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«Το μεγαλύτερο και ςημαντικότερο εργαλείο τησ 

νζασ εποχήσ είναι η παιδεία» 



  

  



  

  

Χαιρετισμός 

Με ιδιαι τερη περηφα νια χαιρετι ζω και φε τοσ την 
ε κδοςη του περιοδικου  του ςχολει ου μασ. 
 
Η ε κδοςη του ςχολικου  περιοδικου  αναδεικνυ ει 
την πολυπριςματικη  δρα ςη και προςφορα  του 
ΟΛΥΜΠΙΟΝ προσ τα παιδια , αλλα  και την ενεργη   
ανταπο κριςη και ςυμμετοχη  των μαθητω ν ςτισ 
το ςεσ δραςτηριο τητεσ.  

 
Η ςυ γχρονη και ευρωπαι κη  αντι ληψη επιτα ςςει τα ςχολει α να λει-
τουργου ν με βα ςη τον α νθρωπο-μαθητη  για τον α νθρωπο-μαθητη . 
Με ςα απο  τισ ςελι δεσ του τευ χουσ των «Μαθητικω ν Πινελιω ν» και το 
πλου ςιο φωτογραφικο  αρχει ο του, ο κα θε αναγνω ςτησ ε χει την ευ-
καιρι α να πα ρει μια «γευ ςη» απο  τισ δραςτηριο τητεσ που πραγματο-
ποιη θηκαν τη ςχολικη  χρονια  2018– 2019. Θα αντιληφθει  ο τι μπορει  
να ςυνυπα ρξει η ανθρωποκεντρικη  προςε γγιςη με την επι τευξη των 
εκπαιδευτικω ν ςτο χων που και αυτη  τη χρονια  κυμα νθηκαν ςε υψη-
λα  επι πεδα.  
Οι μαθητε σ μασ ε χουν πνευ μα δημιουργικο τητασ και το αποδεικνυ ουν 
με τισ εργαςι εσ που περιε χονται ςτο τευ χοσ αυτο . Έχουν φιλομα θεια 
γι’ αυτο  και διακρι νονται ςε το ςουσ διαγωνιςμου σ. Έχουν με ςα τουσ 
το ευ αγωνι ζεςθαι γι’ αυτο  και ςυμμετε χουν ςε το ςεσ αθλητικε σ εκ-
δηλω ςεισ, κα νοντασ πρα ξη το αρχαι ο ρητο  «νουσ υγιη σ εν ςω ματι υ-
γιει ».  
Ει μαι πεπειςμε νοσ ο τι η μαθητιω ςα κοινο τητα του Γυμναςι ου – Λυ-
κει ου ΟΛΥΜΠΙΟΝ θα ςυνεχι ςει να προοδευ ει εκδι δοντασ και ςτο με λ-
λον ανα λογου επιπε δου περιοδικα .  
Για την ε κδοςη και του φετινου  περιοδικου  ευχαριςτω  και ςυγχαι ρω 
θερμα  τουσ μαθητε σ και τουσ καθηγητε σ που ανε λαβαν την ευθυ νη 
και παρουςι αςαν ε να ε ντυπο με το ςο πολυδια ςτατο περιεχο μενο.  
 

 

Γιώργος Κρητικός 

Γενικός Διευθυντής 
 

 

 

Χαιρετισμός 

Με χαρα  και ικανοποι ηςη χαιρετι ζω τη 16η 
ε κδοςη του περιοδικου  του ςχολει ου μασ 
«Μαθητικε σ Πινελιε σ» που ε χει τη μορφη  λευκω -
ματοσ. Ένα λευ κωμα πλου ςιο ςε περιεχο μενο, το 
οποι ο μαρτυρει  την ποιο τητα του εκπαιδευτι-
κου  ε ργου που επιτελει ται ςτο Γυμνα ςιο-Λυ κειο 
ΟΛΥΜΠΙΟΝ. 
 
Το λευ κωμα που κρατα τε ςτα χε ρια ςασ αποτυ-

πω νει την πλου ςια ςχολικη  δρα ςη ςε ε να ευρυ  φα ςμα δραςτηριοτη -
των, οι οποι εσ προα γουν την πολυ πλευρη ανα πτυξη των παιδιω ν.  
Αυτη  η δρα ςη φωτι ζεται νοςταλγικα  με ςα απο  το φωτογραφικο  υλι-
κο  που παρουςια ζεται και δει χνει ο τι η ςχολικη  χρονια  2018-2019 
ακολου θηςε μια παραγωγικη  και γεμα τη δημιουργι α πορει α. 
 
Το περιεχο μενο του λευκω ματοσ μαρτυρει  τισ αξι εσ και το η θοσ που 
καλλιεργου νται απο  ο λουσ ο ςοι εργα ζονται ςτο ΟΛΥΜΠΙΟΝ, αφου  οι 
πλου ςιεσ ςχολικε σ δρα ςεισ φανερω νουν ο τι καλλιεργει ται ο ςεβα-
ςμο σ, ο ανθρωπιςμο σ, η αλληλεγγυ η, η ευαιςθηςι α για το περιβα λλον, 
η μνη μη και η τιμη  για την πατρι δα μασ, η ανα πτυξη του πνευ ματοσ 
και του ςω ματοσ, η αγα πη προσ τον ςυνα νθρωπο, ο λα απαραι τητα 
ςυςτατικα  για τη δια πλαςη και διαμο ρφωςη του χαρακτη ρα των 
παιδιω ν. 
 
Οι μαθητε σ του ΟΛΥΜΠΙΟΝ ει ναι οι «πρωταγωνιςτε σ» του ε ργου που 
παρουςια ζεται, αφου  ει ναι το ςημει ο αναφορα σ του λευκω ματοσ. Σα-
φω σ, ο μωσ, ςτην ε κδοςη αυτη  ςυνε βαλαν πε ραν των παιδιω ν και μια 
ομα δα καθηγητω ν, τουσ οποι ουσ και ευχαριςτω  θερμα . 
 
Τε λοσ, με τη λη ξη τησ ςχολικη σ χρονια σ 2018-2019  ευ χομαι ςε ο λουσ 
τουσ μαθητε σ και ειδικα  ςτουσ τελειο φοιτουσ ευο δωςη των ςτο χων 
τουσ. 

Μαρία Κρητικού 

Γενική Διευθύντρια  
 



  

  

«Το μυαλό δεν είναι ϋνα δοχείο που πρϋπει να γεμίςει αλλϊ μια φλόγα που 

πρϋπει να ανϊψει».  Πλούταρχος  

Εκπαιδευτικό προςωπικό ΟΛΥΜΠΙΟΝ 



  

  

Χαιρετισμός 

Με ιδιαι τερη χαρα  και ικανοποι ηςη χαιρετι ζουμε τη 16η 

ε κδοςη του περιοδικου  «Μαθητικε σ Πινελιε σ» του ςχολει -

ου μασ. 

Με την ε κδοςη του  περιοδικου  ςηματοδοτει ται η λη ξη μι-

ασ ακο μη ςχολικη σ χρονια σ, απο λυτα επιτυχημε νησ. Με ςα 

απο  τα α ρθρα και το φωτογραφικο  υλικο , προβα λλεται η 

πλου ςια και ςυνεχη σ δραςτηριο τητα του ςχολει ου και των 

μαθητω ν μασ, δηλαδη  η ςυμμετοχη  ςε διαγωνιςμου σ, ςε 

εκδηλω ςεισ κοινωνικου  και φιλανθρωπικου  χαρακτη ρα, ςε ςυζητη ςεισ - παρου-

ςια ςεισ και εκθε ςεισ, ςτην Κυ προ και ςτο εξωτερικο . Όλα τα πιο πα νω ςε ςυνδυ-

αςμο  πα ντα με το καθημερινο  προ γραμμα των μαθημα των.  

Το μεγα λο πλεονε κτημα ει ναι ο τι οι μαθητε σ μασ μεγαλω νουν ςε ε να περιβα λλον 

υγιε σ, γεμα το ενδιαφε ροντα και προκλη ςεισ για δημιουργικο τητα και ανα πτυξη 

των ταλε ντων τουσ μακρια  απο  τισ αρνητικε σ τα ςεισ τησ ςυ γχρονησ κοινωνι ασ.  

Το περιεχο μενο του περιοδικου  καταδεικνυ ει τον ανθρωποκεντρικο  χαρακτη ρα 

του ςχολει ου και τισ αρχε σ και αξι εσ που καλλιεργου νται με τελικο  αποδε κτη 

τουσ ι διουσ τουσ μαθητε σ.   

Για ο λα τα πιο πα νω, ευχαριςτου με θερμα  τη Διευ θυνςη του Σχολει ου και ο λο το 

εκπαιδευτικο  προςωπικο  για την προςε γγιςη και τη ςυνεχη  προςπα θεια που κα-

ταβα λλουν προσ το ςυ νολο των μαθητω ν.  Επι ςησ, θερμε σ ευχαριςτι εσ ςτουσ ςυ-

ντελεςτε σ του ωραι ου αυτου  περιοδικου , που θα αποτελει  μια ο μορφη ανα μνηςη 

για ο λουσ.  

Ευχο μαςτε ςε ο λουσ καλο  καλοκαι ρι και ιδιαι τερα ςτουσ τελειο φοιτου σ μασ ευ-

χο μαςτε κα θε επιτυχι α και προ οδο ςτη νε α τουσ ζωη .    

Χρίςτοσ Κιαγιϊσ 
Πρόεδροσ Συνδϋςμου Γονϋων 

2018 – 2019 
 

 
 

Κα θε τε λοσ αποτελει  μια καινου ργια αρχη ! 

Ση μερα τελειω νουν τα ςχολικα  μασ χρο νια 

και ανοι γεται μπροςτα  μασ ε νασ καινου ρ-

γιοσ ορι ζοντασ. Άλλοι απο  εμα σ θα φοιτη -

ςουμε ςε πανεπιςτη μια και α λλοι απο  εμα σ 

κατευθει αν ςτον εργαςιακο  ςτι βο. Και ςτισ 

δυο περιπτω ςεισ θα ε χουμε πα ντα ςτο 

μυαλο  και ςτην καρδια  μασ τα μαθητικα  

μασ χρο νια ςτο ΟΛΥΜΠΙΟΝ.  

Με ςα απο  τη γνωςτικη  καλλιε ργεια και τη ςυμμετοχη  μασ ςε 

πολλαπλε σ δραςτηριο τητεσ, καλλιτεχνικε σ και αθλητικε σ, δια-

πλα ςαμε τον χαρακτη ρα μασ και ζη ςαμε αξε χαςτεσ εμπειρι εσ 

που θα μασ ςυνοδευ ουν μια ζωη . Λαμβα νοντασ ςυμμετοχη  ςε 

δια φορουσ διαγωνιςμου σ καταφε ραμε να αναδει ξουμε το ςχο-

λει ο αλλα  και τα ταλε ντα μασ. Αρωγοι  και ςυνοδοιπο ροι ςτην 

προςπα θεια  μασ ο λα αυτα  τα χρο νια η ταν οι Διευθυντε σ και οι 

Καθηγητε σ μασ, οι οποι οι μεταλαμπα δευςαν τισ γνω ςεισ τουσ 

ςε εμα σ και μα σ προετοι μαςαν, ε τςι ω ςτε να ενταχθου με      

αρμονικα  ςτη ςυ γχρονη απαιτητικη  κοινωνι α. 

Μακα ρι τα ο νειρα μασ να γι νουν πραγματικο τητα! Καλη  ςταδι-

οδρομι α ςυμμαθητε σ. Καλη  αρχη  ςτην ενη λικη ζωη  μασ!     

 

 
Σταμϊτη Αχιλλϋασ 

Πρόεδροσ Κ.Μ.Σ. 2018-19 

Χαιρετισμός 



 

 

τ’1 

Αναςταςίου Φοίβοσ Αντάρτθ Χρίςτοσ Γρθγορίου Ελζνθ Καλιαμπάκου Ελζνθ Δυμιώτθσ Γεώργιοσ 

Παντελόπουλοσ Νικόλαοσ Χριςτοσ Κωνςταντίνου Ανδρζασ Καρατςιόλθ Γεωργία 

Καραγιώργθ Δθμιτρθσ 

ταμάτθ Αχιλλζασ 
Χαραλάμπουσ Ζβελιν Σερεηόπουλοσ Χρίςτοσ Σράττου Θεογνωςία 

Μάτςιασ Δθμιτρθσ 

Χατηοφδθσ Γιώργοσ 

Πεταλάσ Γεώργιοσ ιονι Μαρία Νικολζττα 

Απόφοιτοι 2019 

Λάςκου Νίκθ 



 

 



 

 

Αρχοντίδου Νικολίνα Ιορδάνου Ευριπίδθσ Κυρμίτςθσ Μάριοσ Κιουηζλθ Ζρικα 

Πρζντηασ Ηλίασ Παπαδόπουλοσ Ανδρζασ Μικζλλθ Μαρία Μζλθ Γεώργιοσ 
Πουλι Άγγελοσ 

Ηρακλζουσ Μαριαλζνα 

τ’2 

Γιαννουράσ Αντρζασ 

Απόφοιτοι 2019 

Φρυδάσ Χαράλαμποσ 



 

 



 

 

Απόφοιτοι 2019 τ’3 

Γεωργίου Θάνοσ Γεωργίου Χρίςτοσ Κεφάλασ Παναγιώτθσ 

Μαρίνοσ 

Μακρισ Αντρζασ 

οφοκλζουσ Αλζξανδροσ Σοςουνίδου Μαρία Χατηθλάρκου Γιώργοσ ωφρονίου Παναγιώτθσ 

Μιλτιάδου Άντρεα 

Νικολάου Γεώργιοσ Παναγι Χαράλαμποσ Πιερίδου Θζα Πολυδώρου Παναγιώτθσ ιαμακκίδθ Θεοφανώ 



 

 



 

 

Απόφοιτοι 2019 τ’4 

Ανδρζου Γεώργιοσ 
Γεωργίου Μαρία-Ξζνια Δθμθτρίου Ραφαζλα Κανιόσ τυλιανόσ 

Χριςτοφι Κφπροσ 

Κάττου Αναςταςία Νεοφφτου Παντελισ 

Ηλία Ιωάννθσ 

εργίου Παναγιώτθσ ουράντηοσ Κωνςταντίνοσ 
Σςοφμασ τυλιανόσ 



 

 



 

 

Κάθε καινούργια μέρα να     

είναι ένα καινούργιο         

σκαλοπάτι για πρόοδο και   

ευημερία  



 

 

«Η εκπαίδευςη και η μόρφωςη είναι το πιο ιςχυρό όπλο που     
μποροφμε να χρηςιμοποιήςουμε για να αλλάξουμε τον κόςμο». 

 

Νέλσον Μαντέλα 



  

 

Σχολική Χρονιά 2018-19 

Τμήμα: E’1 



  

 

Σχολική Χρονιά 2018-19 

Τμήμα: Ε’2 



  

 

Σχολική Χρονιά 2018-19 

Τμήμα: Ε’3 



  

 

Σχολική Χρονιά 2018-19 

Τμήμα: Δ’1 



  

 

Σχολική Χρονιά 2018-19 

Τμήμα: Δ’2 



  

 

Σχολική Χρονιά 2018-19 

Τμήμα: Δ’3 



  

 

Σχολική Χρονιά 2018-19 

Τμήμα: Δ’4 



  

 

Σχολική Χρονιά 2018-19 

Τμήμα: Δ’5 



  

 

Σχολική Χρονιά 2018-19 

Τμήμα: Γ’1 



  

 

Σχολική Χρονιά 2018-19 

Τμήμα: Γ’2 



  

 

Σχολική Χρονιά 2018-19 

Τμήμα: Γ’3 



  

 

Σχολική Χρονιά 2018-19 

Τμήμα: Γ’4 



  

 

Σχολική Χρονιά 2018-19 

Τμήμα: Β’1Δ 



  

 

Σχολική Χρονιά 2018-19 

Τμήμα: Β’1Μ 



  

 

Σχολική Χρονιά 2018-19 

Τμήμα: Β’2 



  

 

Σχολική Χρονιά 2018-19 

Τμήμα: Β’3 



  

 

Σχολική Χρονιά 2018-19 

Τμήμα: Α’1 



  

 

Σχολική Χρονιά 2018-19 

Τμήμα: Α’2 



  

 

Σχολική Χρονιά 2018-19 

Τμήμα: Α’3 



  

 

Σχολική Χρονιά 2018-19 

Τμήμα: Α’4 



  

 

Βραβεία 
Tο Γυμνϊςιο – Λύκειο ΟΛΤΜΠΙΟΝ 

 «ΗΓΕΣΗ ΣΗ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ» 

 GOLD AWARD ςτην κατηγορύα Καλλιϋργεια Περιβαλλοντικόσ υνεύδηςησ με τύτλο υποψηφιότητασ: «Σο Γυμνϊςιο –       
Λύκειο ΟΛΤΜΠΙΟΝ δημιουργεύ περιβαλλοντικϊ ςκεπτόμενουσ ανθρώπουσ».   

 SILVER AWARD ςτην κατηγορύα Έρευνα με τύτλο υποψηφιότητασ: «Σο Γυμνϊςιο – Λύκειο ΟΛΤΜΠΙΟΝ μϋςω τησ ϋρευνασ 
αναπτύςςει την κριτικό ςκϋψη». 

 BRONZE AWARD ςτην κατηγορύα Δεςμόσ με την κοινωνύα με τύτλο υποψηφιότητασ: «Σο Γυμνϊςιο – Λύκειο ΟΛΤΜΠΙΟΝ 
ϊρρηκτα δεμϋνο με την κοινωνύα». 

Σο ΟΛΤΜΠΙΟΝ κατϋκτηςε και ςτισ τρεισ υποψηφιότητεσ που ςυμμετεύχε βραβεύα!  

Πραγματοποιη θηκαν φε τοσ τα Education Leaders Awards 2019 με ςτο χο την ανα δειξη και επιβρϊβευςη τησ αρι-
ςτεύασ αλλϊ και των καινοτόμων πρακτικών  που ε χουν αναπτυχθει  ςτην εκπαιδευτικη  κοινο τητα τησ Κυ πρου ςε 
κα θε βαθμι δα εκπαι δευςησ.  
Τα βραβει α διοργα νωςε ο εκδοτικο σ οι κοσ ΔΙΑΣ ΛΤΔ και η Boussias Communications, υπο  την Αιγι δα του Τπουργεύου 
Παιδεύασ και Πολιτιςμού. 
 
Το Γυμνα ςιο – Λυ κειο ΟΛΥΜΠΙΟΝ ε χει ε ντονη παρουςι α ςτην Ιδιωτικη  Εκπαι δευςη και κεντρικο  με λημα την              
πολυ πλευρη ανα πτυξη του κα θε μαθητη , με ςω των πρωτοπο ρων και πολυςχιδω ν δρα ςεων που αναπτυ ςςει.  
Έτςι αξι ζουν ςυγχαρητη ρια ςε ο λουσ τουσ εκπαιδευτικου σ και ςε ο λουσ τουσ μαθητε σ του ΟΛΥΜΠΙΟΝ.  
 
Οι υποψηφιο τητεσ αξιολογόθηκαν απο  κριτικη  επιτροπη , την οποι α ςυνε θεταν εκπαιδευτικοι , εμπειρογνω μονεσ, πα-
νεπιςτημιακοι  και εκπρο ςωποι εκπαιδευτικω ν φορε ων με προ εδρο τησ επιτροπη σ την καταξιωμε νη ακαδημαι κο  Δρα 
Μαι ρη Κουτςελι νη. 



  

 



  

 

Βραβεία  
Περιβαλλοντικά Προγράμματα 

 

Η ομα δα του Χρυςοπρα ςινου Φυ λλου του Γυμναςι ου-Λυκει ου                

ΟΛΥΜΠΙΟΝ κατε κτηςε το Πρώτο Παγκύπριο Βραβεύο καλύτερησ 

προφορικόσ παρουςύαςησ ςτο Δ΄ Παγκύπριο Μαθητικό υνϋδριο 

για το Περιβϊλλον και την Αειφορύα, το οποι ο πραγματοποιη θηκε 

ςτισ 6 Απριλι ου 2019.  Η παρουςι αςη τησ ερευνητικη σ εργαςι ασ των 

μαθητω ν/τριω ν μασ με θε μα: ΝΑΙ ςτο Λεωφορεύο, ΟΦΙ ςτο Αυτοκύνη-

το διακρι θηκε ανα μεςα ςτισ 96 περιβαλλοντικε σ εργαςι εσ 

που υποβλη θηκαν ςτο Συνε δριο απο  80 Γυμνα ςια και Λυ κεια Παγκυ πρια.  

Φρυσοπράσινο Υύλλο 
Πρώτο Παγκύπριο Βραβεύο  

Το Γυμνάςιο-Λφκειο ΟΛΥΜΠΙΟΝ βραβεφτθκε με τθν πράςινθ ςθμαία από το Ευρωπαϊκό 
πρόγραμμα «Οικολογικά Σχολεία». Το ςχολείο μασ κατάφερε με επιτυχία να διεκπεραιώ-
ςει τουσ ςτόχουσ του προγράμματοσ για τα τελευταία 3 ζτθ.  
Μζςω τθσ ςθμαίασ αυτισ βραβεφεται θ εμπεριςτατωμζνθ δουλειά και θ ενεργι εμπλοκι 
τθσ ςχολικισ κοινότθτασ ςτθν ευαιςκθτοποίθςθ των μακθτών/τριών και ςτθν καλλιζργεια 
περιβαλλοντικισ ςυνείδθςθσ. 

ΠΡΑΙΝΗ ΗΜΑΙΑ ΓΙΑ ΑΚΟΜΗ ΜΙΑ ΥΟΡΑ ΓΙΑ 

ΣΟ ΦΟΛΕΙΟ ΜΑ! 



  

 

Βραβεία 
Παγκύπρια Βραβεία στην Ολυμπιάδα Υυσικής  

 Μετϊλλια ςτην Παγκύπρια 

 Ολυμπιϊδα Υυςικόσ !  

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

Κυριάκοσ Δθμθτρίου (B’)   

Αργυρό Μετάλλιο 

Άντρεα Αντωνίου (B’) 

Χάλκινο Μετάλλιο 

 

 

 

Αγάκια Αλλαγιώτθ (Γ’) 

Χάλκινο Μετάλλιο 

ΛΥΚΕΙΟ 

 

Πάρισ Νικόλασ Παπαγεωργίου (Δ’): Αργυρό Μετάλλιο 

 Στυλιανι Μικζλλθ (Δ’):                             Χάλκινο Μετάλλιο 

 Παναγιώτα Χατηθαντώνθ (Δ’):             Χάλκινο Μετάλλιο 



  

 

1ο Παγκύπριο Βραβεύο για τα Λυ κεια – Αντρέας Χατζησολωμού (Δ’) 

2oΠαγκύπριο Βραβεύο για τα Λυ κεια – Γεωργία Πίττα (Δ’) 

3o Παγκύπριο Βραβεύο για τα Γυμνα ςια – Κωνςταντι νοσ Ιωαννι δησ (Α’) 

3o Παγκύπριο Βραβεύο για τα Γυμνα ςια – Βικτώρια Σαββίδου (Β’) 

ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ – ΛΤΚΕΙΟ ΟΛΤΜΠΙΟΝ  

ΑΡΩΕ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΣΑ ΠΡΩΣΕΙΑ 

Παγκύπριος Διαγωνισμός      

S -Factor 

Βραβεία 

Παγκύπρια Βραβεύα ςτον Διαγωνιςμό           

Επιςτημών «S-Factor 2018» ςτο πλαύςιο τησ 

«ΜΕΡΑ ΣΟΤ ΕΡΕΤΝΗΣΗ 2018» 

3Ο Πανευρωπαϊκό 

Βραβείο  

Επιστημών  
 

Η μαθη τρια  μασ Βικτώρια    

αββύδου (Β’ Γυμναςι ου) απε -

ςπαςε το 3ο Πανευρωπαώκό 

Βραβει ο Επιςτημών ςτον       

Διαγωνιςμό EuroScience 2019. 

Με την εργαςι α: «Σο ξυπνητόρι 

του Πλϊτωνα», παρουςι αςε ον 

τρο πο με τον οποι ο ο Πλα τωνασ 

καταςκευ αςε ε να ξυπνητη ρι για 

να ξυπνα  εγκαι ρωσ για τισ διαλε -

ξεισ που ε δινε ςτην ακαδημι α του 

την αυγη .  Εξη γηςε απο  φυςικη σ 

πλευρα σ τον τρο πο καταςκευη σ 

και λειτουργι ασ του ξυπνητηριου . 



  

 

 

2ο Παγκφπριο Βραβείο Math Factor 2019 – 

Παναγιώτα Χατηθαντώνθ (Δ’) 

3ο Παγκφπριο Βραβείο Math Factor 2019 – 

Μαγδαλθνι Κυπριανοφ (Α’) 

3ο Παγκφπριο Βραβείο Science Factor 2019 

– Βαςιλικι Χατηθκυπρι (Α’) 

Παγκύπριοι Διαγωνισμοί          

Επιστημών «Science Factor 2019» 

και «Math Factor 2019». 

Οι μαθητε σ Κωνςταντύνοσ Ιωαννύδησ (Α΄) και 

Πϊρισ Νικόλασ Παπαγεωργύου (Δ΄), διακρι -

θηκαν ςτον Επαρχιακό Διαγωνιςμό Μαθη-

ματικών «Ιϊκωβοσ Πατϊτςοσ». 

Επι ςησ,  απε ςπαςαν απο  ε να ΧΑΛΚΙΝΟ            

μετα λλιο ςτον διαγωνιςμο  Kangourou Μαθη-

ματικω ν. 

Ο Κωνςταντύνοσ πϋτυχε διϊκριςη ςτον Πα-

γκυ πριο Διαγωνιςμο  Μαθηματικω ν και εξα-

ςφα λιςε προ κριςη ςτουσ Διεθνει σ Διαγωνι-

ςμου σ JBMO, BMO, EGMO & IMO.  

 

Ακο μη ο Κωνςταντύνοσ  κατζκτθςε χάλκινο      

μετάλλιο ςτθν 20θ Κυπριακι Μακθματικι            

ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ . 

ΒΡΑΒΕΙΑ ςτα ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ 

Η μαθη τρια  μασ, Αγγελι να Τομα ζου τησ Γ’ 
Γυμναςι ου, διακρι θηκε ωσ χαριςματικο  
και ταλαντου χο παιδι  ςε διαγωνιςμο  που 
διοργανω θηκε απο  τη CTY Greece.  

Φαριςματικό και            

Σαλαντούχο παιδύ! 



  

 

Βραβεία 
1ο Παγκύπριο Βραβείο  

Πρώτο Παγκύπριο Βραβεύο κατε κτηςε η μα-
θη τρια  μασ Παναγιώτα Φατζηαντώνη (Δ΄) 
ςτον Διαγωνιςμο  ςυγγραφη σ δημοςιογραφι-
κου  α ρθρου φιλοςοφικου  προβληματιςμου  και 
ε κφραςησ ιδεω ν με θε μα: «Μαθηματικϊ και 
Σϋχνεσ» που διοργανω θηκε απο  την Κυπριακη  
Μαθηματικη  Εταιρει α  

 Δημότριοσ Ευςτϊθιοσ Ακύλασ (Α΄)  

 Θεοφανώ Διϊκου (Α΄)  

 Βικτώρια αββύδου (Β΄) 

Φρυςϊ Μετϊλλια  ςτον Διαγωνιςμό 

Kangourou Ελληνικών 

 Βαςιλικό Φατζηκυπρό (Α΄) 

Αργυρό Μετϊλλιο  ςτον Διαγωνιςμό 

Kangourou Ελληνικών 

 Κωνςταντύνοσ Ιωαννύδησ (Α΄) 

Φϊλκινο  Μετϊλλιο  ςτον Διαγωνιςμό 

Kangourou Ελληνικών 

 Κωνςταντύνοσ Ιωαννύδησ (Α΄) 

 Βαςύλησ Σςαγγαρύδησ (Ε΄) 

Αργυρϊ Μετϊλλια  ςτον Διαγωνιςμό 

Kangourou Γαλλικών 

 Κωνςταντύνοσ Ιωαννύδησ (Α΄)  

 Θεοφανώ Διϊκου (Α΄)  

Παγκόσμια Ολυμπιάδα Αγγλικών  

Διακρύςεισ ςτην 7η Παγκο ςμια Ολυμπια δα Αγγλικω ν – HIPPO 
2019 

 Κωνςταντύνοσ Ιωαννύδησ  (Α΄) 

 Θεοφανώ Διϊκου (Α΄)  

 Αλϋξανδροσ Ιορδϊνου (Α΄)  

Φϊλκινα  Μετϊλλια  ςτο Διαγωνιςμό 

Kangourou Αγγλικών 



  

 

Βραβεία 

Δεν υπα ρχει κα ποιοσ απο  εμα σ που να μην ε χει ςυγκλονιςτει  απο  τισ  φονικε σ πυρκαγιε σ 

ςτην Ελλα δα το περαςμε νο καλοκαι ρι. Αυτη  η ταν και η αφορμη  για την καταςκευη  απο  

τουσ μαθητε σ του Γυμναςύου-Λυκεύου ΟΛΤΜΠΙΟΝ ενο σ εναλλακτικου  πυροςβεςτικου  

οχη ματοσ.  

Οι μαθητε σ Αντρϋασ, Φρύςτοσ και Γιϊννησ Παναγό  (Γ’) καθω σ και οι μαθητε σ Κυριϊ-

κοσ Δημητρύου και Φρύςτοσ Κλαδευτηρϊσ (Β’) εργα ςτηκαν ομαδικα  και με ζη λο για 

την ολοκλη ρωςη το ςο τησ καταςκευη σ ο ςο και τησ τεχνικη σ μελε τησ τησ πιο πα νω ιδε ασ 

κατακτω ντασ το 2ο παγκύπριο βραβεύο ςτον  διαγωνιςμο  Τεχνολογι ασ και Καινοτομι -

ασ ςτην εκπαι δευςη. 

2ο Παγκύπριο Βραβείο στον  Διαγωνισμό 

Σεχνολογίας και Καινοτομίας στην          

Εκπαίδευση (Τ.Ε.Κ.Ε) 

Οι μαθητε σ του  ςχολει ου 

μασ  Κωνςταντύνοσ Ιω-

αννύδησ (Α’) και οφύα 

Φριςτοδούλου (Α’), με-

τα  τη ςυμμετοχη  και 

προ κριςη τουσ ςτον Α’ 

γύρο του 9ου Διαγωνι-

ςμού Πληροφορικόσ 

Bebras 2019,  διακρι θη-

καν και  ςτον Β’ γυ ρο του 

διαγωνιςμου . 

Πληροφορική 
 

Ο μαθητη σ του ςχολεύου μασ 
Άγγελοσ Πουλόσ (Στ’), πε τυχε την 
προ κριςη  του ςτον Γ΄και τελικό 
γύρο του 27ουΠαγκύπριου Μαθη-
τικού Διαγωνιςμού Πληροφορι-
κόσ & Ηλεκτρονικών Τπολογι-
ςτών, μετα  την επιτυχη  ςυμμετοχη  
του ςτον Α΄και Β΄γύρο του Διαγω-
νιςμου . 



  

 

Βραβεία 

τον εικαςτικό διαγωνιςμό για την Ιςότητα των Υύ-
λων, με τι τλο «υμφιλύωςη προςωπικόσ και επαγγελμα-
τικόσ ζωόσ», ε λαβαν με ροσ 3 ομα δεσ, οι οποι εσ διακρι θηκαν 
με ε παινο.  

 1η ομα δα:  Φαρϊ Μιχαηλύδου (Β’), Κωνςταντόσ Ζορνϊσ 

(Β’)  

 2η ομα δα: Κυριακό Κυπριανού (Β’), Μαρύλια Φατζηςτυλι-

ανού (Β’), Ορϋςτησ Φατζηςτυλιανού (Β’) 

 3η ομα δα:  Έλενα Νϋςτωροσ (Β’), Μαρύλια Θεοδοςύου 

(Β’), Δημητριϊνα Θεοδοςύου (Β’) 

Παγκύπρια Βραβεία στα Εικαστικά  

«Διαφθορά»  

Στα πλαίςια του Γ΄ Διαγωνιςμοφ Ζωγραφικισ με κζμα: 

«Διαφκορά», που διοργάνωςε ο Οργανιςμόσ Διεκνοφσ 

Διαφάνειασ Κφπρου, οι μακιτριεσ Ιωάννα Σοφία Παπαγε-

ωργίου(Β’) και Χριςτίνα Χαραλάμπουσ(Β’)  κατζκτθςαν τθ 

2θ κζςθ Παγκφπρια ςτον Γυμναςιακό κφκλο. Ενώ ςτον Λυ-

κειακό κφκλο κατζκτθςε, επίςθσ, 2θ κζςθ Παγκφπρια ο μα-

κθτισ Μαρίνοσ Χαραλάμπουσ (Δ’). 



  

 

Βραβεία ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ Βραβεία σε ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ  

ΕΙΚΑΣΙΚΩΝ ΣΕΦΝΩΝ 

Στον 8ο Παγκύπριο Διαγωνιςμό Εικαςτικών 

Σεχνών, η μαθη τρια  μασ Μαρύλια Θεοδοςύου (Β’)  

κατε κτηςε το Α΄ Βραβεύο ςτην κατηγορι α Υωτο-

γραφύα ϋγχρωμη – ατομικό. 

Η φωτογραφι α τησ μαθη τριασ με τι τλο «Με τα 

μϊτια τησ ψυχόσ» ξεχω ριςε και διακρι θηκε ανα -

μεςα ςε πολλε σ ςυμμετοχε σ παγκυ πρια. 

Ο μαθητη σ Αντρϋασ Προκοπύου Γ’ 

διακρι θηκε ςτον Α’ Παγκυ πριο Μαθη-

τικο  Διαγωνιςμο   ςτη μνη μη του Θεο -

δουλου Καλλι νικου με θε μα:  

«Θεόδουλοσ Καλλύνικοσ. Εμπνϋο-

μαι από το ϋργο του, δημιουργώ 

ςτη μνόμη του». 

Ο Αντρε ασ δημιου ργηςε μια ςυ ντομη 
ταινι α με πολυμεςικο  υλικο , εμπνευ-

ςμε νο απο  τη ζωη  και το ε ργο του Θεο δουλου Καλλι νικου.  Επι -
ςησ ο Ανδρϋασ Προκοπύου διακρι θηκε ςτον ΙΒ’ Παγκυ πριο Μα-
θητικο  Διαγωνιςμο  τησ Ιερα σ Αρχιεπιςκοπη σ Κυ πρου με θε μα: 
«Κύπροσ, νόςοσ Αγύων». Ο Ανδρε ασ ξεχω ριςε με το ε ργο του 
ςτην κατηγορι α ενημερωτικω ν με ςων (βι ντεο) ςτον γυμναςιακο  
κυ κλο παρουςια ζοντασ με πρωτο τυπο τρο πο τουσ βι ουσ των Κυ -
πριων Αγι ων. 

Η μαθη τρια του ςχολει ου μασ Παναγιώ-

τα Φατζηαντώνη Δ΄, διακρι θηκε ςε Δια-

γωνιςμό Αφύςασ, κύτςου & Εικονο-

γραφημϋνησ Ιςτορύασ-Κόμικσ με θε μα: 

«ημαντικϋσ γυναικεύεσ μορφϋσ ςτη 

διαδρομό τησ Ιςτορύασ» που διοργανω -

θηκε απο  το Υπουργει ο Παιδει ασ & Πολι-

τιςμου . 

Διαγωνιςμόσ φωτογραφύασ που διοργϊνωςε η Παγκύπρια Ομο-

ςπονδύα υνδϋςμων Γονϋων & Κηδεμόνων Ιδιωτικών χολεύων. 

Α’ Παγκύπριο βραβεύο: Άντρη Στυλιανου  - (Γ’) 

Γ’ Παγκύπριο βραβεύο: Νικολε τα Κυρι λλου – (Δ’) 

2οσ Έπαινοσ:     Μαρι α Παπαχαραλα μπουσ – (Ε’) 

Ειδικόσ Έπαινοσ:    Γιω ργοσ Μυλωνα σ – (Β’) 



  

 

Οι Αθλητές μας 
Ο μαθητη σ μασ Μιχα λησ Χατζηγεωργι ου του τμη -

ματοσ Ε’1 κατε κτηςε τη 2η θϋςη ςτα διπλα  ςτο 

5ο Πανελλαδικό Πρωτϊθλημα Ε’ Αντιςφαύρι-

ςησ. 

Επύςησ κατε λαβε τη 2η θϋςη ςτον τελικο  αγω να 

αντιςφαι ριςησ, που πραγματοποιη θηκε ςτα 

πλαι ςια διαςχολικου  τουρνουα  μεταξυ  ε ξι ςχο-

λει ων.  
O Γιϊννησ Φρύςτου (Γ΄),  κατε κτηςε την 1η Θϋ-

ςη ςτουσ Αγω νεσ Καρα τε ΕSYAA.  

Επι ςησ, ο Για ννησ κατε κτηςε την 3η Θϋςη ςτουσ 

Βαλκανικου σ Αγω νεσ Καρα τε (Ομαδικο ). 

Στον πρωταθληματικο  αγω να «Κυ πελλο Λευκωςι -

ασ Λα κησ Ψημολοφι τησ» Αεροβο λο Τουφε κι/

Πιςτο λι, η μαθη τρια  μασ, Αντρεϊνα Κυρύλλου 

(A’), εξαςφα λιςε την 1η θε ςη ςτο «Αεροβο λο Πι-

ςτο λι Κοραςι δων» . 

Στον πρωταθληματικο  αγω να «Κυ πελλο Λεμεςου » 

Αεροβο λο Τουφε κι/Πιςτο λι εξαςφα λιςε τη 2η θε ςη 

ςτο «Αεροβο λο Πιςτο λι Κοραςι δων».  

Στουσ Παγκυ πριουσ αγω νεσ «Κυ πελλο Λα ρνακασ» Αεροβο λο Τουφε κι/

Πιςτο λι εξαςφα λιςε την 3η θε ςη ςτο «Αεροβο λο Πιςτο λι Κοραςι δων».  

Ακο μη ςτον πρωταθληματικο  αγω να «Κυ πελλο Κερυ νειασ» Αεροβο λο 

Τουφε κι/Πιςτο λι εξαςφα λιςε την 1η θε ςη ςτο «Αεροβο λο Πιςτο λι Κορα-

ςι δων».  Αλλα  και το χα λκινο μετα λλιο ςτουσ Πανελλη νιουσ Αγω νεσ Σκο-

ποβολη σ «Μα χη τησ Κρη τησ» 

Στον πρωταθληματικο  αγω να «Κυ πελλο Λεμε-

ςου » Αεροβο λο Τουφε κι/Πιςτο λι η Νικολϋτα 

Κυρύλλου (Δ’), εξαςφα λιςε την 1η θε ςη ςτο 

«Αεροβο λο Τουφε κι Γυναικω ν/Νεα νιδων». 

Επι ςησ ςτουσ αγω νεσ ςκοποβολη σ «Επι ςημη 

Ημερι δα» εξαςφα λιςε την 1η θε ςη ςτο 

«Αεροβο λο Τουφε κι Κοραςι δων». 

Στο πρωτα θλημα καρα τε Ε.Σ.Υ.Α.Α.-ΚΟΑ ο μα-

θητη σ μασ Ανδρϋασ Ιακώβου (Α’) εξαςφα λι-

ςε την 3η θε ςη. 

Επι ςησ, ςτουσ Παγκυ πριουσ αγω νεσ καρα τε 

εξαςφα λιςε τη 2η θε ςη. 



  

 

Η μαθη τρια  μασ Ελιςϊβετ ακκϊ (Α’) εξα-
ςφα λιςε την 3η θε ςη ςτο Καρα τε, ςτην κα-
τηγορι α -47kg του 2006, ςτουσ Αγω νεσ Μι-
κρω ν Κρατω ν που πραγματοποιη θηκαν 
ςτο Σαν Μαρι νο.  

Η μαθη τρια  μασ Λουύζα Γι-
αλλούρη (Γ’) εξαςφα λιςε 
την 3η θε ςη παγκυ πρια ςτο 
2ο Τουρνουα  Wing Chun 
King Fu. 

Η ομα δα futsal αρρε νων του ΟΛΥΜΠΙΟΝ ε λαβε 
με ροσ ςτο τουρνουϊ 
Futsal U-18 των Ιδι-
ωτικών ςχολεύων, 
που πραγματοποιη θη-
κε ςτα γη πεδα του Δη-
μαρχει ου Στροβο λου. 

Η ομα δα μασ πε ραςε 
απο  τουσ ομι λουσ με 
δύο νύκεσ και κατε λα-
βε την 3η θϋςη κερδι -
ζοντασ ςτον μικρο  τε-
λικο . 

τον Παγκύπριο Μαθητικό Διαγωνιςμό Υωτογραφύασ «Υυςικό 

με μια ματιϊ», που διοργανω θηκε απο  την Ένωςη Φυςικω ν Κυ πρου: 

  

 ο Κωνςταντόσ Ζορνϊσ (Β΄) απε ςπαςε το Πρώτο Παγκύπριο 
βραβεύο με τη φωτογραφι α «Φρωματύζοντασ τον όχο».  

 η Μαρύνα Κρητικού (Β΄) κατε κτηςε   το Δεύτερο Παγκύπριο 
βραβεύο με τη φωτογραφι α «Φορεύοντασ με το νερό».  

 ο Κωνςταντύνοσ Ιωαννύδησ (Α΄) απε ςπαςε το Δεύτερο Πα-
γκύπριο βραβεύο με τη φωτογραφι α «Αψηφώντασ τη βαρύ-
τητα». 

ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ  

ΥΩΣΟΓΡΑΥΙΑ  



  

 

Βραβεία Παγκύπρια Ολυμπιάδα Βιολογίας 

ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ         
ΒΡΑΒΕΙΟ ΣΟΝ      
ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ           

«Η ΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΖΕΙ» 

Οι μαθητε σ Κωνςταντύνοσ Μιχαηλύδησ, 
Φϊρισ Άρτεμισ Σζιούρρου και Γεωργύα 
Πύττα τησ Α΄ Λυκει ου απε ςπαςαν το Σρύ-
το Παγκύπριο Βραβεύο ςε Διαγωνιςμο  
βι ντεο "Η Υυςικό παρουςιϊζει" που δι-
οργανω θηκε απο  την Ένωςη Φυςικω ν 

Κυ πρου. 

Στα πλαι ςια τησ 5ησ Παγκυ πριασ Ολυμπια δασ Βιολογι ασ Α΄ Γυμναςι ου 

«Θεο φραςτοσ 2019», μαθητε σ/τριεσ τησ Α΄ Γυμναςι ου του Γυμναςι ου – Λυκει -

ου ΟΛΥΜΠΙΟΝ κατε κτηςαν τα πιο κα τω βραβει α: 

Κωνςταντύνοσ Ιωαννύδησ Φϊλκινο μετϊλλιο 

οφύα Φριςτοδούλου  Φϊλκινο μετϊλλιο 

Αλϋξανδροσ Ιορδϊνου            Έπαινοσ  

Κωνςταντίνοσ Ιωαννίδθσ Σοφία Χριςτοδοφλου Αλζξανδροσ Ιορδάνου 

Στα πλαι ςια τησ 4ησ Παγκύπριασ Ολυμπιϊδασ Βιολογύασ Β’ Γυμναςύου 

«Αριςτοτϋλησ» μαθητε σ του Γυμναςι ου-Λυκει ου ΟΛΥΜΠΙΟΝ κατε κτηςαν τα πιο 

κα τω βραβει α: 

Κυριϊκοσ Δημητρύου     Έπαινοσ 

Ιωϊννα οφύα Παπαγεωργύου   Έπαινοσ 



  

 

Βραβεία 
Διαγωνιςμο σ «Έρευνα από Μαθητέσ 2019 » 

Οι μαθητε σ μασ διακρύθηκαν ςτον Παγκύπριο Διαγωνιςμό «Μαθητϋσ & Μαθότρι-

εσ ςτην Έρευνα – Μϋρα 2018-2019». 

Συγκεκριμε να, η ε ρευνα των παιδιω ν με θε μα: «Από πού να πϊρω ιδϋεσ για το επϊγ-

γελμα που θϋλω να ακολουθόςω; Grey’s Anatomy, CSI Miami, Chicago Fire, Suits 

… ό … τύποτα από όλα αυτϊ!» πη ρε τον Β΄ Έπαινο ςτον πιο πα νω Διαγωνιςμο . 

Βράβευςη με την ετικέτα 
“eTwinning School” 2019-2020  

Tην υ ψιςτη δια κριςη ε λαβε το 
Γυμνϊςιο – Λύκειο ΟΛΤΜΠΙ-
ΟΝ για τη βρϊβευςό του ωσ 
χολεύο eTwinning για τα 
ϋτη 2019-2020. 

Το ςχολει ο μασ τιμη θηκε με 
τον τι τλο αυτο ν εξαιτι ασ των 
πολυςχιδών και καινοτό-

μων δρϊςεων που ανε πτυξε τα τελευται α οκτω  χρο -
νια ςτα πλαι ςια του εκπαιδευτικου  Ευρωπαι κου  
Προγρϊμματοσ eTwinning. Επιπλε ον, με ςω του τι τ-
λου αυτου  αναγνωρι ςτηκε ο τι το Γυμνα ςιο – Λυ κειο 
ΟΛΥΜΠΙΟΝ επε δειξε ϊριςτα επιτεύγματα ςε τομει σ 
που αφορου ν την ψηφιακη  πρακτικη , τισ πρακτικε σ 
ηλεκτρονικη σ αςφα λειασ, τισ καινοτο μεσ και δημιουρ-
γικε σ παιδαγωγικε σ προςεγγι ςεισ, την προω θηςη ςυ-
νεχου σ επαγγελματικη σ ανα πτυξησ του προςωπικου  
καθω σ και την προω θηςη ςυνεργατικη σ μα θηςησ με 
το προςωπικο  και τουσ/τισ μαθητε σ/τριεσ. 

http://www.google.com.cy/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj3s5TrgJHhAhVEyaYKHYKjApsQjRx6BAgBEAU&url=/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUCHzP7WBeHNrNlZ1U8zwvyrg&psi


  

 

Εορτασμοί 
Ενδοσχολικοί  



  

 



 

 

Καλλιτεχνική  

Εκδήλωση 
«Εμείς προτιμάμε Musical» 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



  

 

Χρυσοπράσινο Φύλλο 
Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα 

Το ςχολεί ο μασ ςυμμετε χεί ενεργα  ςτο καίνοτο μο εκπαί-

δευτίκο  περίβαλλοντίκο  προ γραμμα Χρυςοπρα ςίνο Φυ λ-

λο, το οποί ο εμπί πτεί ςτην εκπαίδευτίκη  ςυνεργαςί α του 

Υπουργεί ου Παίδεί ασ καί Πολίτίςμου  τησ Κυ πρου με το 

Υπουργεί ο Παίδεί ασ, Έρευνασ καί Θρηςκευμα των τησ 

Ελλα δασ. Συγκεκρίμε να οκτω  μαθητε σ καί ε ξί μαθη τρίεσ 

τησ Β’ καί Γ’ Γυμναςί ου μαζί  με δυ ο υπευ θυνεσ καθηγη -

τρίεσ του ςχολεί ου, λαμβα νουν με ροσ ςτο δίετε σ αυτο  

προ γραμμα ςε ςυνεργαςί α με το 7ο   Γυμνα ςίο Γλυφα δασ. 

Σε μία επί ςημη εκδη λωςη ςτη Γλυφα δα καί ςε μί α αντί ςτοίχα επί ςημη εκδη -

λωςη ςτη Λευκωςί α, οί μαθητε σ/τρίεσ των δυ ο ςυνεργαζο μενων ςχολεί ων πα-

ρουςί αςαν τίσ επίςτημονίκε σ τουσ εργαςί εσ.  

Μαθητε σ/τρίεσ καί καθηγη τρίεσ ε ζηςαν μία αξε χαςτη εμπείρί α, 

φίλοξε νηςαν καί φίλοξενη θηκαν, δημίου ργηςαν πραγματίκε σ 

φίλί εσ.  



  

 

Ευρωπαϊκό  Πρόγραμμα 
  

JUNIOR ACHIEVEMENT  

YOUNG ENTERPRISE   
Το Γυμνα ςίο-Λυ κείο ΟΛΥΜΠΙΟΝ ςυμμετεί χε καί φε τοσ γία ε κτη ςυνεχη  

χρονία  ςτο καίνοτο μο εκπαίδευτίκο  προ γραμμα  Junior Achievement Young 

Enterprise με τη μαθητίκη  επίχεί ρηςη WHISTLEGENCE . 

Ομα δα μαθητω ν/τρίω ν  του ςχολεί ου μασ δημίου ργηςε τη ςυγκεκρίμε νη 

επίχεί ρηςη καί πωλου ςε προί ο ντα, τα οποί α ε φτίαχναν οί μαθητε σ. Το προ-

ί ο ν που δημίουργου ςε η επίχεί ρηςη η ταν μί α ςφυρί χτρα με τη χρη ςη του 3D printer ε χοντασ 

μαζί  με αυτη  ε να GPS locator tracker . 

Αυτο  το προί ο ν εί ναί προςίτο  ςε ο λουσ τουσ ανθρω πουσ νε ουσ η  καί ηλίκίωμε νουσ. Γία παρα -

δείγμα μπορεί  να το χρηςίμοποίη ςεί  μί α μητε ρα ςτο  βρε φοσ η  ςτο παίδί  τησ, ενη λίκεσ ςε ηλίκί-

ωμε νουσ ςυγγενεί σ τουσ η  οποίοςδη ποτε ςτα κατοίκί δία του η  καί ςε αντίκεί μενα που χα νονταί 

ευ κολα.  

Μαθητική Εταιρεία: WHISTLEGENCE  



  

 

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα 

Σχολείο Πρεσβευτής 

του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου 

Το ςχολεί ο μασ ςυμμετε χεί γία 3η ςυνεχη  χρονία  ςτο Ευ-

ρωπαί κο  Προ γραμμα ΣΠΕΚ (Σχολεί ο Πρεςβευτη σ του 

Ευρωπαί κου  Κοίνοβουλί ου).  

 

Σκοπο σ του προγρα μματοσ εί ναί να φε ρεί τουσ νε ουσ πίο 

κοντα  ςτην ΕΕ, να κατανοη ςουν τα οφε λη που τουσ προ-

ςφε ρεί η Ευρωπαί κη  Ένωςη καί να γί νουν ενεργοί  πολί -

τεσ ψηφί ζωντασ ςτίσ ευρωεκλογε σ το 2019. 



  

 

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα 

Επίσκεψη στη Βουλή των 

Αντιπροσώπων 

Μαζί μας ο ευρωβουλευτής 

Κώστας Μαυρίδης” 

«Η Ευρω πη καί το με λλον τησ». Θί -

χτηκαν θε ματα που αφορου ν τουσ 

νε ουσ τησ Κυ πρου κυρί ωσ δία με ςου 

του παρα λληλου ρο λου τουσ ωσ ευ-

ρωπαί οί πολί τεσ. Η δία λεξη αποτε λε-

ςε μία ςφαίρίκη  αποτί μηςη των 

προβληματίςμω ν που απαςχολου ν 

τουσ νε ουσ του ςη μερα, ο πωσ η α-

ςφα λεία των πολίτω ν την Ε.Ε., η με-

τανα ςτευςη, η ανεργί α, η εναςχο ληςη των νε ων με τα κοίνα , ποίο ρο λο ε χεί 

η Ευρω πη ςτην καθημερίνο τητα των πολίτω ν, καί τί μπορεί  να κα νεί κα -

ποίοσ γία να δίαςφαλί ςεί ο τί ςτο με λλον η Ευρω πη θα εξελί ςςεταί προσ 

ο φελοσ ο λων. 



  

 

“ Το σπίτι της Ευρώπης”  Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα 

This Time  

I’ m voting 



  

 

Erasmus+ 
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα 

Mobilising yourself 

Το  ERASMUS+ Προ γραμμα KA2 εί ναί 3ετε σ προ -

γραμμα ςτο οποί ο ςυμμετε χουν 7 χω ρεσ, η          

Κυ προσ, Ελλα δα, Ιταλί α, Λετονί α, Γερμανί α, Βε λγίο 

καί Πολωνί α. Κατα  τη φετίνη  χρονία  μαθητε σ καί 

καθηγητε σ επίςκε φτηκαν την Ελλα δα καί την Πο-

λωνί α. Αδημονου με γία τη νε α χρονία  μίασ καί το 

ςχολεί ο μασ θα φίλοξενη ςεί τουσ εταί ρουσ μασ απο  

τίσ α λλεσ χω ρεσ.  



  

 

Θεατρική Παράσταση “Μισάνθρωπος”   
Θέατρο 

του Μολιέρου 



  

 



  

 



  

 

Οι Πρωταγωνιστές: 



  

 

Σχολικές  
Δραστηριότητες 
Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών 

Με ιδιαι τερο ενθουςιαςμο  γιορτα ςτηκε και φε τοσ ςτο ςχολει ο μασ, η Ευρω-
παϊκή  Ημέρα Γλωςςών. 
Οι μαθητε σ του ΟΛΥΜΠΙΟΝ ε χοντασ πλε ον κα νει θεςμο  τη διοργα νωςη τησ 
εκδη λωςησ αυτη σ, τι μηςαν με τον καλυ τερο τρο πο αυτη  την ευρωπαι κη  
γιορτη . 
Οι μαθητε σ και οι καθηγητε σ ε ςτηςαν ε να υπε ροχο ευρωπαϊκό πανηγύρι!   
 
 



  

 

Φιλανθρωπικό Χριστουγεννιάτικο Φεστιβάλ ΟΛΥΜΠΙΟΝ 



  

 

Εκεί για τοξ Συξάξθρωπο 

 Europa Donna 
Αιμοδοζία 

Movember 



  

 

Προσφέρουνε νε Αγάπη 

Διαδρομή Αγάπης «Ένα όνειρο μια Εστή» 

Προζθορά ζηα παιδιά ζηην Κένσα 

Προζθορά ζηον «ΠΑΣΥΚΑΦ» 



  

 

Αθμητισνός 
Be Active & Move Week 



  

 

Επισκέψεις 

Ίδρυμα Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’ -

Πολιτιστικό Κέντρο Στρατόπεδο στο Σταυροβούνι 

LIDL Food Academy 



  

 

Ημέρα Τραγουδιού 

Επίσκεψη στη Βιβλιοθήκη του Παν. Κύπρου 

Επίσκεψη στο Περιβαλλοντικό Κέντρο 
Πεδουλά 

Ποδηλατικός Όμιλος 



  

 

Παγκόσμια Ημέρα Καταναλωτή 

Διαλέξεις 

Διάλεξη για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο 

Παρουσίαση για την εμπειρία του Τέως Πρύτανη του Παν. Κύ-

πρου  στην Ανταρκτική. 



  

 
Από το νεαρό ποδοσφαιριστή Παναγιώτη Λουκά 

Συνεντεφξεισ από παιδιά τησ Δημοςιογραφικήσ ομάδασ. 

Από τον παρουσιαστή Λούη Πατσαλίδη 

Από την παρουσιάστρια Θέκλα Πετρίδου 
Από το μοντέλο Εβελίνα Σκίτσκο 



  

 

Τσικνοπέμπτη 

Ταξίδι Χορωδίας στη 

Βιέννη 



  

 

Εκδρομή στην  

Ελλάδα 


