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

  Η σύγχρονη και ευρωπαϊκή αντίληψη επιτάσσει τα σχολεία να λειτουργούν με βάση 
τον άνθρωπο-μαθητή για τον άνθρωπο-μαθητή. Μέσα από τις σελίδες του τεύχους των 
«Μαθητικών Πινελιών» και το πλούσιο φωτογραφικό αρχείο του, ο κάθε αναγνώστης έχει 
την ευκαιρία να πάρει μια «γεύση» από τις δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν 
κατά τη σχολική χρονιά 2019– 2020. 

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

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



Μαρία Κρητικού
Γενική Διευθύντρια
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Μαθητικές Πινελιές

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
   Με χαρά, ικανοποίηση και αισιοδοξία χαιρετίζω τη 17η έκδοση του περιοδικού του 
σχολείου μας «Μαθητικές Πινελιές», που έχει τη μορφή λευκώματος. 

   Το φετινό λεύκωμα, έστω και υπό τους περιορισμούς της δύσκολης εποχής που 
διανύουμε, αποτυπώνει την πλούσια σχολική δράση σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, 
οι οποίες προάγουν την πολύπλευρη ανάπτυξη των παιδιών. 
  
  Η αναπάντεχη πανδημία του κορονοϊού σημάδεψε και διαφοροποίησε τόσο έντονα 
τη σχολική ζωή, αφού δημιούργησε απρόσμενες νέες καταστάσεις, τις οποίες όμως στο 
Γυμνάσιο – Λύκειο ΟΛΥΜΠΙΟΝ διαχειριστήκαμε με επιτυχία συνεχίζοντας την επιτρεπόμενη 
σχολική δράση. Αυτή η δράση φωτίζεται νοσταλγικά μέσα από το φωτογραφικό υλικό

που παρουσιάζεται και δείχνει την παραγωγική και δημιουργική πορεία που διαχρονικά ακολουθεί το σχολείο μας.

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

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

  Τέλος, με τη λήξη της σχολικής χρονιάς 2019-2020 εύχομαι σε όλους τους μαθητές και ειδικά στους τελειόφοιτους 
ευόδωση των στόχων τους.



Μαριάννα Ζορλάκη 
Παπαγεωργίου
Πρόεδρος Συνδέσμου Γονέων 
2019 - 2020
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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
  Μια χρονιά πολύ ιδιαίτερη έφτασε στο τέλος της. Μια χρονιά γεμάτη δυσκολίες και 
προκλήσεις. Καταφέραμε να αντέξουμε και να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων. 
Να βγούμε πιο δυνατοί, πιο σοφοί και πιο έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε το δεύτερο κύμα 
της πανδημίας, αν χρειαστεί.  
  
   Το σχολείο μας ενήργησε άμεσα και κατάφερε να ανταπεξέλθει άψογα στις νέες 
προκλήσεις. Η Διεύθυνση, οι καθηγητές και όλο το προσωπικό εργάστηκαν άοκνα για να 
αντιμετωπίσουν την καινούργια πρόκληση της μάθησης εξ αποστάσεως. Ένα στοίχημα 
που το κέρδισαν με μεγάλη επιτυχία. Κατάφεραν επίσης, να λειτουργήσει το σχολείο μας 
έγκαιρα, σωστά και στα πλαίσια των διαταγμάτων τόσο για τους μαθητές της Γ΄ Λυκείου 
που ήταν οι πρώτοι που κλήθηκαν να επιστρέψουν στα θρανία, αλλά και για όλους τους 
μαθητές που ακολούθησαν.  

  Οι μαθητές μας έχουν το πλεονέκτημα να μεγαλώνουν σε ένα σχολείο που έχει ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα.  
Ένα σχολείο που τους προσφέρει προκλήσεις για να αναπτύξουν ενδιαφέροντα πέραν των μαθημάτων τους, ένα 
σχολείο που ενδιαφέρεται για όλες τις πτυχές της προσωπικότητάς τους και που στόχος του είναι να δώσει στην 
κοινωνία ολοκληρωμένους ανθρώπους έτοιμους να κυνηγήσουν τα όνειρά τους και να αφήσουν το δικό τους στίγμα 
στην κοινωνία του μικρού νησιού μας.

  Μέσα από την έκδοση αυτή βλέπουμε το έργο που επιτελείται, τις αρχές και αξίες που καλλιεργούνται στο σχολείο 
μας, με τελικό αποδέκτη τους ίδιους τους μαθητές.  

 Κλείνοντας θέλουμε να ευχαριστήσουμε ξανά τη Διεύθυνση, τους καθηγητές και όλο το προσωπικό για την 
επιτυχημένη προσπάθεια που κατέβαλαν σ’ αυτή τη δύσκολη για όλους μας περίοδο. Ευχόμαστε σε όλους καλό 
καλοκαίρι και ιδιαίτερα στους τελειόφοιτούς μας ευχόμαστε κάθε επιτυχία και πρόοδο στη νέα τους ζωή.   



Χριστίνα Τσιάρτα
Πρόεδρος Κ.Μ.Σ. 2019 - 2020

8

Μαθητικές Πινελιές

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
   Φτάσαμε στο τέλος ενός ταξιδιού που κάποτε έμοιαζε τόσο μακρινό όσο και ο δρόμος 
προς την Ιθάκη. Πέρασαν έξι ολόκληρα χρόνια τόσο γρήγορα, αυτά που κάποτε φάνταζαν 
αιωνιότητα, όμως, μας έφεραν πιο κοντά στους στόχους μας. Και τώρα, λοιπόν, το μόνο 
που έχω να πω είναι ότι νιώθω περήφανη που είχα την ευκαιρία να είμαι απόφοιτη του    
Γυμνασίου—Λυκείου ΟΛΥΜΠΙΟΝ. 

  Την περηφάνια αυτή την ενισχύει ακόμη περισσότερο και η δύσκολη περίοδος της 
πανδημίας, κατά την οποία τόσο οι διευθυντές μας όσο και οι καθηγητές μας, δεν 
έπαψαν στιγμή να μας ενθαρρύνουν. Υπήρξαν οδηγητές και συνοδοιπόροι στο ταξίδι 
μας αυτό και γνώριζαν καλά, πέραν από τα επιστημονικά τους αντικείμενα, τις σκέψεις 
και τα συναισθήματά μας, από την προσωπική και διδακτική τους εμπειρία. Εκτός από

τη σχέση μαθητή-καθηγητή, δημιουργήσαμε και προσωπικές σχέσεις μαζί τους. Με την ώθηση και την υποστήριξη 
που μας προσέφεραν, φτάσαμε στην ημέρα που αποχωριζόμαστε την οικειότητα του σχολείου μας, προκειμένου να 
χαράξουμε μια νέα πορεία. Το μόνο που έχουμε να πούμε σε αυτούς είναι ένα μεγάλο «Ευχαριστώ!».

 Ελπίζω η νέα μας πορεία, να μάς πλουτίσει με νέες γνώσεις και εμπειρίες, να μάς αποκαλύψει νέες 
δεξιότητες και κλίσεις, τις οποίες ούτε εμείς γνωρίζουμε ότι διαθέτουμε και να μάς επιφυλάξει γνωριμίες με 
ανθρώπους που θα σταθούν δίπλα μας, ως δάσκαλοι και υποστηρικτές. Ο χρόνος κύλησε τόσο γρήγορα, 
ευχάριστα και εποικοδομητικά. Μέσα σε αυτά τα έξι ολόκληρα χρόνια δημιουργήσαμε φιλίες, που 
ελπίζουμε να διατηρήσουμε ζωντανές στη μετέπειτα ζωή μας και μοχθήσαμε για την πραγματοποίηση 
των στόχων μας. Ωστόσο, παρά τις δυσκολίες που προδιαγράφονται για τη γενιά μας, οπλισμένοι με 
τις γνώσεις, τη γενικότερη παιδεία και τους δεσμούς, μπορούμε να δούμε με αισιοδοξία το μέλλον.  
  
  Τώρα λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε για το επόμενο, το πιο δύσκολο και πιο απαιτητικό ταξίδι, αυτό 
που έχει ως προορισμό την πραγμάτωση των ονείρων μας. Να, όμως, που έφτασε η στιγμή να αποχαιρετήσουμε 
για πάντα το σχολείο μας, τους συμμαθητές μας, που χωρίς αυτούς τίποτα δε θα ήταν το ίδιο, καθώς και τους 
καθηγητές μας, που συνέβαλαν ιδιαίτερα στην πνευματική μας καλλιέργεια όπως και στη διαμόρφωση του ήθους 
και του χαρακτήρα μας.

   Τα χρόνια πέρασαν και ο καθένας από εμάς ελπίζω να βρει τον δρόμο του. Είθε ο δρόμος αυτός να είναι «γεμάτος 
περιπέτειες και γνώση, με λιμένας πρωτοϊδωμένους», όπως λέει χαρακτηριστικά ο γνωστός ποιητής Κ.Π. Καβάφης. 

    Ας χαράξει ο καθένας τον δρόμο προς τη δική του Ιθάκη με ό,τι και αν συνεπάγεται.
Καλή σταδιοδρομία φίλοι μου!
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ΚΑΛΗ ΝΕΑ ΑΡΧΗ ΣΤΟΥΣ ΤΕΛΟΙΟΦΟΙΤΟΥΣ ΜΑΣ !!!   ΚΑΛΗ ΝΕΑ ΑΡΧΗ ΣΤΟΥΣ ΤΕΛΟΙΟΦΟΙΤΟΥΣ ΜΑΣ !!!   

Κάθε καινούργια μέρα είναι...... Κάθε καινούργια μέρα είναι...... 

......ένα καινούργιο σκαλοπάτι για πρόοδο και ευημερία !! ......ένα καινούργιο σκαλοπάτι για πρόοδο και ευημερία !! 
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Μαθητικές Πινελιές

COVID-19, ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤHΤΑ 

   Η Πανδημία της νόσου COVID-19 ξεκίνησε τον 
Δεκέμβριο του 2019 και ανιχνεύθηκε πρώτη 
φορά στην περιοχή Γιουχάν της Κίνας. Έκτοτε έχει 
διασπαρεί σε ολόκληρο τον κόσμο με πρωτοφανείς 
συνέπειες.

   Μέσα σ’ αυτό το κλίμα των συνεπειών της 
πανδημίας, του ιού Covid-19, του αόρατου εχθρού, 
όπως αποκαλείται και της γενικής απομόνωσης 
από κάθε ένφανση κοινωνικής, πολιτιστικής και 
οικονομικής δραστηριότητας, το Γυμνάσιο-Λύκειο 
ΟΛΥΜΠΙΟΝ έλαβε ορθολογικές αποφάσεις, έθεσε 
σε εφαρμογή σχέδια για παροχή τηλεκπαίδευσης, 
τα οποία έδωσαν στα παιδιά υψηλής ποιότητας 
εκπαίδευση. Αυτή η νέα διδακτική προσέγγιση που 
που επέτρεπε την εξ αποστάσεως διδασκαλία

αποτέλεσε κατά βάση τον νέο τρόπο διδασκαλίας κατά το Β’ Τετράμηνο.  Έπειτα, η δια ζώσης διδασκαλία σε 
συνδυασμό με την τηλεκπαίδευση είχαν επίσης θετικά αποτελέσματα και η ανταπόκριση των μαθητών ήταν καθολική.  
Και κάπως έτσι τερματίστηκε η σχολική χρονιά 2019-2020.

   Ευελπιστούμε να συνεχίσουμε όλοι με την ίδια υπευθυνότητα για να μονιμοποιηθεί η επιστροφή στην ομαλότητα 
και απευχόμαστε να έχουμε κάποιο πισωγύρισμα.

   Εκ μέρους της ομάδας έκδοσης,
   Μαριαλένα Κρασιά
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• ΜΑΪΟΣ 2020:   Επιστροφή στα θρανία τηρώντας  
     όλα τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας

« Η εκπαίδευση και η 
μόρφωση είναι το πιο 
ισχυρό όπλο που μπορούμε 
να χρησιμοποιήσουμε για να 
αλλάξουμε τον κόσμο»   
                      
Νέλσον Μαντέλα
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Μαθητικές Πινελιές

• Γενική αποτίμηση τελειόφοιτων μαθητριών για την 
εξάχρονη σχολική τους πορεία

    Ό,τι κι αν πω είναι λίγο γι’ αυτά τα έξι χρόνια φοίτησής μου στο Γυμνάσιο – Λύκειο Ολύμπιον! 

   Μου φαίνεται αδιανόητο ότι θα ξυπνήσω ένα πρωί και θα συνειδητοποιήσω ότι δε θα ξαναπάω στο 
σχολείο μου, ότι δε θα αντικρίσω τους φίλους μου που θα κάθονται σε μια από τις γωνιές του, ότι δε θα 
ακούσω ξανά το κουδούνι να χτυπά, ότι μετά από έξι χρόνια δεν θα ξαναλάβω μέρος στην καλλιτεχνική του 
σχολείου μας, ότι δε θα ανυπομονώ να βγω διάλειμμα και γενικά ότι δε θα ξαναβρίσκομαι στο σχολείο μου.
    
      Αυτά τα έξι χρόνια ήταν ίσως από τα πιο σημαντικά σε όλη μου τη ζωή. Με τη βοήθεια των καθηγητών 
μου αλλά και των φίλων μου, ωρίμασα, απέκτησα γνώσεις και εξελίχθηκα σαν άνθρωπος. Ανέπτυξα φιλίες 
τόσο με συμμαθητές, αλλά και με καθηγητές, που με τις συμβουλές τους καλυτέρεψα σαν άνθρωπος και 
εξελίχθηκα ως προσωπικότητα.

     Έμαθα να μην τα παρατώ και να πετυχαίνω τους στόχους μου παρ’ όλα τα εμπόδια που θα βρίσκονται 
μπροστά μου.

   Φεύγοντας από το Ολύμπιον, αναπολώ τις ωραίες στιγμές που πέρασα με τους καθηγητές μου, τους 
συμμαθητές μου και τους φίλους μου.

    Η Γ’ Λυκείου για εμάς, ήταν η πιο ωραία αλλά ταυτόχρονα και η πιο απροσδόκητη χρονιά. Φτάνουμε στο 
τέλος της με έναν περίεργο τρόπο. Ένα τέλος που τόσα χρόνια περιμέναμε. Ένα τέλος που είχαμε σχεδιάσει 
αλλιώς. Μπορεί να μη χορέψαμε όλοι μαζί «τον τελευταίο χορό», αλλά θα έχουμε πολλά να θυμόμαστε από 
αυτήν τη χρονιά. 

   Αγαπημένοι μου συμμαθητές, σας εύχομαι κάθε καλό, κάθε επιτυχία σε ό,τι κι αν κάνετε στη ζωή σας και 
θα τα ξαναπούμε.
 
   Εις το επανιδείν!
   Άντρη Μιχαηλίδου
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• Γενική αποτίμηση τελειόφοιτων μαθητριών για την 
εξάχρονη σχολική τους πορεία

    Να που φτάσαμε πάλι στο τέλος μιας ακόμη χρονιάς. Μιας χρονιάς που καθορίζει πολλές στιγμές που 
θα γίνουν στο μέλλον, ένα μέλλον που ονειρευόμαστε όλοι μόλις φτάσουμε σε αυτή την περίοδο - ορόσημο 
για τη ζωή μας.

    Τώρα στην καρδιά μου φωλιάζουν πολλά και έντονα αισθήματα. Χαρά, ευτυχία, αγωνία, λύπη, στενοχώρια 
και επιθυμία. Χαρά γιατί ένας δρόμος της ζωής μου κλείνει και ένας άλλος καινούργιος ανοίγει, που όλοι 
περιμένουμε και ονειρευόμαστε. Όμως, πιο πολύ κυριαρχεί η λύπη, γιατί θα αποχωριστούμε τους συμμαθητές 
μας και θα πούμε αντίο στην πιο ανέμελη ζωή. 

   Μπορώ να πω πως τα χρόνια του Λυκείου για μένα ήταν γεμάτα από αλλαγές, εκπλήξεις, προκλήσεις, 
κούραση αλλά και ενθουσιασμό που στο τέλος, παρά τις δύσκολες μέρες, μένουν στο μυαλό μου με μία 
γλυκιά ανάμνηση. Αυτό που εύχομαι είναι καλή σταδιοδρομία σε όλους τους συμμαθητές μου!

Χρυσάφω Αποστολοπούλου

    Πράγματι έχω φτάσει στο τέλος αλλά ακόμη αρνούμαι να το δεχτώ. Τόσες πολλές αναμνήσεις μου 
έρχονται στο μυαλό, όταν σκέφτομαι αυτά τα έξι υπέροχα χρόνια που έχω περάσει σε αυτό το σχολείο. 
Είχα την ευκαιρία να γνωρίσω νέα άτομα και να πλουτίσω τις γνώσεις μου. Φεύγοντας από το σχολείο θα 
αναπολώ τις παλιές καλές στιγμές που έχω περάσει με όλους τους ανθρώπους που βρέθηκαν στο δρόμο μου 
και ως συνοδοιπόροι στη ζωή μου, με βοήθησαν να διαμορφώσω το χαρακτήρα μου, τόσο τους καθηγητές 
μου όσο και τους συμμαθητές μου. Με τα εφόδια που έχω αποκτήσει είμαι έτοιμη πλέον να κυνηγήσω τα 
όνειρά μου.

      Κατά τη διάρκεια αυτών των έξι χρόνων έμαθα να μην τα παρατάω μέχρι να πετύχω τους στόχους μου. 
Απέκτησα υπομονή και επιμονή μέσα από όλες τις δύσκολες στιγμές, αλλά και έμαθα να απολαμβάνω το 
κάθε τι ευχάριστο στη ζωή. Αποχαιρετώντας αυτό το σχολείο αφήνω πίσω μου όλες τις εφηβικές τρέλες και 
περνώ σε μια πιο σοβαρή, ενήλικη ζωή.

     Αγαπητοί μου συμμαθητές, εύχομαι να αισθάνεστε όπως εγώ και μην ξεχνάτε αυτό που είπε ο  Νίτσε  
«Ότι δεν σε σκοτώνει, σε κάνει πιο δυνατό»

Ελεονώρα Μιχαήλ
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Μαθητικές Πινελιές

• Γενική αποτίμηση τελειόφοιτων μαθητριών για την 
εξάχρονη σχολική τους πορεία

    Όταν στα 17 σου χρόνια, υποχρεώνεσαι από μία πρωτόγνωρη πανδημία να μείνεις κλεισμένος στο σπίτι μακριά 
από τις σχολικές αυλές, τα μαθητικά θρανία και τις αίθουσες διδασκαλίας και αντί να χαίρεσαι…εσύ αναπολείς, 
όσα έζησες καθημερινά στο σχολείο, όσα συζήτησες με τους συμμαθητές σου στα διαλείμματα, όσα άκουσες από 
τους καθηγητές σου ως εφόδια γνώσης και ως θησαυροί εμπειριών και όταν κλείνεις τα μάτια το βράδυ, αντί 
εφηβικά όνειρα, βλέπεις τα αγαπημένα πρόσωπα των συμμαθητών σου και τα πατρικά/μητρικά πρόσωπα των 
καθηγητών σου και ακούς σα μακρινό αντίλαλο τα γέλια τους στις αυλές… τότε αναπόφευκτα είσαι εθισμένος σε 
αυτό που ονομάζεται «ΣΧΟΛΕΙΟ». Τότε καταλαβαίνεις πόσο δίκαιο έχουν όσοι λένε πως “τα μαθητικά τα χρόνια 
δεν τα αλλάζω με τίποτα” και εύχεσαι στους καθηγητές σου να βρίσκουν καθημερινά τη δύναμη να συνεχίζουν 
την προσπάθεια της προσφοράς τους, αλλά και στους συμμαθητές σου να γίνουν σε λίγα χρόνια οι στυλοβάτες 
της κοινωνίας μας, χαράζοντας ο καθένας τη δική του πορεία στο ταξίδι της ζωής.

Ιωάννα Χριστοφόρου

    

 Λένε πως οι αποχαιρετισμοί είναι πάντα δύσκολοι. Λένε πως κάθε αποχαιρετισμός σηματοδοτεί το τέλος ενός 
κύκλου και το άνοιγμα ενός άλλου. Ολοκληρώσαμε, λοιπόν, ένα ταξίδι δώδεκα χρόνων, με μνήμες που θα μας 
συνοδεύουν για όλη μας την ζωή. Θυμάμαι, σα να ήταν χτες την πρώτη φορά που πέρασα το κατώφλι του 
σχολείου, κρατώντας σφιχτά το χέρι της μαμάς μου. Και τώρα έφτασε η στιγμή που πρέπει εγώ να ανοίξω τα 
φτερά μου και να πετάξω. Και θα πετάξω μακριά, πολύ μακριά πραγματοποιώντας κάθε όνειρό μου και αυτό 
χάρη σε όλους εσάς, τους καθηγητές μου, τους συμμαθητές και τους γονείς μου. Ένα ευχαριστώ είναι πολύ λίγο 
για να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου, απέναντι στους καθηγητές μου, που στάθηκαν συνοδοιπόροι σε αυτό το 
ταξίδι. Τώρα, λοιπόν, ξεκινάμε τη μεγάλη περιπέτεια της ζωής μας

Αιμιλία Δρόσου
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EDUCATION LEADERS AWARDS

ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΟΝ
«ΗΓΕΤΗΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ

GOLD AWARD στην κατηγορία Καλλιέργεια Περιβαλλοντικής Συνείδησης με τίτλο 
υποψηφιότητας:
«Το Γυμνάσιο – Λύκειο ΟΛΥΜΠΙΟΝ δημιουργεί περιβαλλοντικά σκεπτόμενους ανθρώπους».

ΕΡΕΥΝΑ

SILVER AWARD στην κατηγορία Έρευνα με τίτλο υποψηφιότητας: 
«Το Γυμνάσιο – Λύκειο ΟΛΥΜΠΙΟΝ μέσω της έρευνας αναπτύσσει την κριτική σκέψη».

ΔΕΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

BRONZE AWARD στην κατηγορία Δεσμός με την κοινωνία με τίτλο 
υποψηφιότητας: 
«Το Γυμνάσιο – Λύκειο ΟΛΥΜΠΙΟΝ άρρηκτα δεμένο με την κοινωνία».
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Μαθητικές Πινελιές

ΒΡΑΒΕΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
2019 - 2020

 Ολυμπιάδα Πολιτικής Οικονομίας 
ΑΡΓΥΡΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ

 Διαγωνισμός Math Factor
20 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΒΡΑΒΕΙΟ

 Διαγωνισμός Kangourou Αγγλικώv
ΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ

Αιμιλία Δρόσου (ΣΤ’)

Κωνσταντίνος Ιωαννίδης (Β’)

Αλέξανδρος Ιορδάνου (Β’)
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ΒΡΑΒΕΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
2019 - 2020

 Διαγωνισμός Kangourou  
      Νέων Ελληνικών

ΧΡΥΣΑ ΜΕΤΑΛΛΙΑ

Διαγωνισμός Kangourou  
     Νέων Ελληνικών

ΑΡΓΥΡΑ ΜΕΤΑΛΛΙΑ

Βασιλική Χατζυκυπρή (Β’) Αλέξανδρος Ιορδάνου (Β’) Σοφία Χριστοδούλου (Β’)

Θεοφανώ Διάκου (Β’) Κωνσταντίνος Ιωαννίδης (Β’)
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Μαθητικές Πινελιές

ΒΡΑΒΕΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
2019 - 2020

Διαγωνισμός Kangourou Νέων Ελληνικών
ΧΑΛΚΙΝΑ ΜΕΤΑΛΛΙΑ

‘Αντρεα Μόνικα 
Καρανικόλα (Β’) ‘Αντρεα Κυριάκου (Β’) ‘Αντρεα Αντωνίου (Γ’)

Μαρίνα Κρητικού (Γ’) Γεώργιος Νικολεττής (Δ’)
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ΒΡΑΒΕΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
2019 - 2020

 Διαγωνισμός Kangourou Γαλλικών
ΧΡΥΣΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ

Διαγωνισμός Kangourou Γαλλικών
ΧΑΛΚΙΝΑ ΜΕΤΑΛΛΙΑ

Ελπίδα Τσιελέπα (Α’) Στυλιανός Ευσταθίου (Β’) Ματθαίος Στεφανίδης (E’)

Κωνσταντίνος Ιωαννίδης (Β’)
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Μαθητικές Πινελιές

ΒΡΑΒΕΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
2019 - 2020

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Ιάκωβος Πατάτσος

ΔΙΑΚΡΙΣΗ

 στον Διαγωνισμό Χαρισματικών και 
 Ταλαντούχων Παιδιών.

                                      (της CTY Greece)

ΔΙΑΚΡΙΣΗ

Πάρις Νικόλας 
Παπαγεωργίου (Ε’)Παναγιώτα Χατζηαντώνη (Ε’)

Κωνσταντίνος Ιωαννίδης (Β’)
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ΒΡΑΒΕΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
2019 - 2020

 

Περιβαλλοντική Δράση
“Αλλάζω Συνήθειες - Δίνω ζωή στα Απορρίμματά μου”

20 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΒΡΑΒΕΙΟ

Χριστίνα Στυλιανίδη (Ε’), Ιωάννης Κωνσταντινίδης (Ε’), Φοίβος Γεωργίου (Ε’),  
Μιχάλης Νεοφύτου (Ε’), Ραφαήλ Παπαχριστοφόρου (Ε’).
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Μαθητικές Πινελιές

ΒΡΑΒΕΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
2019 - 2020

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
Συγγραφής Ερευνητικής Εργασίας 
για την Επιστήμη της Μετεωρολογίας

1ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΒΡΑΒΕΙΟ

   Η ομαδική εργασία των 
μαθητών του ΟΛΥΜΠΙΟΝ 
είχε ως θέμα: «Το ανθρώπινο 
αποτύπωμα στην κλιματική 
αλλαγή».

“Κλιματική κρίση: έρευνα για τεκμηρίωση, αίτια, 
συνέπειες, απόψεις των πολιτών και τρόποι αντιμετώπισής 
της»”

Κιαγιά Ιφιγένεια (Ε’), Νεοφύτου Μιχάλης (Ε’), Παπαγεωργίου Πάρις Νικόλας (Ε’),  
Τζιούρρου Χάρις Άρτεμις (Ε’) και Χατζηαντώνη Παναγιώτα (Ε’).
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ΒΡΑΒΕΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
2019 - 2020

  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
“Φυσική με μια Ματιά” της Ένωσης Φυσικών Κύπρου

1ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΒΡΑΒΕΙΟ

Τίτλος Φωτογραφίας: Δίδυμες Σκιές

Κατηγορία Φωτογραφίας

Μαρίνα Κρητικού (Γ’)
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Μαθητικές Πινελιές

ΒΡΑΒΕΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
2019 - 2020

  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
“Φυσική με μια Ματιά” της Ένωσης Φυσικών Κύπρου

3ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΒΡΑΒΕΙΟ

Τίτλος Φωτογραφίας: Γιγάντιο Χέρι

Κατηγορία Φωτογραφίας

Χάρις Άρτεμις Τζιούρρου (Ε’)
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ΒΡΑΒΕΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
2019 - 2020

  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
“Η Φυσική Παρουσιάζει” της Ένωσης Φυσικών Κύπρου

2ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΒΡΑΒΕΙΟ

Τίτλος Βίντεο: Η πιρουέτα της Φυσικής

Κατηγορία Βίντεο

Αγάθη Αλλαγιώτη (Δ’)
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Μαθητικές Πινελιές

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ
“ Νους Υγιής εν Σώματι Υγιεί ”

 ΑΕΡΟΒΟΛΟ ΠΙΣΤΟΛΙ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
ΔΕΥΤΕΡΑΘΛΗΤΡΙΑ

 ΑΕΡΟΒΟΛΟ ΤΟΥΦΕΚΙ  
ΓΥΝΑΙΚΩΝ/ΝΕΑΝΙΔΩΝ

ΤΡΙΤΑΘΛΗΤΡΙΑ

ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑΣ ΘΗΛΕΩΝ
            ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩN

1η ΘΕΣΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ 
ΤΡΙΠΟΝΤΩΝ

Αντρεάνα Κυρίλλου (Β’)

Νικολέτα Κυρίλλου (Ε’)

Μαρία Αντωνίου (Ε’)
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ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ
“ Νους Υγιής εν Σώματι Υγιεί ”

3η ΘΕΣΗ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ “TAE KWON DO”
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 21

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ “TAE KWON DO”
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ

3η ΘΕΣΗ

ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ “TAE KWON DO”

2η ΘΕΣΗ

Χρίστος Σπύρου (ΣΤ’)

Χριστόδουλος Πίττας (ΣΤ’)
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Μαθητικές Πινελιές

ΒΡΑΒΕΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
2019 - 2020

 ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
“Είμαι Νέος και Δημιουργώ Ένα 

 Μέλλον Χωρίς Καρκίνο”
2ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΒΡΑΒΕΙΟ

Ραφαέλλα Κωνσταντίνου (ΣΤ’) Γιάννης Παναγή (Δ’)

 Δ΄ Πανελλήνιος και Παγκύπριος 
Λογοτεχνικός και Καλλιτεχνικός Διαγωνισμός 
Ελληνικού Πολιτιστικού Ομίλου Κυπρίων Ελλάδας

Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ ΠΟΙΗΣΗΣ Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

Αντρεάνα 
Κυρίλλου 

(Β’)

Κωνσταντής 
Ζορνάς  

(Γ’) 

Ορέστης 
Χατζηστυλιανού  

(Γ’)

Αντρέας 
Δημητρίου 

(Δ’)

Χαρά 
Μιχαηλίδου  

(Γ’)

Ζωή 
Αριστείδου 

(Β’)
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ΒΡΑΒΕΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΟΝ
ΣΤΗΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
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Μαθητικές Πινελιές

ΒΡΑΒΕΙΟ E-TWINNING SCHOOL 
2019 - 2020

ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΟΝ
ΒΡΑΒΕΥΤΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΤΑ E-TWINNING SCHOOL
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ΒΡΑΒΕΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
2019 - 2020

Τιμητική Διάκριση

Κατηγορία: Εικαστική Δημιουργία

 ΙΓ’ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
  της ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Ζορνάς Κωνσταντής (Γ’) Μιχαηλίδου Χαρά (Γ’) Σαββίδου Βικτώρια (Γ’) Χατζηστυλιανού 
Ορέστης (Γ’)

Χατζηγεωργίου 
Σταύρια (Ε’)

2ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΒΡΑΒΕΙΟ

Κατηγορία: Έκθεση Ιδεών

 ΙΓ’ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
  της ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΚΥΠΡΟΥ



 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
«ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ: Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΘΕΑ»

Μελίνα Μερκούρη32

Μαθητικές Πινελιές
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 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
«ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ: Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΘΕΑ»



H ΜΠΑΝΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ

34

Μαθητικές Πινελιές



H ΜΠΑΝΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ
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 ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΟΙ ΕΟΡΤΑΣΜΟΙ

36

Μαθητικές Πινελιές



ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
ΤΣΙΚΝΟΠΕΜΠΤΗ
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Το ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΟΝΤο ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΟΝ
‘‘ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ ΣΤΑ ΑΣΤΡΑ”‘‘ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ ΣΤΑ ΑΣΤΡΑ”

38

Μαθητικές Πινελιές

  Μέσα στα πλαίσια της εδραίωσης νέων καινοτομιών 
στο σχολείο, έχουμε προχωρήσει στη δημιουργία 
ομίλου αστρονομίας και στην αγορά τηλεσκοπίου. 

    Μέσα από διάφορες συναντήσεις τα παιδιά είχαν 
την ευκαιρία να γνωρίσουν τον ουρανό, τα αστέρια και 
τους πλανήτες.



ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΟΝ
ΗΜΕΡΑ ΓΛΩΣΣΩΝ
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    Το πανηγύρι ενθουσίασε τόσο μικρούς όσο και μεγάλους, αφού συνδύασε το τερπνόν μετά του ωφελίμου! 
Όλα τα έσοδα της εκδήλωσης δόθηκαν για τη στήριξη συνανθρώπων μας που έχουν ανάγκη. 



3η Αθλητική 
ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ

40

Μαθητικές Πινελιές

   
   Στην εν λόγω ημερίδα παρουσιάστηκαν διάφορα παραολυμπιακά αθλήματα, όπως χορός σε τροχοκάθισμα, 
σκοποβολή, ποδηλασία κ.ά. από παραολυμπιονίκες, έμπειρους προπονητές και αθλητές περιορισμένων 
ικανοτήτων.

     Από τη συγκεκριμένη ημερίδα τα παιδιά έλαβαν μηνύματα δύναμης, ευγενούς άμιλλας και αποφασιστικότητας.

“Γνωριμία με τα παραολυμπιακά αθλήματα”



4η Φιλολογική 
ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ

     Η συγκεκριμένη ημερίδα διοργανώθηκε στα πλαίσια γνωριμίας και επαφής των μαθητών της Στ΄ Δημοτικού 
με τρία νέα διδακτικά αντικείμενα που πρόκειται να παρακολουθήσουν στην Α΄ Γυμνασίου όπως το μάθημα 
των Αρχαίων Ελληνικών, της Αρχαιογνωσίας (Αρχαία Ελληνική Γραμματεία) και των Γαλλικών. Τα παιδιά 
αρχικά είχαν την ευκαιρία να διδαχθούν πυρηνικές γνώσεις που αφορούν τα συγκεκριμένα μαθήματα και 
ακολούθως παρουσιάστηκαν σ΄ αυτά διάφορες δράσεις υπό μορφή εργαστηρίων, οι  οποίες δομήθηκαν για 
να ανταποκριθούν στον σκοπό της ημερίδας.

      Στους φιλοξενούμενους μαθητές και στους συνοδούς εκπαιδευτικούς έκανε μεγάλη εντύπωση ο δημιουργικός 
τρόπος διδασκαλίας και μεθοδολογικής προσέγγισης των τριών διδακτικών αντικειμένων και έφυγαν με πολύ 
θετικές εντυπώσεις. 
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“Γνωρίζω την Αρχαία Ελληνική και Γαλλική Γλώσσα”



      Στο συγκεκριμένο φεστιβάλ, υπήρχε πλειάδα δραστηριοτήτων, όπου μικροί και μεγάλοι είχαν την           ευκαιρία 
να παίξουν διάφορα παιχνίδια, να κάνουν βόλτες με άλογο και πόνυ, να κάνουν τοξοβολία. Επίσης, η χορωδία 
του σχολείου μας τραγουδούσε χριστουγεννιάτικα τραγούδια, ενώ στον χώρο υπήρχαν πολλά φιλανθρωπικά 
παζαράκια. 
       Επιπλέον, η παρουσία της Φιλαρμονικής Ορχήστρας της Μητρόπολης Ταμασού & Ορεινής έδωσε χαρμόσυνη 
νότα στην όλη εκδήλωση γεμίζοντας την ατμόσφαιρα με  χριστουγεννιάτικες μελωδίες.  
      
    Στο Φεστιβάλ πραγματοποιήθηκε Fashion Show από μαθήτριες του σχολείου μας, οι οποίες περπάτησαν σε 
πασαρέλα και καταχειροκροτήθηκαν από το κοινό. Επίσης, μαθητές του σχολείου μας ανέβασαν με μεγάλη 
επιτυχία τη χριστουγεννιάτικη παράσταση «Ο μαγικός κόσμος του Σκρουτζ». 
Σ’ αυτό το προεόρτιο, χριστουγεννιάτικο φεστιβάλ όλοι οι συμμετέχοντες ένωσαν με ενθουσιασμό τις     
δημιουργικές τους δυνάμεις σε μία πετυχημένη εκδήλωση.

42

Μαθητικές Πινελιές

33οο ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ  
ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ



33οο ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ  
ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ
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33οο ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ  
ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

44

Μαθητικές Πινελιές



  Οι μαθητές του Γυμνασίου—Λυκείου ΟΛΥΜΠΙΟΝ στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος Junior 
Achievement κατά τη φετινή χρονιά δημιούργησαν μία μαθητική εταιρεία, η οποία φέρει το όνομα NATURAL  
FRESHNESS. 

   Η εν λόγω εταιρεία κατασκευάζει ένα βιολογικό καινοτόμο προϊόν. Πρόκειται για βιολογικές ταμπλέτες 
οδοντόκρεμας φτιαγμένες από φυτικά προϊόντα. Αυτό το προϊόν είναι προσιτό σε όλους τους ανθρώπους, 
νέους και ηλικιωμένους. Για παράδειγμα, μπορεί να το χρησιμοποιήσει ένας ενήλικας ή ηλικιωμένος στο ταξίδι 
του αντί να χρησιμοποιήσει την παραδοσιακή οδοντόκρεμα.
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
JUNIOR ACHIEVEMENT - YOUNG ENTERPRISEJUNIOR ACHIEVEMENT - YOUNG ENTERPRISE
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Μαθητικές Πινελιές

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ERASMUS+ : MOBILISE YOURSELF ERASMUS+ : MOBILISE YOURSELF 
STUDYING AND WORKING IN TΗΕ ΕUSTUDYING AND WORKING IN TΗΕ ΕU

   Το Γυμνάσιο – Λύκειο ΟΛΥΜΠΙΟΝ στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ «Mobilise Your-
self – studying and working in the EU», πραγματοποίησε την έκτη διακρατική συνάντηση στην Κύπρο. 
    
    Το πρόγραμμα είναι τριετές και σε αυτό συμμετέχουν σχολεία από εφτά συνολικά χώρες. Φιλοξενήθηκαν 
9 εκπαιδευτικοί και 15 μαθητές από τα σχολεία που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Η συνάντηση στην Κύπρο 
είχε ως βασικό στόχο τη μελέτη, κατανόηση και παρουσίαση των ευκαιριών αλλά και των δυνατοτήτων που 
υπάρχουν για εκπαίδευση στην Ευρώπη. 

    Σε αυτό το πλαίσιο, προετοιμάστηκαν εκ των προτέρων παρουσιάσεις από τους μαθητές, οι οποίες 
παρουσιάστηκαν στη συνάντηση. Επίσης, οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να υλοποιήσουν εξατομικευμένα test 
επαγγελματικού προσανατολισμού δίνοντάς τους αποτελέσματα και πιθανές προοπτικές για το μέλλον τους. 
Η ομάδα ξεναγήθηκε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο, όπου τους δόθηκε η ευκαιρία να συζητήσουν με ειδικούς 
σε διάφορους κλάδους, καθώς επίσης να συμμετέχουν σε εργαστήρι Ρομποτικής. Στη συνέχεια, επισκέφθηκαν 
το εργοστάσιο της ΚΕΑΝ στη Λεμεσό καθώς και το εργοστάσιο παραγωγής χαλουμιών Π.Ο.Α. στη Λάρνακα, 
όπου είδαν στην πράξη πώς η ρομποτική και η τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει μια βιομηχανία να εξελιχθεί 
και να βελτιωθεί.

    Παράλληλα με τις εργασίες, πραγματοποιήθηκαν και επισκέψεις σε διάφορα μέρη της Κύπρου. Τόσο 
οι μαθητές, όσο και οι καθηγητές έζησαν μια μοναδική εμπειρία. Ήρθαν σε επαφή με την κουλτούρα, την          
καθημερινότητα καθώς και τα ήθη και έθιμα της Κύπρου. Δημιουργήθηκαν φιλίες και δόθηκε ραντεβού για 
την επόμενη συνάντηση του προγράμματος.



ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ERASMUS+ : MOBILISE YOURSELF ERASMUS+ : MOBILISE YOURSELF 
STUDYING AND WORKING IN TΗΕ ΕUSTUDYING AND WORKING IN TΗΕ ΕU

Τεύχος 17

47



48

Μαθητικές Πινελιές

Euroscola (Στρασβούργο) European Youth Parliament Cyprus

Επίσκεψη στη Βουλή των 
Αντιπροσώπων Εθνικός Σχολικός Διαγωνισμός

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ERASMUS+ : MOBILISE YOURSELF ERASMUS+ : MOBILISE YOURSELF 
STUDYING AND WORKING IN TΗΕ ΕUSTUDYING AND WORKING IN TΗΕ ΕU



Τεύχος 17

49

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

   Το Γυμνάσιο-Λύκειο ΟΛΥΜΠΙΟΝ βραβεύτηκε με την πράσινη σημαία από το Ευρωπαϊκό  πρόγραμμα 
«Οικολογικά Σχολεία». 

   Μέσω της σημαίας αυτής βραβεύεται η εμπεριστατωμένη δουλειά και η ενεργή εμπλοκή της σχολικής 
κοινότητας στην ευαισθητοποίηση των μαθητών για το περιβάλλον και στην καλλιέργεια περιβαλλοντικής  
συνείδησης.
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Μαθητικές Πινελιές

ΔΕΝΤΡΟΦΥΤΕΥΣΗΔΕΝΤΡΟΦΥΤΕΥΣΗ

    
 
  Μέσω της συγκεκριμένης ενέργειας, οι μαθητές του σχολείου μας έδωσαν το αισιόδοξο μήνυμα πως, όταν 
υπάρχει βούληση, είναι εφικτή η μαζική φύτευση και αποκατάσταση δέντρων, η οποία μπορεί να αποβεί 
αποτελεσματική στη «μάχη» κατά της κλιματικής αλλαγής. 



ΕΚΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΑΓΑΠΗ

Movember

Παγκόσμια Μέρα Σπάνιων 
και Γενετικών Παθήσεων

Παγκόσμια Μέρα Σπάνιων 
και Γενετικών Παθήσεων
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Movember
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Μαθητικές Πινελιές

ΕΚΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΑΓΑΠΗ

Πορεία με τις Ροζ 
Φιγούρες

Κέντρο Υποδοχής Ασύλου

Φιλανθρωπικό Παζαράκι 
ΠΑΣΥΚΑΦ Διαδρομή Αγάπης “Ενα Όνειρο Μια Ευχή”
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ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

LIDL Food Academy Θεατρική Παράσταση “Άννα Φράνκ”

Βιβλιοθήκη 
Πανεπιστημίου Κύπρου

Βιβλιοθήκη 
Πανεπιστημίου Κύπρου
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Μαθητικές Πινελιές

ΤΑΞΙΔΙ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ - ΕΛΛΑΔΑ 2019

Αθήνα 2019 Ναύπλιο 2019

Ναύπλιο 2019 Μυκήνες 2019
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ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

Ομιλία για το Ολοκαύτωμα Διάλεξη “Ψυχοσυναισθηματική 
Ανάπτυξη και Διατροφή στην Εφηβεία”

Ημερίδα για την Παγκόσμια Ημέρα 
Ελληνικής Γλώσσας

Ομιλία για την Αιμοδοσία
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Μαθητικές Πινελιές

ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

Εκπαιδευτικό Εργαστήρι “Το Άγχος μου γίνεται φίλος μου”

2ο Μαθητικό Συνέδριο Ιεράς 
Αρχιεπισκοπής Κύπρου

2nd Digital Agenda Summit
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ
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Μαθητικές Πινελιές

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ 2020 ΣΤ’1

ΑΝΤΩΝΙΟΥ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΜΙΚΑΕΛΑ

ΔΡΟΣΟΥ  
ΑΙΜΙΛΙΑ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 
ΓΙΩΡΓΟΣ

ΙΕΡΟΔΙΑΚΟΝΟΥ 
ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΚΕΝΤΙΚΕΣΕΝΗΣ 
ΙΓΝΑΝΤΙΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ 
ΕΛΕΟΝΩΡΑ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΤΕΛΩΝΗ 
ΧΑΡΑ

ΤΣΑΓΓΑΡΙΔΗΣ 
ΒΑΣΙΛΗΣ

ΦΟΥΚΑΡΙΔΗΣ 
ΧΡΙΣΤΟΣ

ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΜΙΧΑΛΗΣ

ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΥ
ΑΘΗΝΑ
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ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ 2020 ΣΤ’2

ΑΝΝΙΒΑΣ 
ΒΑΛΕΡΙΟΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΥΣΑΦΩ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΟΡΕΣΤΗΣ

ΙΩΣΗΦ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ 
ΑΝΤΡΗ

ΞΕΝΑΚΗ 
ΙΣΙΔΩΡΑ

ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΜΑΡΙΑ

ΣΚΕΝΤΕΡ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΤΖΙΟΥΡΡΟΣ
ΜΑΡΙΟΣ ΘΗΣΕΑΣ

 ΤΣΙΑΡΤΑ 
 ΧΡΙΣΤΙΝΑ 

ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ 
ΕΛΙΣΑΒΕΤ

ΤΟΡΝΑ 
ΣΤΕΦΑΝΗ 

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
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Μαθητικές Πινελιές

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ 2020 ΣΤ’3

ΑΛΕΤΡΑΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ

ΑΝΤΑΡΤΗ 
ΜΑΡΙΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΔΙΟΝΥΣΗΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ 
ΑΝΤΩΝΕΛΛΑ

ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ 
ΑΝΤΡΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ 
ΣΩΤΗΡΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
ΡΑΦΑΕΛΛΑ

ΠΑΥΛΟΥ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΙΤΤΑΣ 
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ

ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ 
ΑΛΕΞΑΝΤΡΟΣ
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ΣΚΟΤΗ 
ΔΩΡΟΘΕΑ

ΣΠΥΡΟΥ 
ΧΡΙΣΤΟΣ

ΤΣΙΓΑΝΗΣ 
ΗΛΙΑΣ

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ 2020 ΣΤ’3

ΦΑΚΟΥΡΑΣ 
ΝΙΚΟΛΑΣ

ΦΕΡΕΚΥΔΗ 
ΜΑΡΙΑ ΒΕΡΟΝΙΚΑ

ΦΡΑΓΚΟΥ
ΑΝΤΡΕΑΣ

ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ
ΣΩΤΗΡΗΣ



 

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

Ουίλιαμ Μπάτλερ Γέιτς 

www.olympion.ac.cy




