψεις 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ  

ΜΑΘΗΤΩΝ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗ CYTA 
 

Η  επίσκεψή μας στη Cyta άξιζε πραγματικά τον κόπο, αφού όλα όσα μας είπαν οι 

ομιλητές ήταν πολύ ενδιαφέροντα. Μας μίλησαν για το ρόλο του μηχανικού τηλε-

πικοινωνιών στην εξυπηρέτηση πελατών, για την αξιοποίηση παραπόνων πελατών, για 

το μάρκετινγκ και τις εφαρμογές της πληροφορικής. Ιδιαίτερα μας εντυπωσίασε η πα-

ρουσίαση της κ. Γαλάτειας, η οποία εργάζεται στο τμήμα εξυπηρέτησης του πελάτη και 

μας επισήμανε πόσο δύσκολη και απαιτητική είναι αυτή η δουλειά.   

 Καράλουκα Ανδρονίκη Δ 1 

Μαθητές που συμμετείχαν σε σεμινάριο με θέμα: Ασφαλές 

Διαδίκτυο 

Επίσκεψη στη Βουλή 
Πραγματοποιήσαμε μια επίσκεψη στη Βουλή των Αντιπροσώπων στα πλαίσια του μαθήματος 

της Πολιτικής Αγωγής.  Θα επισκεπτόμουν το χώρο για πρώτη φορά. Ένιωθα αγωνία και πε-

ρηφάνια, αφού θα επισκεπτόμουν ένα χώρο που συνδέεται με σημαντικά γεγονότα της ιστο-

ρίας της Κύπρου. Για παράδειγμα, όταν στις 16 Αυγούστου του 1960 η Κύπρος έπαψε να 

αποτελεί βρετανική αποικία και έγινε ανεξάρτητο κράτος, ο Βρετανός κυβερνήτης σερ Χιου 

Φουτ, σε επίσημη τελετή στη Βουλή των Αντιπροσώπων, παρέδωσε την εξουσία στον πρώτο 

Πρόεδρο της νεοσύστατης Κυπριακής Δημοκρατίας, τον  Αρχιεπίσκοπο Μακάριο Γ΄. Εκεί εί-

χαμε την ευκαιρία να καθίσουμε στις θέσεις που κάθονται οι  βουλευτές και να παρακολου-

θήσουμε ένα ενδιαφέρον μάθημα για το ρόλο της Βουλής των Αντιπροσώπων, για την ψή-

φιση των νόμων, τις συζητήσεις για οικονομικά και άλλα 

σημαντικά θέματα και να μάθουμε πώς λαμβάνονται απο-

φάσεις για καίρια ζητήματα για το μέλλον της χώρας μας. 

Επίσης, πληροφορηθήκαμε για το πότε μπορεί να παρευρε-

θεί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στη Βουλή, για τις τρεις 

βασικές εξουσίες, την εκτελεστική,  τη νομοθετική και τη 

δικαστική αλλά και για τον τρόπο λειτουργίας της Κυπρια-

κής Δημοκρατίας.    Ιωσήφ Αντρέας Γ 1      
Μαθητές μας στην Βουλή 
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1ο Βραβείο στον Παγκόσμιο Διαγωνισμό για την προώθηση της Γαλλικής Γλώσσας στην κατηγο-
ρία της γραπτής έκφρασης για τα γυμνάσια με θέμα «Le temps du numérique – Les supports techno-
logiques, tels  que l’ordinateur et ses multiples applications, la télévision, les téléphones portables, 
les jeux vidéo… ont, peu à peu, transformé notre vie. Comment imaginez-vous une semaine sans 
écran? ». Ερατώ  Χριστοφίδου Γ΄1 
 
Διάκριση στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό EuroQuiz και αντιπροσώπευση της Κύπρου στη Σύνοδο 
της Ευρωβουλής των Νέων, γνωστή ως ΕUROSCOLA, στο Στρασβούργο. Ιουλία Σολωμού Ε’1 
 
Παγκύπρια Διάκριση στο 42ο διεθνή ταχυδρομικό διαγωνισμό σύνταξης επιστολών με θέμα:  
«Γράψε μια επιστολή για να εξηγήσεις γιατί το νερό είναι πολύτιμο» που προκήρυξαν τα Κυπριακά 
Ταχυδρομεία και το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων. Γιάννης Κορομίας Β’5  
 
4η θέση Παγκύπρια στο Διαγωνισμό Συγγραφής Ερευνητικής Εργασίας για την Επιστήμη της Μετε-
ωρολογίας με θέμα: «Εκτίμηση της βιοκλιματικής κατάστασης των αιθουσών διδασκαλίας του σχολεί-
ου μας. Παρέχουν άνετες βιοκλιματικές συνθήκες για να χρησιμοποιούνται ως αίθουσες διδασκαλί-
ας;» Eύα Καλλίνου Ε΄3, Παναγιώτα Καρανικόλα Ε΄3, Μαρίνα Ορφανίδου Ε΄3, Ιουλία Σολωμού Ε΄2, 
Γιώργος Χ΄Αντώνης Δ΄1 
 
Αργυρό Μετάλλιο στην 9η Παγκύπρια Ολυμπιάδα Λογιστικής 2013. Δημήτρης Πυλαζέρης Ε΄4 
 
Διάκριση στην Παγκύπρια Ολυμπιάδα Χημείας 2013. Γιώργος Χ΄Αντώνης Δ΄1 
 
Διάκριση στην 27η Παγκύπρια Ολυμπιάδα Φυσικής 2013. Γιώργος Χ΄Αντώνης Δ΄1 
 
Διάκριση στην Α’ Φάση της Παγκύπριας Ολυμπιάδας Βιολογίας Γ’ Λυκείου.Μαριλένα Οδυσσέως Στ’2 
 
1ο βραβείο στο Διαγωνισμό“Creativity and Innovation Camp”. Αντρέας Τσιάρτας Ε΄2 
 
Διάκριση στη  Β΄Φάση του 4ου Διαγωνισμού Πληροφορικής για μαθητές Γυμνασίου. Λουΐζα         
Χριστοφή Β΄1 
 
1ο  Βραβείο στους Περιφερειακούς Μαθητικούς Αγώνες Χορού Hip Hop.Νικολίνα Αβραάμ Β΄1, Γιώτα 
Γεωργίου Α΄2, Άντρια Ευσταθίου Α΄2, Κορίνα Καλλινίκου Α΄1, Μαρία Καραγιώργη Β΄1, Άντρια    
Σωφρονίου Β΄1, Νεόφυτος Τσιακλής Β΄1 
 
1η Θέση παγκύπρια στον Παγκύπριο Διαγωνισμό Ζωγραφικής ΤΟΥΟΤΑ. (κατηγορία δέκα μέχρι δώ-
δεκα ετών).  Τίφανι Λευτέρη Α’1 
 
2η θέση παγκύπρια στον Παγκύπριο Διαγωνισμό Ζωγραφικής ΤΟΥΟΤΑ (κατηγορία δεκατριών μέχρι 
δεκαπέντε ετών).  Χρυστάλλα Καράλουκα Β΄2 
 
1ο Βραβείο στο Μαθητικό Διαγωνισμό Ζωγραφικής της Μέσης Εκπαίδευσης (ηλικία 15 ετών)  για το 
έργο«Ενεργός Γήρανση ή/και η αλληλεγγύη μεταξύ γενεών». Γιώργος Χατζιαντώνης Δ΄1 
 
2ο Βραβείο στο Μαθητικό Διαγωνισμό Ζωγραφικής της Μέσης Εκπαίδευσης (ηλικία 12 ετών)  για το  
έργο «Το χωριό μου».Νικόλ Ηροδότου Γ΄5 
 
2ο Βραβείο στο Μαθητικό Διαγωνισμό Ζωγραφικής της Μέσης Εκπαίδευσης (ηλικία 16 ετών)  για το 
έργο «Ενεργός Γήρανση ή/και η αλληλεγγύη μεταξύ γενεών». Γιάννης Πολυδώρου Δ΄1. 
 
2ο Βραβείο στο Μαθητικό Διαγωνισμό Ζωγραφικής της Μέσης Εκπαίδευσης (ηλικία 14 ετών)   για το 
έργο «Το χωριό μου». Κυριακή Γιάγκου Γ΄5 
 
1ο Βραβείο στο Διαγωνισμό Εικαστικής Δημιουργίας με θέμα: «Εκκλησιαστικές Τέχνες ως Μέσα Δη-
μιουργίας και Προαγωγής Πολιτισμού» που διοργάνωσε η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου. Γιώργος 
Χ΄Αντώνης Δ΄1 
 
3ο βραβείο στον Στ΄ Παγκύπριο Διαγωνισμό Εικαστικής Δημιουργίας με θέμα:  «Ο καταναλωτισμός 
ως ψευδαίσθηση ευτυχίας και η χρήση αγαθών του κόσμου κατά την ορθόδοξη χριστιανική            
θεολογία» που διοργάνωσε η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου. Γιώργος Χ’ Αντώνης Δ΄1 
 
Διάκριση στο Μαθητικό Διαγωνισμό για σχεδιασμό λογότυπου για τα 40χρονα του Παιδαγωγικού  
Ινστιτούτου. Γιάννης Πολυδώρου Δ΄1, Γιώργος Χ ’Αντώνης Δ΄1 
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3ο Βραβείο για το Λυκειακό κύκλο στο Διαγωνισμό Ποίησης και Ζωγραφικής του Δήμου Μόρφου 
με θέμα : «Για σένα, αγαπημένη μου πατρίδα Μόρφου», Αντωνιάδη Άννα Στ΄1 
 
2ον έπαινο για το Γυμνασιακό κύκλο στο Διαγωνισμό Ποίησης και Ζωγραφικής του Δήμου Μόρφου 
με θέμα : «Για σένα, αγαπημένη μου πατρίδα Μόρφου», Σολωμού Μάριος Β΄2 
 
3η θέση στα 400μ. με εμπόδια στους  Περιφερειακούς Αγώνες Στίβου Λυκείων. Κύπρος Μιχαήλ 

Στ΄6 
 
5η θέση στο Άλμα εις Ύψος στους  Περιφερειακούς Αγώνες Στίβου Λυκείων. Χρίστος Θεμιστοκλέους 
Στ΄4 
 
1η θέση στα 200μ. ελεύθερο στους Παγκύπριους Αγώνες Κολύμβησης. Δανάη Στυλιανού Ε΄6 
 
2η θέση στα 200μ. πρόσθιο στους Παγκύπριους Αγώνες Κολύμβησης. Ευαγόρας Στυλιανού Δ’1 
 
3η θέση στα 100μ. ύπτιο στους Παγκύπριους Αγώνες  Κολύμβησης.  Νικόλας Μέλιλλος Ε΄5 
 
2η θέση στα 50μ πρόσθιο και 100μ. μικτό στους Αγώνες Κολύμβησης Ιδιωτικών Σχολείων. Μαίρη 
Μέλιλλου Β΄3 
 
3η θέση στα 100μ. μικτό στους Αγώνες Κολύμβησης Ιδιωτικών Σχολείων. Φώτης Μιχαήλ Β’1 
 
1η θέση στους Παγκύπριους Αγώνες ενόργανης γυμναστικής στο Άλμα Ίππου. Νεόφυτος Τσιακλής 
Β΄1    
 
1η θέση στους Αγώνες Ιππικής Δεξιοτήτων παιδιών της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ιππασίας.            
Αλέξανδρος Σιακόλας Α’3 
 
3η θέση στους Πανευρωπαϊκούς Αγώνες Καράτε. Γιώργος Παπαγεωργίου Ε’5 
 
2η θέση στους 1ους Αγώνες Judo Ηλιούπολης 2013. Κατερίνα Κωνσταντίνου Γ΄3 
 
3η θέση σε Παγκύπριους Αγώνες  Taekwondo . Άντρεα Πολυκάρπου Γ’4 
 
4η θέση στα 110μ.εμπόδια στους Πανελλήνιους Αγώνες Στίβου. Μιχάλης Κοσμά Στ΄4 
 
1η θέση στα 110μ. εμπόδια στους Παγκύπριους Αγώνες Στίβου Λυκείων. Μιχάλης Κοσμά Στ΄4 
 
4η θέση στο Άλμα εις Ύψος στους Παγκύπριους Αγώνες Στίβου Γυμνασίων. Χρίστος Μάτσιας Β΄3 
 
4η θέση στο Άλμα εις Μήκος στους Παγκύπριους Αγώνες Στίβου Γυμνασίων.  Λουίζα Ευτυχίου Γ΄1 
 
5η θέση στα 800μ. στους Παγκύπριους Αγώνες Στίβου Λυκείων. Αντρέας Λυμπουρής Στ΄1 
 
7η θέση στα 400μ. με εμπόδια στους Παγκύπριους Αγώνες Στίβου Λυκείων. Κύπρος Μιχαήλ Στ΄6  
 
1η θέση στο Άλμα εις Ύψος στους Περιφερειακούς Αγώνες Στίβου Γυμνασίων. Χρίστος Μάτσιας Β’3 
 
4η θέση στο Άλμα εις Μήκος στους Περιφερειακούς Αγώνες Στίβου Γυμνασίων. Λουϊζα Ευτυχίου Γ’1 
 
4η θέση στο Άλμα εις Τριπλούν στους Περιφερειακούς Αγώνες Στίβου Γυμνασίων. Κωνσταντίνος    
Τέυλορ Γ΄1 
 
1η θέση στα 110μ. εμπόδια στους Περιφερειακούς Αγώνες Στίβου Λυκείων. Μιχάλης Κοσμά Στ΄4 
 
2η θέση στα 800μ. στους Περιφερειακούς Αγώνες Στίβου Λυκείων.  Αντρέας Λυμπουρής Στ΄1 
 
3η θέση στα 200μ. στους  Περιφερειακούς Αγώνες Στίβου Λυκείων. Λοΐζος Τάππας Δ΄3 
 
1η θέση στο Άλμα Εις Ύψος (κατηγορία κάτω των 15 ετών)  Μάτσιας Χρίστος, Β΄3  
 
2η θέση στο Άλμα Εις Μήκος (κατηγορία κάτω των 15 ετών)  Eυτυχίου  Λουίζα,Γ΄1   
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ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟ-
ΤΗΤΩΝ “ΟΛΥΜΠΙΟΝ” 

ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ  
2012-2013 

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 16/09/2012 
 
 Το Κ.Σ. Παλιομετόχου πραγματοποίησε 

το ετήσιο εθνικό μνημόσυνο των η-
ρώων «Μιχαήλ Κουτσόφτα, Ανδρέα 
Παναγίδη και Στέλιου Μαυρομμάτη».  
Το σχολείο, με τις σημαίες και το λάβαρό 
του, εκπροσώπησε ο Ακαδ. Διευθυντής 
κ. Θέμης Μασούρας, με κατάθεση στεφά-
νου. 

 
 
 
ΠΕΜΠΤΗ 20/09/2012 
 
 Τελέστηκε αγιασμός στο σχολείο από 

τον Αρχιμανδρίτη Νεκτάριο (εκπρόσωπο 
του Πανιεροτάτου Μητροπολίτου Ταμα-
σού) με την ευκαιρία της έναρξης των 
μαθημάτων για τη νέα σχολική χρονιά. 

 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21/09/2012 – 
  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28/09/2012 
 
 
 Η ομάδα Comenius του σχολείου μας, 

αποτελούμενη από τον Ακαδ. Διευθυντή 
κ. Θέμη Μασούρα, την κ. Μαρία Ευτυχί-
ου και τέσσερεις μαθητές, αναχώρησε 
για τη Γερμανία. 

 
ΔΕΥΤΕΡΑ 24/09/2012 – 
  ΤΕΤΑΡΤΗ 26/09/2012 
 
 Οι μαθήτριες Μαρία Χ’ Λούκα, Μαρία Ξε-

νοφώντος και Ρωξάνη Ζένιου, δέχονταν 
εισφορές για τον ΠΑ.ΣΥ.ΚΑ.Φ. στο 
χώρο της καντίνας κατά τα τρία διαλείμ-
ματα. 

 
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28/09/2012 
 
 Έγινε ενδοσχολικός εορτασμός για 

την επέτειο της 1ης Οκτωβρίου. 
 

ΔΕΥΤΕΡΑ 08/10/2012 
 
 Έγινε η πρώτη συνάντηση των  συντονι-

στών-αντιπροσώπων Οικολογικών Σχο-
λείων Κύπρου στο Παιδαγωγικό Ινστιτού-
το Κύπρου.  Το σχολείο μας εκπροσώπη-
σε η καθηγήτρια Φυσικής κ. Μαρία Μου-
ρούτη.   

 
 
 
ΤΡΙΤΗ 09/10/2012 
 
 Οι μαθητές της Γ’ Λυκείου παρακολούθη-

σαν διάλεξη για την αιμοδοσία, από τον 
κ. Σωκράτη Μενελάου, Υπεύθυνο Κέ-
ντρου Αίματος. 

 
ΤΕΤΑΡΤΗ 17/10/2012 –  
  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/10/2012 
 
 Διεξήχθη ενδοσχολικός έρανος, από τα 

Κ.Μ.Σ. του Γυμνασίου και 
Λυκείου στα πλαίσια του 
Ραδιομαραθώνιου.  

 
 
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/10/2012 
 
 Τέσσερα βρετανικά πανεπιστήμια (Essex, 

Portsmouth, Huddersfield, Hertfordshire), 
ο οργανισμός Twin που ειδικεύεται στα 
University Foundations, το Global College 
και εκπρόσωποι του Τεστ Επαγγελματικού 
Προσανατολισμού Horizon φιλοξενήθη-
καν στο σχολείο σε συ-
νάντηση με γονείς και 
κηδεμόνες. 

 
 
  Μέσα στα πλαίσια του Ραδιομαραθωνίου, 

αντιπροσωπεία του σχολείου μας δραστη-
ριοποιήθηκε κάνοντας Face Painting σε 
εκδήλωση που έγινε  στο Δημοτικό Σχο-
λείο Δένειας.  

 
ΤΡΙΤΗ 23/10/2012 
 
 Την 7η περίοδο έγινε παρουσίαση για το 

Διεθνές Πρόγραμμα Νέων D.O.E.  Την 
παρακολούθησαν οι μαθητές της Γ’ Γυ-
μνασίου και Α’ Λυκείου.   
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ΠΕΜΠΤΗ 25/10/2012 
 
 Οι μαθητές της  Α’ Γυμνασίου παρακο-

λούθησαν πρόγραμμα σχε-
τικό με την 
«Βιοποικιλότητα» στο Κέ-
ντρο Περιβαλλοντικής Εκ-
παίδευσης στο Ακρωτήρι 
των Γάτων στη Λεμεσό. 

 
 Πραγματοποιήθηκε αιμοδοσία στην αί-

θουσα εκδηλώσεων.  Έλαβαν μέρος κα-
θηγητές και μαθητές της Γ’ Λυκείου.  

 Συμμετοχή στους 2ους Αγώνες Κολύμ-
βησης Ιδιωτικών Σχολείων που έγιναν 
στο Grammar School. 

 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26/10/2012 
 
 Την 4η & 5η περίοδο έγινε ενδοσχολι-

κός εορτασμός για την 28η Οκτωβρί-
ου.  

 Την 6η & 7η περίοδο έγινε η 1η συνά-
ντηση των μαθητικών ομίλων.  Μαθη-
τές της Β’ Λυκείου που κέρδισαν στο Δια-
γωνισμό ΜΕΡΑ 2012 πραγματοποίησαν 
επίσκεψη στο Τμήμα Επιστήμης & 
Τεχνολογίας του ΤΕΠΑΚ.   

 
ΣΑΒΒΑΤΟ 29/10/2012  
 
 Μαθητές Β’ Λυκείου με τη συνοδεία της 

καθηγήτριάς τους κ. Μαριαλένας Κρασιά, 
επισκέφθηκαν το Ίδρυμα Αρχιεπι-
σκόπου Μακαρίου Γ’ (Βυζαντινό 
Μουσείο) στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύ-
πρου, στα πλαίσια εκπαιδευτικών επισκέ-
ψεων στα μουσεία. 

 
ΚΥΡΙΑΚΗ 28/10/2012  
 
 Το σχολείο μας έλαβε μέρος σε παγκοι-

νοτικούς εορτασμούς για την επέτειο 
της 28ης Οκτωβρίου: 

 
 
 
ΔΕΥΤΕΡΑ 29/10/2012 
 
 Έγινε το πρώτο από τα δύο μαθήματα 

που πρόσφερε δωρεάν το σχολείο 
μας στους γονείς των μαθητών μας 

για  τη χρήση ηλεκτρονικού τα-
χυδρομείου (e-mail).  

ΤΡΙΤΗ 30/10/2012 
 
 Έγινε ο ετήσιος Διαγωνισμός Διαλογι-

κών Συζητήσεων με θέμα το ηλεκτρο-
νικό βιβλίο.  Ομάδα μαθητών μας της Β’ 
Λυκείου με την καθοδήγηση των φιλολό-
γων τους κ. Στάθιας Ιωαννίδου και κ. 
Μαρίας Φυτηρή διαγωνίστηκε στο Λύκειο 
Απ. Βαρνάβα εκπροσωπώντας το σχολείο 
μας, έχοντας ως αντίπαλη ομάδα το Λύ-
κειο της Ακρόπολης. 

  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 02/11/2012 
 
 Την 7η & 8η περίοδο όλα τα 

τμήματα του Γυμνασίου παρακολούθησαν 
διάλεξη με θέμα:  «Εκφοβιστική Συ-
μπεριφορά-Bullying» από το Δρα Α-
ντρέα Καπαρδή, καθηγητή-
εγκληματολόγο-Πρόεδρο του τμήματος 
Νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου και 
επισκέπτη καθηγητή στο Πανεπιστήμιο 
του Cambridge. 

 
ΔΕΥΤΕΡΑ 05/11/2012 
 
 Έγινε το δεύτερο μάθημα που πρό-

σφερε δωρεάν το σχολείο μας στους 
γονείς των μαθητών μας για τη χρήση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). 

 
 12μελής αντιπροσωπεία μαθητών της Γ’ 

Λυκείου, συνοδευόμενοι από το Β. Διευ-
θυντή κ. Βαγγέλη Φούκα, πήραν μέρος 
στην ανοικτή συζήτηση που πραγμα-
τοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο του Ευρω-
παϊκού Πανεπιστήμιου.  με θέμα:  «Οι 
μαθητές ερωτούν – Απαντήστε κύριε 
Υπουργέ» .Ο Υπουργός Παιδείας & Πολι-
τισμού κ. Γιώργος Δημοσθένους  απάντη-
σε σε ερωτήσεις των μαθητών. 

 
 
 
 
ΤΕΤΑΡΤΗ 07/11/2012 – 
  ΠΕΜΠΤΗ 08/11/2012 
 
 Πραγματοποιήθηκε διήμερη εκπαιδευτι-

κή εκδρομή στο Κέντρο Περιβαλλο-
ντικής Εκπαίδευσης στον Πεδουλά.  
Στην  εκδρομή συμμετείχαν, μετά από 
κλήρωση, τα τμήματα Γ’1, Γ’2 και παρα-
κολούθησαν το πρόγραμμα «Δάσος και 
Νερό». 
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ΠΕΜΠΤΗ 15/11/2012 
 
 Με αφορμή τη μαύρη επέτειο της ανα-

κήρυξης του ψευδοκράτους, διαβά-
στηκε σε όλες τις τάξεις σχετικό φυλλά-
διο.  Επίσης, ομάδα μαθητών του Λυκεί-
ου, έλαβαν μέρος στις εκ-
δηλώσεις που έγιναν στο 
Λήδρα Πάλλας. 

 
 
 Η ομάδα Futsal του σχολείου μας υπο-

δέχτηκε στο γήπεδό μας την ομάδα του 
Falcon School. 

 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16/11/2012 
 
 Tην 5η περίοδο πραγματο-

ποιήθηκε    ενδοσχολικός ε-
ορτασμός για την επέτειο του Πολυ-
τεχνείου.   

 
 Ομάδα μαθητών της Β’ Λυκείου με τη κα-

θοδήγηση της κ. Μαρίας Ευτυχίου συμ-
μετείχαν στο διαγωνισμό που έγινε 
στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, σε συ-
νεργασία με το Υπουργείο Παιδείας 
& Πολιτισμού με θέμα:  «Creative 
and Innovation Camp», με γλώσσα 
εργασίας την αγγλική.  

 
 Μαθήτριες της Γ’ Γυμνασίου με τη συνο-

δεία της κ. Διαμάντως Ζίζιρου έλαβαν 
μέρος στην επετειακή εκδήλωση για 
τα δικαιώματα του παιδιού με θέμα:  

«Η οικονομική κρίση και 
οι επιπτώσεις της στην ε-
φαρμογή των δικαιωμά-
των του παιδιού».   

 
 
 
 
 
ΔΕΥΤΕΡΑ 19/11/2012 
 
 Με αφορμή την επέτειο του Πολυτε-

χνείου, διαβάστηκε φυλλάδιο στις τά-
ξεις.   

 Ομάδα της GreenDot μίλησε σε παιδιά  
της Γ’ Γυμνασίου και Α’ Λυκείου για το  
πρόγραμμα των εθελοντών της Green 
Team. 

ΤΡΙΤΗ 20/11/2012 
 
 Συμμετοχή σε τουρνουά Τέννις που δι-

οργάνωσε το American Academy. 
 
ΣΑΒΒΑΤΟ 24/11/2012 
 
 Διοργανώθηκε Μέρα Δραστηριοτήτων 

(ΟPEN DAY)  με Live Link από το 
Love Radio.  Έγιναν δραστηριότητες, 
παρουσιάσεις στα Εργαστήρια και διάφο-
ροι διαγωνισμοί. 

 
ΣΑΒΒΑΤΟ 24/11/2012 – 
  ΚΥΡΙΑΚΗ 25/11/2012 
 
 Μαθητές και καθηγητές από τη Γερμανία, 

Ελλάδα, Πολωνία, Ιταλία και Αγγλία επι-
σκέφτηκαν το σχολείο μας στα πλαί-
σια του προγράμμα-
τος Comenius. 

 
 
 
ΤΡΙΤΗ 27/11/2012 
 
 Την 5η, 6η & 7η περίοδο πραγματοποιήθη-

κε η δεύτερη συνάντηση των ομίλων.  
 
ΤΕΤΑΡΤΗ 28/11/2012 
 
 Η ομάδα Handball του σχολείου μας νί-

κησε με 12-8 την ομάδα του Λυκείου Δα-
λιού.  

 Μέσα στα πλαίσια της φετινής σχολικής 
χρονιάς, το σχολείο μας οργάνωσε καλ-
λιτεχνική εκδήλωση με θέμα:  «Έρως 
εις Γην Εναλίαν Κύπρον».  Η εκδήλω-
ση πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Θέα-
τρο Στροβόλου.  

 
ΠΕΜΠΤΗ 29/11/2012 
 
 Έγινε η πρώτη ψυχαγωγική εκδρομή 

για όλους τους μαθητές του σχολείου. 
 
 
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30/11/2012 – 
  ΚΥΡΙΑΚΗ 02/12/2012 
 
 Αναχώρηση των ομάδων του Comenius.   
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ΚΥΡΙΑΚΗ 02/12/2012 
 
 Ομάδα μαθητών/τριων με τη συνοδεία 

καθηγητών τους, επισκέφτηκαν το 
“The Mall of Cyprus” και επιδόθηκαν 
στο Face-Painting , προσφέροντας χα-
ρά στα μικρά παιδιά.  Όλα τα έσοδα δό-
θηκαν στη Σχολή Τυφλών.   

 

ΔΕΥΤΕΡΑ 03/12/2012 – 
  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14/12/2012 
 
 Πνευματικοί βρίσκονταν στο σχολείο 

και όσα παιδιά το επιθυμούσαν, συμμε-
τείχαν στο Μυστήριο της Εξομολόγησης. 

 

ΠΕΜΠΤΗ 06/12/2012 
 
 Διεξήχθη αγώνας Futsal μεταξύ της ο-

μάδας του Γυμνασίου μας  και της ομά-
δας της Ελληνικής Σχολής 
Φόρουμ.   

 
 
 
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07/12/2012 
 
 Το σχολείο μας έλαβε μέρος με 17 συμ-

μετέχοντες μαθητές/τριες στους Επαρχι-
ακούς Αγώνες Ανώμαλου 
Δρόμου των Γυμνασίων-
Λυκείων της Επαρχίας 
Λευκωσίας.   

 
 
 
ΔΕΥΤΕΡΑ 10/12/2012 
 
 Αγώνας Futsal ανάμεσα στην ομάδα  

του σχολείου μας και την ομάδα του Γυ-
μνασίου Senior.  

 
 Η χορωδία του σχολείου μας τραγού-

δησε σε συνέδριο το οποίο πραγμα-
τοποιήθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο 
με τίτλο:  “Closing Conference of the Eu-
ropean Year for Active Ageing and Soli-
darity Between Generations 2012”.  

 
ΤΡΙΤΗ 11/12/2012 
 
 Την 3η περίοδο διεξήχθη ο Διαγωνισμός 

Euro-Quiz, στον οποίο έλαβαν μέρος 23 
μαθητές/τριες της Β’ 
Λυκείου. 

ΤΕΤΑΡΤΗ 12/12/2012 – 
   ΠΕΜΠΤΗ 20/12/2012 
 
 Κατά τις πιο πάνω μέρες πραγματοποιή-

θηκε συλλογή τροφίμων και ειδών 
πρώτης ανάγκης για το φιλανθρωπικό 
σωματείο «Αλκυονίδες». 

 
ΠΕΜΠΤΗ 13/12/2012 
 
 Η ομάδα χορού Hip Hop κέρδισε την 

1η θέση στους Περιφερειακούς Μαθη-
τικούς Αγώνες Χορού 
Λευκωσίας στην κατη-
γορία Hip Ηop. 

 
 
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14/12/2012 
 
 Μαθητές/τριες της Β’ Λυκείου επισκέφθη-

καν το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και ενη-
μερώθηκαν για το διαγωνισμό 
«Μαθητές στην Έρευνα – ΜΕΡΑ». 

 
 Η ομάδα Handball του σχολείου μας α-

ντιμετώπισε την ομάδα του Λυ-
κείου Εθνομάρτυρα Κυπριανού.  

 
 
ΣΑΒΒΑΤΟ 15/12/2012 
 
 Πραγματοποιήθηκε προαιρετική εκδρο-

μή στο «MY MALL ΛΕΜΕΣΟΥ» για τους 
μαθητές/τριες του ΟΛΥΜΠΙΟΝ και του 
PATHWAY. 

 
ΚΥΡΙΑΚΗ 16/12/2012 
 
 Ο Σύνδεσμος Γονέων σε συνεργασία 

με το σχολείο, διοργάνωσε Χριστου-
γεννιάτικη Εκδήλωση στο Κέντρο PA-
VILION. 
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ΠΕΜΠΤΗ 20/12/2012 
 
 Πραγματοποιήθηκε κοινός εκκλησια-

σμός στον Ιερό Ναό Παναγίας Οδηγήτρι-
ας Παλιομετόχου.  Όσοι μαθητές επιθυ-
μούσαν, μετάλαβαν τη Θεία Κοινωνία. 

 
 Η χορωδία του σχολείου τραγούδησε 

χριστουγεννιάτικα τραγούδια στην Ψυχι-
ατρική Πτέρυγα και στη Λαϊκή Τράπεζα. 

 
 
ΠΕΜΠΤΗ 10/01/2013 

 
 Η ομάδα χορού Hip-Hop 
και η ομάδα Παραδοσιακού 
Χορού έλαβαν μέρος στο 
Α’ Μαθητικό Φεστιβάλ 
Χορού που έγινε στο Δη-

μοτικό Θέατρο Λατσιών.   
 
 
ΤΡΙΤΗ 15/01/2013 
 
 Η ομάδα καλαθό-
σφαιρας θηλέων του Γυμνασίου του 
σχολείου μας αντιμετώπισε την αντίστοιχη 
ομάδα του Γυμνασίου Αρχαγγέλου.  
 
 
ΔΕΥΤΕΡΑ 28/01/2013 
 
 Οι μαθητές της Γ’ Γυμνασίου 

παρακολούθησαν παρουσία-
ση από τη σύμβουλο του σχολείου 
με θέμα «Μονογραφίες Επαγγελμά-
των και παρουσίαση του προγράμμα-
τος της Α’ Λυκείου». 
 

ΤΡΙΤΗ 29/01/2013 
 
 Την 5η περίοδο πραγματοποιήθηκε ο εν-

δοσχολικός εορτασμός για τους 
«Τρεις Ιεράρχες».   

 
 Μέσα στα πλαίσια του μαθήματος της Α-

γωγής του Πολίτη, η Γ’ Γυμνασίου 
πραγματοποίησε εκπαιδευτική  επίσκε-
ψη στη Βουλή των Αντιπροσώπων.  

ΤΕΤΑΡΤΗ 30/01/2013 
 
 Το Συμβούλιο Γυναικών του Δήμου Αγλα-

ντζιάς οργάνωσε την τελετή απονομής 
βραβείων στο «Σκαλί» του Δήμου Α-
γλαντζιάς για το «Μαθητικό Διαγωνι-
σμό Ζωγραφικής Μέσης Εκπαίδευσης.  
Το σχολείο μας απέσπασε 4 βραβεία. 

 
 
ΔΕΥΤΕΡΑ 04/02/2013 
 
 Μέσα στα πλαίσια του τριημέρου ερ-

γασίας για την Α’ Λυκείου, οι μαθητές 
παρακολούθησαν διάλεξη από την Εκ-
παιδευτική Σύμβουλο για τις περιγραφές 
επαγγελμάτων και για τις επιλογές μαθη-
μάτων για τη Β’ Λυκείου. 

 
ΤΡΙΤΗ 05/02/2013 
 
 Η ομάδα Futsal κοριτσιών του σχολεί-

ου μας φιλοξένησε στις εγκαταστάσεις 
του σχολείου μας την αντίστοιχη ομάδα 
του σχολείου Falcon. 

 
ΤΕΤΑΡΤΗ 06/02/2013 
 
 Μέσα στα πλαίσια του διημέρου ερ-

γασίας για τη Γ’ Γυμνασίου έγινε πα-
ρουσίαση στους μαθητές από εκπρόσω-
πο του ΚΟΤ για θέματα τουριστικής συ-
νείδησης, μάρκετινγκ, στρατηγικής. 

 
 Μέσα στα πλαίσια του τριημέρου ερ-

γασίας για την Α’ Λυκείου έγινε πα-
ρουσίαση στους μαθητές από ιατρική ο-
μάδα για το επάγγελμα του γιατρού και 
για εναλλακτικές λύσεις στη θεραπεία του 
καρκίνου. 

 
ΠΕΜΠΤΗ 07/02/2013 
 

 Η ομάδα κοριτσιών Futsal του Γυμνα-
σίου του σχολείου μας αντιμετώπισε την 
αντίστοιχη ομάδα του American Interna-
tional School στο γήπεδο Στροβόλου.  
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08/02/2013 
 
 Τρεις μαθητές του Γυμνασίου έλαβαν μέ-
ρος στους Παγκύπριους Αγώνες Badmin-
ton που διοργάνωσε το Υπουργείο Παιδείας 
& Πολιτισμού. . 
 

ΔΕΥΤΕΡΑ 11/02/2013 - 
 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15/02/2013 
 
 Οι μαθητές και οι μαθήτριες της Β’ Λυ-
κείου απασχολήθηκαν σε χώρους εργασίας 
στα πλαίσια του προγράμματος Εβδομάδας 
Εργασίας. 
 
TΡΙΤΗ 12/02/2013 
 
 Πραγματοποιήθηκε η 3η συνάντηση 

των ομίλων από την 4η – 7η περίοδο.  
Οι όμιλοι Οικολογικός –Περιβαλλοντικός, 
Πληροφορικής και Τεχνολογίας φιλοξε-
νήθηκαν στο φωτοβολταϊκό πάρκο και 
στα εργαστήρια φυσικής του Πανεπιστη-
μίου Κύπρου. 

 
 Μέσα στα πλαίσια του τριημέρου ερ-

γασίας για την Α’ Λυκείου, οι μαθητές 
πραγματοποίησαν εκπαιδευτική επί-
σκεψη στα κεντρικά γραφεία της 
Α.ΤΗ.Κ. (CYTA). 

 
 
ΤΡΙΤΗ 19/02/2013 
 
 Η ομάδα futsal του Γυμνασίου αντιμε-
τώπισε την αντίστοιχη ομάδα του σχολείου 
Terra Santa στις εγκαταστάσεις του. 
 
ΤΕΤΑΡΤΗ 20/02/2013 
 
Τρεις μαθητές μας έλαβαν μέρος στους 
Παγκύπριους Αγώνες Κολύμβησης που  
έγιναν στο Κολυμβητήριο Λεμεσού.  Διακρί-
θηκαν και οι τρεις σε θέσεις 1η, 2η και 3η. 

 

ΠΕΜΠΤΗ 21/02/2013 
 
 Οι ομάδες futsal θηλέων και 
αρρένων του Γυμνασίου αντιμε-
τώπισαν τις αντίστοιχες ομάδες 

του σχολείου Pascal στις εγκαταστάσεις 
του. 

ΤΡΙΤΗ 26/02/2013 
 
 Μέσα στα πλαίσια των 24ων Παγκύπριων 
Σχολικών Αγώνων Σύγχρονου Θεάτρου που 
διοργανώνει το Υπουργείο Παιδείας & Πολιτι-
σμού, το σχολείο μας έλαβε μέ-
ρος με την παράσταση του 
έργου «Δεν είμ’ εγώ» του Γρη-
γόριου Ξενόπουλου στο Σατιρι-
κό Θέατρο. 
 
ΤΡΙΤΗ 05/03/2013 – 
TΕΤΑΡΤΗ 06/03/2013 
 
 Μαθητές και μαθήτριες του Γυμνασίου 
έλαβαν μέρος στους Περιφερειακούς Αγώνες 
Στίβου Λευκωσίας στο Γ.Σ.Π. 
 
ΠΕΜΠΤΗ 07/03/2013 
 
 Από τις 10:35π.μ.-11:10π.μ. λειτούργη-

σαν οι Όμιλοι και μετά ακολούθησαν διά-
φορες δραστηριότητες και εκδηλώσεις για 
την Τσικνοπέμπτη. 

 
 Η Β’ και Γ’ Λυκείου πραγματοποίησαν εκ-

δρομές. 
 
 Η Διεύθυνση του σχολείου κέρασε σου-

βλάκια και μπουρέκια σε όλο το προσωπι-
κό του σχολείου. 

 
 Μέσα στα πλαίσια της κοινωνικής δράσης 

του σχολείου, πραγματοποιήθηκε συλλο-
γή τροφίμων και ειδών ένδυσης για να 
προσφερθούν σε οικογένειες που τα 
έχουν ανάγκη.  

 
ΣΑΒΒΑΤΟ 09/03/2013 
 
 Παιδιά της Β’ Λυκείου μαζί με την καθη-

γήτρια τους κ. Μαριαλένα Κρασιά, επι-
σκέφθηκαν το Λεβέντειο Μουσείο, το Αρ-
χοντικό του Χατζηγεωργάκη Κορνέσιου, 
το Μαυσωλείο της Φανερωμένης, τα ενε-
τικά τείχη της Λευκωσίας καθώς και τα 
τούρκικα χαμάμ. 

 
 

 
Ημερολόγιο Δραστηριοτήτων για το έτος 2012 - 2013 

-62- 

http://www.google.com.cy/url?sa=i&rct=j&q=badminton&source=images&cd=&cad=rja&docid=cvasi9kGL3ApCM&tbnid=N3wWyfC2dQGlAM:&ved=0CAUQjRw&url=http://blogs.sch.gr/xkonstant/%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CE%AF/badminton/&ei=czYbUbKEAYjOtAbz
http://www.google.com.cy/url?sa=i&rct=j&q=%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CF%8D%CE%BC%CE%B2%CE%B7%CF%83%CE%B7&source=images&cd=&cad=rja&docid=kfNHmN1mUbpbtM&tbnid=6OdYegpArVkWhM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.ymca.gr/?microsite_id=&menu_id=277&ei=D50kUf-2J4rctAa_4oGgDw&bvm=


 

 
ΤΕΤΑΡΤΗ 13/03/2013 –  
 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15/03/2013 
 
 Μέσα στα πλαίσια της κοινωνικής προ-

σφοράς του σχολείου και με αφορμή τη 
Διαδρομή Αγάπης του Συνδέσμου Κάνε 
Μια Ευχή, ομάδα μαθητών πέρασε από 
όλες τις τάξεις για τη διεξαγωγή εράνου.  
Παραδώσαμε το ποσό 
των €500,00. 

  
ΠΕΜΠΤΗ 14/03/2013 –  
 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15/03/2013 
 
 Μαθητές και μαθήτριες του Λυκείου 

έλαβαν μέρος στους Περιφερειακούς Α-
γώνες Στίβου Λευκωσίας στο Γ.Σ.Π.  

 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15/03/2013 
 
 Ο μαθητής Γιώργος Χατζηαντώνης (Δ1) 

βραβεύτηκε από την Ιερά Αρχιεπισκοπή 
Κύπρου με το Γ’ Βραβείο, στα πλαίσια 
του Στ’ Παγκύπριου Διαγωνισμού Εικα-
στικής Δημιουργίας.  

 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22/03/2013 
 
 Την 3η περίοδο έγινε ο ενδο-

σχολικός εορτασμός για την 
25η Μαρτίου.  

 
ΔΕΥΤΕΡΑ 25/03/2013 
 
 Το σχολείο μας έλαβε μέρος στους πα-

γκοινοτικούς εορτασμούς για την 25η 
Μαρτίου. 

 
ΤΕΤΑΡΤΗ 27/03/2013 
 
 Οι μαθητές της Β’ Λυκείου παρακολούθη-

σαν παρουσίαση από ιατρική  ομάδα (Δρ 
Γ. Κατσώνης, κ. Σοφία Μάτση, κ. Ελένη 
Κουππάνου) για το επάγγελ-
μα του γιατρού και για εναλ-
λακτικές λύσεις στη θεραπεί-
α του καρκίνου. 

 

ΠΕΜΠΤΗ 28/03/2013 
 
 Πραγματοποιήθηκε η δεύτερη αιμοδοσία 

στην αίθουσα εκδηλώσεων.  Έλαβαν μέ-
ρος καθηγητές και μαθητές της Γ’ Λυκεί-
ου. 

 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/03/2013 
 
 Την 5η περίοδο έγινε ο ενδο-

σχολικός εορτασμός για την 1η 
Απριλίου. 

 
ΔΕΥΤΕΡΑ 01/04/2013 
 
 Το σχολείο μας έλαβε μέρος στους πα-

γκοινοτικούς εορτασμούς για την 1η Απρι-
λίου.  Μαθητές/τριες παρέλασαν με τη 
συνοδεία της σχολικής μας μπάντας 
στους εορτασμούς της Μητρόπολης Ταμα-
σού στη Δευτερά. 

 
ΔΕΥΤΕΡΑ 08/04/2013 –  
  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/04/2013 
 
 Πνευματικοί βρίσκονταν στο σχολείο και 

όσα παιδιά το επιθυμούσαν συμμετείχαν 
στο Μυστήριο της Εξομολόγησης.  

 
ΠΕΜΠΤΗ 11/04/2013 
 
 Έγινε η αξιολόγηση του σχολείου μας από 

τον Δρα Ιερείδη για τα Οικολογικά Σχο-
λεία.  Η αξιολόγησή μας πήρε θετικότατα 
σχόλια, το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με 
επιτυχία σ’ όλα τα στάδια. 

 
ΠΕΜΠΤΗ 11/04/2013 –  
  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12/04/2013 
 

 Μαθητές του Λυκείου έλαβαν μέρος 
στους Παγκύπριους Αγώνες Στίβου 
που διεξήχθησαν στο Γ.Σ.Π.  Ο μαθητής 
μας Μιχάλης Κοσμά (Στ’4) κατέλαβε 
την πρώτη θέση στα εμπόδια. 

 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12/04/2013 
 

 Οι μαθητές της Α’, Β’, Γ’ Γυμνασίου και 
Α’, Β’ Λυκείου πραγματοποίησαν ψυχα-
γωγική εκδρομή στις Φοινικούδες 
στη Λάρνακα. 
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ΤΡΙΤΗ 16/04/2013 

 Μαθητές του Γυμνασίου μας έλαβαν μέ-
ρος στους Παγκύπριους Αγώνες Στίβου 
Γυμνασίων με πολύ καλά αποτελέσματα. 

 Την 8η περίοδο οι μαθητές της Γ’ Λυκείου 
παρακολούθησαν παρουσίαση από το Ευ-
ρωπαϊκό Πανεπιστήμιο.  

 
ΤΕΤΑΡΤΗ 17/04/2013 

 Μέσα στα πλαίσια του μαθήματος των 
Οικονομικών, το τμήμα Δ5 παρουσίασε τις 
εργασίες τους στη Διεύθυνση και σε γονείς 
του σχολείου. 
 
ΠΕΜΠΤΗ 18/04/2013 
 
 Μαθητές και μαθήτριες της Β’ και Γ’ Λυ-

κείου που έχουν επιλογή το μάθημα της 
Ολυμπιακής Παιδείας, παρακολούθησαν 
διάλεξη από την Ψυχολόγο Δρα Έλενα 
Αβραάμ με θέμα  «Ανάρμοστη συμπερι-
φορά στον Αθλητισμό». 

 Μαθητές και μαθήτριες της Β’ Λυκείου 
πραγματοποίησαν επίσκεψη στο Ινστι-
τούτο Νευρολογίας & Γενετικής.  

 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/04/2013 
 
 Μαθητές/τριες της Β’ Λυκείου συμμετεί-

χαν στο διαγωνισμό «Μαθητές στην 
Έρευνα-ΜΕΡΑ 2012-2013». 

 
 Οι μαθητές της Α’ Λυκείου παρακολούθη-

σαν διάλεξη από εκπρόσωπο της α-
στυνομίας με θέμα:  «Κροτίδες και οι 
κίνδυνοι που παραμονεύουν με τη 
χρήση τους».  

 
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/04/2013 
 
 Όλοι οι μαθητές πραγματοποίησαν κοινό 

εκκλησιασμό στον Ιερό Ναό Παναγίας 
Οδηγήτριας Παλιομετόχου.  Όσοι επιθυ-
μούσαν έλαβαν τη Θεία Κοινωνία. 

 
 Ο Σύνδεσμος Γονέων πρόσφερε δωρεάν 

πρόγευμα σε όλους τους μαθητές και 
στο προσωπικό του σχολείου. 

ΠΕΜΠΤΗ 25/04/2013 
 
 Οι μαθητές του Γυμνασίου παρα-

κολούθησαν επίδειξη των μουσι-
κών οργάνων από τη Φιλαρμονι-
κή της Αστυνομίας Κύπρου. 

 Οι μαθητές της Γ’ Λυκείου πραγ-
ματοποίησαν εκπαιδευτική επί-
σκεψη στο Στρατόπεδο «Στέλιου Μαυ-
ρομμάτη» στο Σταυροβούνι.  Οι μαθήτρι-
ες πραγματοποίησαν εκπαιδευτική επίσκε-
ψη στον Κόρνο. 

 
ΠΕΜΠΤΗ 25/04/2013 –  
  ΚΥΡΙΑΚΗ 28/04/2013 
 
 Μέσα στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προ-

γράμματος eTwinning με θέμα:  
«Φιλοσοφία-Ιστορία-Επιστήμες» πραγμα-
τοποιήθηκε στην Πάτρα σεμινάριο επα-
φών-Contact seminar.  Σ’ αυτό παρευρέ-
θηκαν εκπαιδευτικοί από την Ιταλία, Ι-
σπανία, Ελλάδα και Κύπρο.  Το σχολείο 
μας εκπροσώπησε η φιλόλογος κα Μαρια-
λένα Κρασιά. 

 
ΣΑΒΒΑΤΟ 27/04/2013 
 Αναχώρηση μαθητών/τριων της Β’ Λυκεί-

ου για το Μόναχο-Γερμανία. 
 
ΤΕΤΑΡΤΗ 01/05/2013 
 
 Άφιξη μαθητών/τριων της Β’ Λυκείου 

από το Μόναχο-Γερμανία. 
 
ΠΕΜΠΤΗ 09/05/2013  
 
 Σε δημοσιογραφική διάσκεψη που έγινε 

στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο τιμήθηκαν 
οι μαθητές που διακρίθηκαν στο μα-
θητικό διαγωνισμό για το σχεδιασμό 
λογότυπου για τα 40χρονα του Παι-
δαγωγικού Ινστιτούτου.  Από το σχο-
λείο μας διακρίθηκαν οι:  Γιάννης Πολυ-
δώρου (Δ’1) και Γιώργος Χατζηαντώνης 
(Δ’1) 

 
ΔΕΥΤΕΡΑ 13/05/2013 –  
  ΠΕΜΠΤΗ 16/05/2013 
 

 Μέσα στα πλαίσια του προγράμματος Co-
menius, τέσσερεις (4) μαθητές της Α’ Λυ-
κείου επισκέφθηκαν την Κέρκυρα. 
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ΔΕΥΤΕΡΑ 03/06/2013 
 
 Σε ειδική τελετή έγινε η βράβευση για 

τα οικολογικά σχολεία.  Το σχολείο 
μας εκπροσωπήθηκε από την υπεύθυνη 
οικολογικών σχολείων κ. Μαρία Μουρού-
τη και την κ.Κυριακή Κωνσταντίνου.  

 

 
ΤΕΤΑΡΤΗ 12/06/2013 –  
  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14/06/2013 
 
 Κατασκήνωση στα Περβόλια Λάρνακας 

για όλο το σχολείο. 
 
ΤΡΙΤΗ 25/06/2013 –  
  ΤΕΤΑΡΤΗ 31/07/2013 
 
 Καλοκαιρινό Σχολείο για παιδιά ηλικίας 

4-14 χρονών  
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28/06/2013 
 
 Τελετή αποφοίτησης της Γ’ Λυκείου.  

Ακολούθησε δείπνο για τους γονείς και 
τους απόφοιτους μαθητές στο Εστιατόριο 
Προσήλιο. 
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10 Χρόνια  ΟΛΥΜΠΙΟΝ 

 
 

10 Χρόνια 

 
Εκπαιδευτικής Δημιουργίας 

Αφιερωματικό Λεύκωμα 
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Η Κόμισσα της Φάμπρικας 

Οι Ηλίθιοι 
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 Οι Όρνιθες του Αριστοφάνη 
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Δεν Πληρώνω Δεν Πληρώνω 
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Τα Ρούχα Του Βασιλιά 
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Παραμύθι Χωρίς Όνομα 

Ο Αχόρταγος 
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Στιγμιότυπα από Εκδρομές 

-81- 



 

 

Ισπανία 

Στιγμιότυπα από Εκδρομές 
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Γερμανία 

Στιγμιότυπα από Εκδρομές 
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Κατασκήνωση  στα  Περβόλια της Λάρνακας 
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