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«Oι αναμνήσεις μας είναι ο μοναδικός παράδεισος
από τον οποίο δεν μπορούμε να εκδιωχθούμε».
Jean- Paul Richter , 1763-1825, Γερμανός Συγγραφεας
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«Όπως το έδαφος, όσο και αν είναι γόνιμο, αδυνατεί να παράγει κάτι δίχως καλλιέργεια,
έτσι και ο νους του ανθρώπου: δίχως την εκπαίδευση αδυνατεί να δώσει τους
αναμενόμενους καρπούς».
Πλούταρχος, 47-120 μ.Χ., Αρχαίός Έλληνας ίστόρίκός
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Χαιρετισμός

Χαιρετισμός

Η έκδοση του περιοδικού του σχολείου μας αποτελεί ορόσημο και σηματοδοτεί το τέλος της σχολικής χρονιάς.

Με μεγάλη ικανοποίηση χαιρετίζω τη 14η έκδοση του περιοδικού του σχολείου μας «Μαθητικές Πινελιές» που έχει τη
μορφή λευκώματος. Ένα λεύκωμα πλούσιο σε περιεχόμενο,
μέσα από το οποίο διαφαίνεται η σοβαρή δουλειά που επιτελείται στο Ολύμπιον, όπως και η ποιότητα της μόρφωσης
που λαμβάνουν οι μαθητές.

Αναδεικνύει παράλληλα την πολυπρισματική δράση και
προσφορά του ΟΛΥΜΠΙΟΝ προς τα παιδιά, αλλά και την
ανταπόδοση των μαθητών με τις τόσες επιτυχίες που
έχουν να επιδείξουν.
Η σύγχρονη ευρωπαϊκή αντίληψη επιτάσσει στα σχολεία να λειτουργούν με
βάση τον άνθρωπο-μαθητή για τον άνθρωπο-μαθητή. Μέσα από τις σελίδες των «Μαθητικών Πινελιών» και το πλούσιο φωτογραφικό αρχείο
τους, ο κάθε αναγνώστης έχει την ευκαιρία να πάρει μια «γεύση» από τις
δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη σχολική χρονιά 20162017. Θα αντιληφθεί ότι μπορεί να συνυπάρξει η ανθρωποκεντρική προσέγγιση με την επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων που και αυτή τη χρονιά κυμάνθηκαν σε υψηλά επίπεδα.
Οι μαθητές μας, έχουν πνεύμα δημιουργικότητας και φιλομάθειας και γι’
αυτό και διακρίνονται σε τόσους διαγωνισμούς. Έχουν μέσα τους το ευ
αγωνίζεσθαι γι’ αυτό και συμμετέχουν σε τόσες αθλητικές εκδηλώσεις, 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 αναλόγου
επιπέδου περιοδικά.
Για την έκδοση του φετινού περιοδικού θα ήθελα να ευχαριστήσω τους
μαθητές και τους καθηγητές που ανέλαβαν την ευθύνη και παρουσίασαν
ένα έντυπο με τόσο πολυδιάστατο περιεχόμενο.
Γιώργος Κρητικός

Είμαι πεπεισμένη πως το θετικό σχολικό περιβάλλον συνέβαλε τα μέγιστα
στην πετυχημένη πορεία του σχολείου.
Η πλούσια σχολική δράση σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων φωτίζεται
νοσταλγικά μέσα από το φωτογραφικό υλικό που παρουσιάζεται και δείχνει
ότι η σχολική χρονιά 2016-2017 ακολούθησε μια παραγωγική και γεμάτη
δημιουργία πορεία με την ανάδειξη των ταλέντων των μαθητών μας και με
πολλές ευχάριστες στιγμές.
Το περιεχόμενο μαρτυρεί τις αξίες και το ήθος που καλλιεργούνται από
όλους όσοι εργάζονται στο ΟΛΥΜΠΙΟΝ, αφού μια σειρά από διάφορες εκδηλώσεις φανερώνουν ότι ο σεβασμός, ο ανθρωπισμός, η αλληλεγγύη, η
ευαισθησία για το περιβάλλον, η μνήμη και η τιμή για την πατρίδα μας, η
καλλιέργεια του πνεύματος και του σώματος, η αγάπη προς τον συνάνθρωπο είναι απαραίτητα συστατικά για τη διάπλαση και διαμόρφωση του χαρακτήρα των παιδιών.
Ευχαριστώ και ταυτόχρονα συγχαίρω όλους τους συντελεστές της παρούσας έκδοσης. Τέλος, με τη λήξη της σχολικής χρονιάς 2016-2017, εύχομαι
σε όλους τους μαθητές και ειδικά στους τελειόφοιτους ευόδωση των στόχων τους.

Γενικός Διευθυντής
Μαρία Κρητικού
Γενική Διευθύντρια
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«Στοχάσου τα έργα αυτού του κόσμου, άκουσε τα λόγια των σοφών, όλα τα καλά κάνε τα δικά
σου. Με αυτό ως βάση, άνοιξε τη δική σου πόρτα στην αλήθεια. Μην παραβλέπεις την αλήθεια
που βρίσκεται μπροστά σου. Μελέτησε πώς ρέει το νερό σ' ένα ρυάκι, ήρεμα και ελεύθερα ανάμεσα στα βράχια. Μάθε από βιβλία ιερά και από σοφούς ανθρώπους. Τα πάντα -ακόμα και
βουνά, ποτάμια, δέντρα και λουλούδια- να είναι δάσκαλοί σου».
Ουεσίμπα Μοριχέϊ, 1883 - 1969, Ιαπωνας καθηγητης πόλεμίκων τεχνων
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Χαιρετισμός

Χαιρετισμός
Με ιδιαίτερη χαρά χαιρετίζω και εγώ με τη σειρά μου την
έκδοση του φετινού σχολικού περιοδικού «Μαθητικές Πινελιές».
Το περιοδικό «Μαθητικές Πινελιές» είναι ο καθρέφτης του
σχολείου μας. Παρουσιάζει το έργο μιας ολόκληρης χρονιάς.
Μέσα από τις σελίδες του παρουσιάζονται οι επιτυχίες των
παιδιών σε διάφορους διαγωνισμούς εντός και εκτός της Κύπρου, αθλητικούς αγώνες, παρουσιάζονται οι διάφορες δράσεις του σχολείου
αλλά και στιγμές από την καθημερινότητα όπως εκδρομές, δραστηριότητες ομίλων και εκδηλώσεις. Όλες αυτές οι ωφέλιμες δραστηριότητες τους βοηθούν να
ξεδιπλώσουν μοναδικά ταλέντα και δεξιότητες, να μείνουν μακριά από τις αρνητικές προκλήσεις της εποχής, να έρθουν σε άμεση επαφή με άλλους νέους της ηλικίας τους και να διευρύνουν τους ορίζοντές τους.
Νιώθουμε απόλυτα ικανοποιημένοι για το συνολικό αποτέλεσμα και αισθανόμαστε την ανάγκη να συγχαρούμε όλους τους συντελεστές, παιδιά και καθηγητές,
που δούλεψαν σκληρά για να γίνει πραγματικότητα η ετήσια αυτή έκδοση που
κρατάμε σήμερα στα χέρια μας.
Εκ μέρους του Συνδέσμου Γονέων θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες προς τη Διεύθυνση του σχολείου για την άψογη συνεργασία που είχαμε και
να τους διαβεβαιώσω ότι στόχος μας είναι να είμαστε πάντα δίπλα τους με όποιο
τρόπο μπορούμε για το καλό των παιδιών μας.
Εύχομαι σε όλους Καλό Καλοκαίρι γεμάτο Χαρά, Υγεία, Ευτυχία.

Χριστιάνα Μιχαηλίδου - Κυπριανού
Πρόεδρος Συνδέσμου Γονέων
2016 - 2017

Μέσα από αυτές τις γραμμές που διαβάζετε σηματοδοτείται το τέλος της δικής μας σχολικής ζωής. Όλοι τώρα θα πάρουμε τον δικό
μας δρόμο. Για άλλους δύσκολος, για άλλους λιγότερο δύσκολος. Τελικά όλα είναι δρόμος! Αυτά τα 6 χρόνια που περάσαμε στο ΓυμνάσιοΛύκειο ΟΛΥΜΠΙΟΝ είναι γεμάτα από αναμνήσεις.

Αποκομίσαμε εμπειρίες που θα μείνουν χαραγμένες για πάντα στο
μυαλό και στην καρδιά μας. Στο σχολείο είχαμε την ευκαιρία να συμμετάσχουμε σε καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, θεατρικές παραστάσεις και
μέσα από αυτές καλλιεργήσαμε το ήθος και το πνεύμα μας. Δημιουργήσαμε φιλίες που
θα κρατήσουν για χρόνια και τότε θα θυμόμαστε τις στιγμές που περάσαμε όλοι μαζί, ο
ένας δίπλα στον άλλο, στις χαρές αλλά και στις λύπες. Τώρα, ως απόφοιτοι πλέον μας
διακατέχει το άγχος για τα αποτελέσματα των παγκυπρίων εξετάσεων και το αν θα καταφέρουμε να φοιτήσουμε σε κάποιο πανεπιστήμιο.
Τα χρόνια που περάσαμε στο Γυμνάσιο-Λύκειο ΟΛΥΜΠΙΟΝ οπωσδήποτε είχαν μεγάλη
επίδραση σε όλους μας. Είναι σπουδαίο να φοιτάς σε ένα σχολείο που όλα τα στελέχη
καταθέτουν την ψυχή τους και δίνουν το άπαν των δυνάμεων τους για να γίνουμε εμείς
καλύτεροι μαθητές και καλύτεροι άνθρωποι.
Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω τους υπέροχους καθηγητές μας που μετέδωσαν τις
γνώσεις τους και μας έκαναν να μπορούμε να διεκδικούμε αυτά που μας αξίζουν. Τον
κύριο Βαγγέλη και την κυρία Δέσποινα που ήταν πάντα δίπλα μας και μας συμβούλευαν
για το σωστό και μας έκαναν να πιστεύουμε στον εαυτό μας, στην αξία μας και στις δυνατότητες μας. Την κυρία Μαρία και τον κύριο Γιώργο που με την ευγένεια, το ήθος και
την διοικητική τους ικανότητα οδηγούν αυτό το καράβι σε ασφαλή νερά με πορεία το
λιμάνι της επιτυχίας μας.
Ετοιμαστείτε λοιπόν, απόφοιτοι του 1999 γιατί τώρα καλούμαστε να κάνουμε το μεγαλύτερο μας βήμα στη ζωή! Καινούργιο ξεκίνημα με νέους ορίζοντες, νέους στόχους και
νέες εμπειρίες και πάνω από όλα νέες επιτυχίες.
Καλή σταδιοδρομία συμμαθητές, καλό νέο ξεκίνημα στην καινούργια σας ζωή.
Εις το επανιδείν.
Στέλλα Μιχαηλίδου
Πρόεδρος Κ.Μ.Σ. 2016-2017

Απόφοιτοι 2017
Αναςταςίου
Χαράλαμποσ

Αβραάμ Νικολίνα

Καράλουκα Χρυςτάλλα

Μιχαιλ
Κωνςταντίνοσ

Κελεπζςιθ Θζκλθ

Παπαδόπουλοσ
πυρίδων
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τ’1
Αποςτολίδθσ
Νεόφυτοσ

Κυρίτςθσ Αντώνθσ

ιονισ Ανδρζασ

Ιορδάνου Αλίςια

Μάτςιασ Νικόλασ

ωφρονίου Άντρεα

Ιωςιφ Νικόλασ

Μζλλιλου Μαίρθ

Χριςτοφι Λουΐηα

Χ’Μιχαιλ Γιώργοσ
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Απόφοιτοι 2017

τ’2

Θρακλζουσ Ανδρζασ

Κυπριανοφ Κυπριανόσ

Κυριάκου Νεόφυτοσ

Πογιατηι Κυριακι

ολωμοφ Μάριοσ

τυλιανοφ τυλιανόσ

Κωςτόπουλοσ ταφροσ

τυλιανοφ Χρίςτοσ

Πογιατηι Ειρινθ

τυλιανοφ Χριςτόφοροσ
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Απόφοιτοι 2017
Αρχοντίδου Άννα

Δαμιανοφ Ρθγίνα

Μάμαντοσ Χριςτίνα

Μιχαθλίδου τυλιανι

Παντελίδθσ Νικόλασ

Πιερίδθσ Ανδρζασ

τ’3
Κιαγιάσ Αλζξανδροσ

Μοφςκου Θεοδώρα

Σςαγγαρίδθσ Γιώργοσ

Μακρίδθσ Ανδρζασ-Ιων

Μπάκα Ελζνθ

Χαραλάμπουσ Ελευκερία
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Απόφοιτοι 2017

Γεωργίου Κωνςταντίνοσ

Μαςοφρασ Φίλιπποσ

τ’4
Κάκκουρασ Ανδρζασ

Γιάγκου Διμοσ

Μάτςιασ Χρίςτοσ

Νικολάου Ανδρζασ

ταφρου Ευγζνιοσ

Λιοφφθσ ώτοσ

Στοφςιου Παναγιώτθσ
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Απόφοιτοι 2017

Αβρααμίδθσ Παναγιώτθσ

Μίκθλλοσ Μιχάλθσ

Γλυκερίου Ραφαζλλα

Πζτςα Ειρινθ

τ’5
Ηαόσ Νικόλασ

Πουγιοφκκα Μαρία

Κορομίασ Γιάννθσ

άββα τυλιανι

Κοςιάρθσ Κφπροσ

ζρβου Ζλλθ
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Απόφοιτοι 2017
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Β’ Λυκείου

Α’ Λυκείου

A’
Λυκείου

18

19

Γ’
Γυμνασίου
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B’
Γυμνασίου
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A’
Γυμνασίου
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Ευρωπαϊκό
Πρόγραμμα
Ένα τριετές ταξίδι εντυπώσεων και εμπειριών!
Έλα κεγάιν ηαμίδη γεκάην εκπεηξίεο θαη γλώζεηο απνηέιεζε ην Δπξσπατθό πξόγξακκα
Erasmus+ πνπ είρε σο ζέκα ηε κεηαλάζηεπζε
ππό ηνλ γεληθό ηίηιν «YOUropeans on the
move - migrants between integration and tradition». Σ’ απηό ζπκκεηείραλ εθηόο από ην ΟΛΥΜΠΙΟΝ αθόκα ελλέα ζρνιεία από ηελ Γεξκαλία, Αγγιία, Γαιιία, Διιάδα, Τνπξθία, Ιηαιία, Βέιγην, Πνισλία θαη Βνπιγαξία. Τν πξόγξακκα άξρηζε ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2014 ζηελ
πόιε Φακ ηεο Γεξκαλίαο κε ηελ πξώηε ζπλάληεζε πξνπαξαζθεπήο ηνπ ζέκαηνο θαη νινθιεξώζεθε ζε απηήλ ηνλ Απξίιην ηνπ 2017.
Καηά ηηο ζπλαληήζεηο πνπ έγηλαλ ζηα ζρνιεία
ησλ πην πάλσ ρσξώλ εμεηάζηεθε ην ζέκα από
πνιιέο πηπρέο όπσο ηζηνξία, κνπζηθή, ινγνηερλία, ηέρλε, ζέαηξν, πνιηηηζκόο.
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Σην ηξηεηέο ηαμίδη πξαγκαηνπνηήζεθαλ έμη ζπλαληήζεηο ζηηο νπνίεο ηαμίδεςαλ ζπλνιηθά 8 θαζεγεηέο θαη 31 καζεηέο. Παξάιιεια πεξηζζόηεξνη
από 50 καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ καο ελεπιάθεζαλ
ζην πξόγξακκα θαη 30 από απηνύο θηινμέλεζαλ
ζηα ζπίηηα ηνπο παηδηά από ηηο πξναλαθεξζείζεο
ρώξεο. Οη εληππώζεηο θαη νη εκπεηξίεο πνιιέο.
Οη γλώζεηο πνπ απνθηήζεθαλ ζρεηηθά κε ην ζέκα
ηεο κεηαλάζηεπζεο, ζέκα πάληνηε επίθαηξν εηδηθά γηα ηελ Κύπξν, αθνύ ε γεσγξαθηθή ηεο ζέζε
ηελ ππνρξέσλε λα δέρεηαη κεηαλάζηεο, είλαη εμίζνπ ζεκαληηθέο κε απηέο ηνπ αλαιπηηθνύ ζρνιηθνύ πξνγξάκκαηνο.
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«Ο θόζκνο πεξπαηνύζε ήξεκα θαη
ήζπρα ζηα ζηελά γξαθηθά δξνκάθηα
ηεο πόιεο. Έθαλε θξύν, αζπλήζηζην
γηα κάο. Όκσο αηζζαλόκαζηαλ ηε δεζηαζηά θαη ηε θηινμελία ηνπο. Αλππνκνλώ λα ζπλαληήζσ ηε Μηζηέι μαλά.
Θέισ λα ηεο αληαπνδώζσ ηε δεζηή
θηινμελία πνπ κνπ πξόζθεξε...»
Ανδπέαρ Ιωσήυ, μαθητήρ

«Όηαλ είπα ζηνπο γνλείο κνπ όηη ζα πάσ ζηε
Βνπιγαξία θαη ζα έκελα ζην ζπίηη ελόο ζπκκαζεηή κνπ κε θνίηαμαλ παξάμελα θαη κε
ξώηεζαλ αλ ήκνπλ βέβαηνο γη απηό, δειαδή
λα κείλσ ζε μέλν ζπίηη θαη κε θόζκν πνπ δελ
ήμεξα. Όηαλ επέζηξεςα από ην ηαμίδη είπα
όηη ήηαλ κηα αμέραζηε εκπεηξία πνπ ζα ήζεια
λα ηελ επαλαιάβσ ζην κέιινλ. Τν παηδί πνπ
κε θηινμέλεζε είλαη θίινο κνπ αθόκα»

« Σην ηέινο, ε εκπεηξία απηή κε
έθαλε λα εθηηκήζσ πεξηζζόηεξν
ηνλ ηξόπν δσήο πίζσ ζηελ παηξίδα. Ταμηδεύνληαο αληηιακβάλεζαη
πεξηζζόηεξν ηελ αμία ηνπ ζπηηηνύ
θαη ηεο νηθνγέλεηαο ζνπ...»
Αλίσια Ιοπδάνος, μαθήτπια
(ταξίδι στη Γαλλία)

Στςλιανόρ Στςλιανού, μαθητήρ

«Κάζε κέξα απνθηνύζακε θαη λέεο εκπεηξίεο. Πεξπαηώληαο πξνο
ην Liceo Linguistico, ην ζρνιείν πνπ καο θηινμέλεζε, πεξλνύζακε
δίπια από ηα αξρηηεθηνληθά αξηζηνπξγήκαηα ηεο πόιεο. Η εληππσζηαθή Piazza del Duomo κε ηνλ θαζεδξηθό λαό ηνπ San Vigilio
θαη ην κλεκείν ηνπ Dante Alighieri ήηαλ δίπια από ην μελνδνρείν
καο. Παξάιιεια κε ηελ πεξηδηάβαζε ζηελ πόιε, ζην ζρνιείν γηλόηαλ ζνβαξή δνπιεηά. Πνιιά εξγαζηήξηα κε ζπκκεηνρή όισλ
ησλ καζεηώλ θαηέιεμαλ ζε κηα εληππσζηαθή παξάζηαζε ζην ζέαηξν ηεο πόιεο...Αμέραζηεο εκπεηξίεο..»
Μαπία Εςτςσίος, καθηγήτπια
«Μέζα από ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζρνιείνπ καο ζην Δπξσπατθό πξόγξακκα ηνπ Erasmus+ κε ζέκα ηε κεηαλάζηεπζε είρα ηελ επθαηξία λα ηαμηδέςσ σο ζπλνδόο θαζεγήηξηα γηα κηα εβδνκάδα ζην
Βέιγην θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο Βξπμέιιεο. Η εκπεηξία ήηαλ αλεπαλάιεπηε γηα όινπο. Μαζεηέο θαη θαζεγεηέο από δέθα δηαθνξεηηθέο ρώξεο κνηξάζηεθαλ εκπεηξίεο, αληάιιαμαλ απόςεηο, έπαημαλ
καδί, ρόξεςαλ καδί θαη δεκηνύξγεζαλ γηα ιίγεο κέξεο έλα σξαίν
κσζατθό πνιηηηζκώλ ηεο Δπξώπεο. »
Διαμάντω Ζίζιπος, καθηγήτπια

« Αλ έπξεπε λα δηαιέμσ ηα θαιύηεξα ηαμίδηα ηεο δσήο
κνπ, απηά ζα ήηαλ κε δηαθνξά ηα δύν ηαμίδηα κε πξννξηζκό ηε Γαιιία θαη ηελ Αγγιία, ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο Erasmus+.
Θα έιεγα πσο απνηέιεζαλ κηα εκπεηξία δσήο, εκπνηηζκέλε κε λέεο γλώζεηο, βηώκαηα θαη εθόδηα ηα νπνία ζα κείλνπλ πάληνηε ραξαγκέλα ζηε κλήκε κνπ»
Μαίπη Λαοςτάπη, καθηγήτπια
«Η ζπλαλαζηξνθή κε λέα άηνκα δηαθνξεηηθήο θνπιηνύξαο αιιάδεη ηα δεδνκέλα θαη θαη’ επέθηαζε δηαθνξνπνηεί
ηνλ ηξόπν πξνζέγγηζεο ησλ πξαγκάησλ, ησλ αλζξώπσλ
θαη ηνπ εαπηνύ ζνπ γεληθόηεξα. Τν κόλν ζίγνπξν είλαη όηη
δελ επηζηξέθεηο πίζσ ζηελ θαζεκεξηλόηεηά ζνπ ην ίδην
άηνκν. Νηώζσ πξαγκαηηθά πνιύ ηπρεξόο πνπ κνπ δόζεθε ε επθαηξία λα δήζσ απηή ηε καγηθή εκπεηξία ηνπ πξνγξάκκαηνο Erasmus+ κε ηελ επίζθεςε κνπ ζην Φακ ζηε
Γεξκαλία. Δίλαη έλα όλεηξν πνπ όινη πξέπεη λα δήζνπλ!»
Μάπιορ Μισαήλ, καθηγητήρ

Ευρωπαϊκό
Πρόγραμμα
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JUNIOR ACHIEVEMENT
YOUNG ENTERPRISE
Τν Γπκλάζην – Λύθεην ΟΛΥΜΠΙΟΝ ζπκκεηείρε γηα ηέηαξηε ζπλερόκελε ρξνληά ζην θαηλνηόκν επξσπατθό
εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα «Junior Achievement Young
Enterprise».
Τν πξόγξακκα ζηνρεύεη ζηελ θαιιηέξγεηα ησλ δεμηνηήησλ ησλ λέσλ ζηνλ επηρεηξεκαηηθό ηνκέα θαη ζηελ
θαηλνηνκία, έηζη ώζηε λα κπνξνύλ λα αληαπνθξηζνύλ
ζηηο πξνθιήζεηο ηνπ ζύγρξνλνπ αληαγσληζηηθνύ πεξηβάιινληνο ηεο νηθνλνκίαο. Σηνρεύεη επίζεο, ζηελ θαηαλόεζε ησλ βαζηθώλ αξρώλ ιεηηνπξγίαο θαη νξγάλσζεο κηαο επηρείξεζεο.
Τε θεηηλή ζρνιηθή ρξνληά ε καζεηηθή εηαηξεία ηνπ
ζρνιείνπ καο «Woodpix» αζρνιήζεθε κε ηελ απνηύπσζε θσηνγξαθηώλ πάλσ ζε θπζηθό μύιν. Τα κέιε
ηεο νκάδαο είλαη ιάηξεηο ηεο θσηνγξαθίαο θαζώο θαη
ηεο ηερλνινγίαο. Έηζη δεκηνύξγεζαλ έλα πξντόλ, ην
νπνίν απεπζύλεηαη ζε αγνξαζηηθό θνηλό πνπ εθηηκά θαη
αγαπά ηε θσηνγξαθία, σο κνξθή ηέρλεο. Δπηπιένλ,
ην πξντόλ απεπζύλεηαη ζε άηνκα κε πςειή αηζζεηηθή
ζηε δηαθόζκεζε εζσηεξηθνύ ρώξνπ, αθνύ απνηππώλεη
θσηνγξαθίεο πάλσ ζε θνκκάηηα θπζηθνύ μύινπ.
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Ευρωπαϊκό
Πρόγραμμα
E-Twinning
Τν ζρνιείν καο ζπκκεηέρεη θαη θέηνο ζην
ευρωπαϊκό πρόγραμμα Ε-twinning. Tν
πξόγξακκα γίλεηαη ζε ζπλεξγαζία κε ην 1Ο
Δπαγγεικαηηθό ΛΥΚΔΙΟ Ηξαθιείνπ, ην 9ν
Γπκλάζην Ηξαθιείνπ θαη ην 31ν Γεκνηηθό
Ηξαθιείνπ Κξήηεο θαη έρεη ζέκα «Οη Δλεηνί
ζηελ Κύπξν θαη ζηελ Κξήηε». Οη καζεηέο
είραλ ηειεδηαζθέςεηο κε ηνπο ζπκκαζεηέο
ηνπο από ηελ Κξήηε γηα γλσξηκία θαη αθνινύζσο, ηόζν νη καζεηέο από ηελ Κύπξν,
όζν θαη νη καζεηέο από ηελ Κξήηε επηζθέθζεθαλ ελεηηθά κλεκεία ηνπ λεζηνύ
ηνπο θαη εηνίκαζαλ εξγαζίεο. Τν πξόγξακκα ζα ζπλερηζηεί θαη θαηά ηελ επόκελε
ζρνιηθή ρξνληά όπνπ πξνγξακκαηίδνληαη
ακνηβαίεο επηζθέςεηο.

Επίσκεψη στη Βουλή
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και στο
Προεδρικό Μέγαρο
Οκάδα καζεηώλ επηζθέθζεθε ηε
Βνπιή ηωλ Αληηπξνζώπωλ. Οη
καζεηέο είραλ ηελ επθαηξία λα πάξνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηε Βνπιή ηωλ
Αληηπξνζώπωλ θαζώο θαη γηα ην ξόιν ηνπ Επξωπαϊθνύ Κνηλνβνπιίνπ
θαη ηελ Επξωπαϊθή Έλωζε.
Αληηπξνζωπεία καζεηώλ ηνπ ζρνιείνπ καο, ζπκκεηείρε ζε δηαινγηθή
ζπδήηεζε(Debate) κεηαμύ ηωλ
καζεηώλ θαη ηνπ Πξνέδξνπ ηεο
Γεκνθξαηίαο πνπ δηεμήρζε ζην
Πξνεδξηθό Μέγαξν.
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Ευρωβουλή
Συζήτηση με Ευρωβουλευτές
Μαζεηέο καο παξεπξέζεθαλ ζην Ραδηνθωληθό ηαζκό ΑΣΡΑ θαη ελεπιάθεζαλ ζε κηα δηαινγηθή ζπδήηεζε (debate) κε ηνπο Επξωβνπιεπηέο θ. Διέλε Θενράξνπο θαη
θ.Σάθε Χαηδεγεωξγίνπ θαζώο θαη
ηνπο βνπιεπηέο θ. Αλλίηα Γεκεηξίνπ θαη θ. ηέθαλν ηεθάλνπ.

Ομιλία από τον ευρωβουλευτή
κ. Κώστα Μαυρίδη
Ο επξωβνπιεπηήο θ. Κώζηαο Μαπξίδεο, επηζθέθζεθε ην ζρνιείν καο
πξνθεηκέλνπ λα καο κηιήζεη γηα ην
ζέκα: «Η Δπξώπε θαη ην κέιινλ
ηεο».
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Σχολείο Πρεσβευτής
του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου

Το ΟΛΥΜΠΙΟΝ Άριστος Πρεσβευτής του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου

Σν ζρνιείν καο ζπκκεηείρε επηηπρώο ζην
Δπξωπαϊθό
πξόγξακκα
ρνιείν
Πξεζβεπηήο ηνπ επξωπαϊθνύ Κνηλνβνπιίνπ. πγθεθξηκέλα ηνπ απνλεκήζεθε ν ηίηινο ρνιείν Πξεζβεπηήο
ηνπ Δπξωπαϊθνύ Κνηλνβνπιίνπ κε
ραξαθηεξηζκό ΑΡΙΣΑ.

ην πξόγξακκα απηό ζπκκεηείρε ε ζρνιηθή κνλάδα ζηελ νιόηεηά ηεο θαη πινπνηήζεθαλ πνιπάξηζκεο θαη πνιππνίθηιεο δξάζεηο κέζα από ηηο νπνίεο δξαζηεξηνπνηήζεθαλ ηόζν νη καζεηέο, όζν
θαη ην πξνζωπηθό ηνπ ζρνιείνπ.
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Ημερίδα με θέμα:

«Πολυμορφία στην
Ενωμένη Ευρώπη»
Πξαγκαηνπνηήζεθε κε επηηπρία ε
Μαζεηηθή εκεξίδα κε ζέκα:
«Πνιπκνξθία ζηελ Δλωκέλε
Δπξώπε» ζηα πιαίζηα ηνπ 3νπ
ππό έκθαζε ζηόρνπ ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο, όπωο νξίδεηαη από
ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ.
ηελ εκεξίδα ζπκκεηείραλ 6
ζρνιεία πξωηνβάζκηαο θαη κέζεο
εθπαίδεπζεο.
Η εκεξίδα νινθιεξώζεθε κε βηωκαηηθά εξγαζηήξηα. ε απηά νη
καζεηέο είραλ ηελ επθαηξία λα
γλωξίζνπλ ηνλ πνιηηηζηηθό πινύην ηεο παηξίδαο καο θαη ηωλ
άιιωλ επξωπαϊθώλ ρωξώλ.
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Βραβεία
ΡΝ ΓΚΛΑΠΗΝ – ΙΘΔΗΝ ΝΙΚΞΗΝΛ ΠΑΟΩΠΔ
ΡΑ ΒΟΑΒΔΗΑ:
1Ν, 2Ν & 3Ν ΞΑΓΘΞΟΗΝ ΒΟΑΒΔΗΝ
ΠΡΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ
S-FACTOR
Ο καζεηήο Οξέζηεο Γεσξγίνπ ηνπ ηκήκαηνο Γ΄1 πήξε ην
1μ Βνααείμ ζηελ θαηεγνξία Γπκλαζίσλ κε ηελ εξγαζία
ηνπ «Ψςσπά και Αλαηιζμένα».
Ο καζεηήο Φάλεο Παπαδόπνπινο ηνπ ηκήκαηνο Δ΄2 πήξε ην 2μ Βνααείμ ζηελ θαηεγνξία Ιπθείσλ κε ηελ εξγαζία ηνπ πνπ είρε ηίηιν «Σπινάπω».
Ο καζεηήο Γηώξγνο Υαηδνύδεο ηνπ ηκήκαηνο Γ΄2 πήξε ην
3μ Βνααείμ ζηελ θαηεγνξία Ιπθείσλ κε ηελ εξγαζία
«Ξίζηεοε ή ιδ …ενεύκα».

33

Βραβεία
3o ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ
ην πιαίζην ηνπ 1νπ ζπλεδξίνπ EURO-SCIENCE 2017, πνπ δηεμήρζε ζην
Βνπθνπξέζηη ζηε Ρνπκαλία, έγηλε ν δηαγσληζκόο SCIENCE-FACTOR
EUROPE 2017.
Ο καζεηήο καο Ννέζηδξ Γεωνβίμο πήνε ημ 3μ Δονωπαϊηό Βνααείμ κε
ηελ εξγαζία ηνπ «How cool is supercooling?». Κέζα ζε 3 ιεπηά θαηάθεξε επηηπρώο λα εμεγήζεη θαη λα παξνπζηάζεη κε πείξακα ην θαηλόκελν
ηεο ππεξςύμεο, δειαδή ηεο δηαδηθαζίαο θαηά ηελ νπνία θηππνύκε έλα
κπνπθάιη κε παγσκέλν λεξό γεγνλόο πνπ κεηαηξέπεη ην λεξό ζε πάγν, θαζώο θαη ην ζεκαληηθό ξόιν πνπ έρεη ην αιάηη ζηελ όιε δηαδηθαζία.

3Ν ΒΟΑΒΔΗΝ ΠΡΝΛ ΔΟΩΞΑΪΘΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ
«ΓΗΑΚΝΟΦΩΡΗΘΖ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΠΡΖ ΓΗΓΑΠΘΑΙΗΑ
ΘΑΗ ΚΑΘΖΠΖ TΩΛ ΚΑΘΖΚΑΡΗΘΩΛ»
Ο Αληηπξύηαλεο Αθαδεκατθώλ ππνζέζεσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θύπξνπ θύξηνο Αζαλάζηνο Γαγάηζεο
επέιεμε ην ζρνιείν καο από ηελ Θύπξν γηα λα ζπκκεηάζρεη ζην δηαγσληζκό.
ην πιαίζην ηνπ ηειηθνύ ζπλεδξίνπ COMENIUS FAMT&L Project πνπ έγηλε ζηδκ Κπμθόκζα ηδξ
Ηηαθίαξ θαη έιαβαλ κέξνο πέληε παλεπηζηήκηα από πέληε ρώξεο πνπ ζπκκεηείραλ ζην πξόγξακκα, ην
ζρνιείν καο πήξε ην 3μ ανααείμ ζηα βίληεν πνπ παξνπζηάζηεθαλ από ηνπο εθπξόζσπνπο θάζε ρώξαο θαη παξνπζίαδαλ εθανιμβέξ ηεπκζηώκ Γζαιμνθωηζηήξ Αλζμθόβδζδξ ζηα ιαεδιαηζηά
θαηά ηε δηάξθεηα κηαο δηδαζθαιίαο.
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Βραβεία

Math - Factor

2ο Παγκύπριο Βραβείο ςτο MATHeatre Cyprus 2017

2μ & 3μ Ξαβηύπνζμ Βνααείμ ζηδκ
ηαηδβμνία Γοικαζίωκ

Οκάδα καζεηώλ ηνπ ζρνιείνπ καο απέζπαζε ην 2μ Ξαβηύπνζμ ανααείμ ζημ
Matheater Cyprus 2017. To ζεαηξηθό
δξώκελν κε ην ηίηιν «Ζ μιμνθόηενδ
ημο Euler», ελεξγνπνίεζε ηε θαληαζία
ηνπ θνηλνύ εθθξάδνληαο κε ηνλ θαιύηεξν θαη πην επεμεγεκαηηθό ηξόπν ηε
ζπνπδαηόηεηα θαη ηελ νκνξθηά ηεο εμίiπ
ζσζεο: e + 1 = 0.

Ζ μιάδα απμηεθείημ
ημοξ ιαεδηέξ:

από

Οξέζηε Γεσξγίνπ, Αιέμαλδξν
θέληεξ, Βαγγέιε Κηραήι, Καξίλν Υαξαιάκπνπο, Γεσξγία
Πίηηα, Ιεσλίδα Υαηδεκελά, Καξία Υαξαιάκπνπο θαη Θσλζηαληίλν Κηραειίδε.

 Ο καζεηήο Θωκζηακηίκμξ Κζπαδθίδδξ απέζπαζε ημ 2μ Ξαβηύπνζμ Βνααείμ, κε ηελ παξνπζία ηνπ «Ξζθόημξ
ή Αηνμαάηδξ» αλαιύνληαο πώο ην ζεκείν ηνκήο ησλ δηακέζσλ είλαη ηαπηόρξνλα θαη ην βαξύθεληξν ηνπ ηζόπιεπξνπ ηξηγώλνπ.
 Ο καζεηήο Ξάνζξ Λζηόθαξ Ξαπαβεωνβίμο απέζπαζε ημ 3μ Ξαβηύπνζμ
Βνααείμ, εμεγώληαο καο κε πνιύ πεηζηηθό ηξόπν ηελ αλαθάιπςε ηεο √2 θαη
ηηο πξνεθηάζεηο απηήο ζηνπο άξξεηνπο
αξηζκνύο κέζα από ηνλ ηίηιν «Θαζ μζ
Ξοεαβόνεζμζ έηακακ Bullying».
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Βραβεία
 Ο καζεηήο ηεο Β’ Γπκλαζίνπ ηνπ ΟΙΤΚΠΗΟΛ Ξάνζξ Λζηόθαξ Ξαπαβεωνβίμο είλαη πιένλ καζεηήο πνπ δηαθξίλεηαη σο
πανζζιαηζηό ηαζ ηαθακημύπμ παζδί. Ο δηαγσληζκόο πνπ αλαθήξπμε ηνλ Πάξη Ληθόια σο ραξηζκαηηθό παηδί, δηνξγαλώζεθε από ηελ CTY Greece.
την Κυπριακή Μαθηματική Ολυμπιάδα ο μαθητης μας Άγγελοσ Καραγιώργησ του Β’4 εξασφαλισε το ΑΡΓΤΡΟ μετάλλιο
την Κυπριακή Μαθηματική Ολυμπιάδα η μαθητρια μας Αγγελίνα Σομάζου του Α’1 εξασφαλισε το ΧΑΛΚΙΝΟ μετάλλιο
 ην πιαίζην ηεο 13εο Παγθύπξηαο Οιπκπηάδαο Φπζηθήο Γπκλαζίνπ, ν ιαεδηήξ ημο Β4΄ Ξαπαβεωνβίμο Ξάνζξ Λζηόθαξ
απέζπαζε ΔΞΑΗΛΝ.
  ηε 13ε Ξαβηύπνζα Ιμβζζηζηή Νθοιπζάδα 2017 νη δύν καζήηξηεο ηεο Β’ Ιπθείνπ Θμνίκα Θαθθζκίημο ηαζ Ακηνζάκα
Κάηζδ πήξαλ επαίλνπο ζην Δπίπεδν Η.
 ηελ Ξαβηύπνζα Νθοιπζάδα Βζμθμβίαξ «Ανζζημηέθδξ» ο μαθηηήρ ηος ζσολείος μαρ Πάπιρ Νικόλαρ Παπαγεωπγίος
ηος Β’4 απέζπαζε έπαινο.
 ηελ Ξαβηύπνζα Νθοιπζάδα Βζμθμβίαξ «Θεόθναζημξ» η μαθήηπια μαρ Αγγελίνα Τομάζος ηος Α’1 απέζπαζε
έπαινο.
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Βραβεία
3ος έπαινος
σε Πανελλήνιο
Λογοτεχνικό
Διαγωνισμό
H ηειεηόθνηηε καζήηξηα ηνπ ΟΙΤΚΠΗΟΛ Αθίζζα Ημνδάκμο, απέζπαζε ηδκ ηζιδηζηή δζάηνζζδ ημο
Γ΄Δπαίκμο ζημ πθαίζζμ ημο Ξακεθθήκζμο ηαζ Ξαβηύπνζμο Ιμβμηεπκζημύ Γζαβωκζζιμύ, ζηδκ ηαηδβμνία Δθδαζημύ Γζδβήιαημξ.
Σν δηήγεκα ηεο κε ηίηιν «Ρμ Ανημύδζ» παξνπζηάδεη
ηηο νδπλεξέο ζπλέπεηεο ηνπ πνιέκνπ ζηε πξία κέζα
από ηα κάηηα ελόο θνξηηζηνύ πνπ βιέπεη ηελ νηθνγέλεηα
ηεο λα ράλεηαη κπξνζηά ζηα κάηηα ηεο.

Οη

καζεηέο/ηξηεο

Ξακαβζώηα

Σαηγδακηώκδ

ημο Β'4, Γζώνβμξ Θμύγδξ ημο Α'1 ηαζ Αββεθίκα Ρμιάγμο ημο Α'1 δηαθξίζεθαλ ζηνλ 1ν
γύξν

ηνπ

7μο

Ξαβηύπνζμο

Γζαβωκζζιμύ

Ξθδνμθμνζηήξ Καεδηώκ Γοικαζίμο, πνπ δηνξγαλώζεθε θαηά από ηνλ Θππξηαθό ύλδεζκν
Πιεξνθνξηθήο.

ην πιαίζην ηνπ Γηαγσληζκνύ γηα ζέκαηα αζθάιεηαο θαη ζσζηήο ρξήζεο ηνπ δηαδηθηύνπ πνπ δηνξγάλσζε ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ MTN, ην ζρνιείν καο εμαζθάιηζε
ηελ Ρνίηδ Θέζδ Ξαβηύπνζα κε ζπκκεηνρή παηδηώλ από ην Γπκλάζην ζην πξσηνπνξηαθό παηρλίδη
iwhiz κε εξσηήζεηο πνπ αθνξνύζαλ ηελ αζθάιεηα
ζην δηαδίθηπν θαη ηηο γλώζεηο ηερλνινγίαο θαη
πιεξνθνξηθήο.
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Σνοζά Κεηάθθζα ζημ
Γζαβωκζζιό Θangourou
Δθθδκζηώκ:
Εαραξίαο Εαραξηάδεο Β΄4,
Ηθηγέλεηα Θηαγηά Β΄4, Πάξεο Ληθόιαο Παπαγεσξγηνπ Β΄4, Θπξηαθή Ρηξή Β΄4.
Ανβονά Κεηάθθζα ζημ
Γζαβωκζζιό Θangourou
Δθθδκζηώκ:

μ

3 ΒΟΑΒΔΗΝ ΘΑΗ ΡΗΚΖΡΗΘΖ ΓΗΑΘΟΗΠΖ
ΠΡΝΛ Η’ ΞΑΓΘΞΟΗΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΗΔΟΑΠ
ΑΟΣΗΔΞΗΠΘΝΞΖΠ ΘΞΟΝ
Ο καζεηήο Λζηόθαξ Κάηζζαξ ημο ηιήιαημξ
Πη1, εμαζθάιηζε ην ηξίην βξαβείν ζηελ θαηεγνξία: Γεκηνπξγία Δλεκεξσηηθώλ Κέζσλ.
Oκάδα καζεηώλ πήξε ηηκεηηθή δηάθξηζε ζηελ
θαηεγνξία Δηθαζηηθή Γεκηνπξγία Ιπθείσλ.
Ααναάι Οαθαήθ, Γ1
Κανία Κζηέθθδ, Γ2
Κζθηζάδμοξ Άκηνεα, Γ2
Ζναηθέμοξ Κανζαθέκα, Γ2
Ανπμκηίδμο Λζημθίκα, Γ2
Σαηγμύδδξ Γεώνβζμξ, Γ2

ηα πιαίζηα ηνπ Ξαβηύπνζμο Γζαβωκζζιμύ
ζοββναθήξ
Δονωπαΰημύ Καεδηζημύ Γμηζιίμο γηα
ηε Β’ Ιπθείνπ Γεκνζίσλ θαη Ηδησηηθώλ ζρνιείσλ, ε καζήηξηα ηνπ
ζρνιείνπ καο Λζηόθ
Ζνμδόημο ημο Δ’2,
απέζπαζε ην 3o Ξαβηύπνζμ ανααείμ.

Ζ

καζήηξηα

καο

Ξακαβζώηα

Σα-

ηγδακηώκδ

ημο

Β’4 ζπκκεηείρε ζε
δηαγσληζκό κε ζέκα: «Ρμ Φοζζηό
Ξενζαάθθμκ
ηα

ηαζ

Θοπνζαηά

Γναιιαηόζδια».
ηεο

Ζ

έθζεζή

αμηνινγήζεθε

σο κηα από ηηο θαιύηεξεο

αλάκεζα

ζηηο εθζέζεηο πνπ

Αγγειίλα Σνκάδνπ Α΄1,
Απγή Αξγπξίδνπ Β΄4,
Άγγεινο Θαξαγηώξγεο
Β΄4, Ληθνιέηηα Θπξίιινπ
Β΄4, Διίδα Ιακπηξίηε Β΄4,
Κηράιεο Λενθύηνπ Β’4,
Άληξηα σθξνλίνπ Β΄4
 Σάθηζκα Κεηάθθζα
ζημ Γζαβωκζζιό
Θangourou Δθθδκζηώκ:
Γεώξγηνο Ληθνιεηηήο Α΄1,
Γηάλλεο Υαηδήκηραήι Α’1,
Παλαγηώηα Υαηδεαληώλε
Β΄4, Παπιίλα ηεθάλνπ
Β΄4, Δβειίλα Θαξάπεηξε
Β΄4, Πνπγηνύθθα Άληξηα
Β΄4.
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1ο Παγκύπριο Βραβείο
ςτον 9ο Διαγωνιςμό
«Η Παραγωγικότητα ςτην Εκπαίδευςη»
ην πιαίζην ηνπ 9νπ Παγθύπξηνπ
Γηαγσληζκνύ «Ζ Παξαγσγηθόηεηα
ζηελ Δθπαίδεπζε» ην ΓπκλάζηνΙύθεην ΟΙΤΚΠΗΟΛ θαηέθηεζε ην
Α’ Ξαβηύπνζμ Βνααείμ βζα ηα
Γοικάζζα.
Νζ ιαεδηέξ ηωκ ηιδιάηωκ Β’3
ηαζ Β’4 δώληαο ζηελ επνρή ηεο
ειεθηξνληθήο εμππεξέηεζεο δεκηνύξγεζαλ κηα ειεθηξνληθή πιαηθόξκα, κέζσ ηεο νπνίαο όινη νη
πειάηεο ηνπ θπιηθείνπ έρνπλ ηε
δπλαηόηεηα λα ζπκπιεξώλνπλ ηελ
παξαγγειία ηνπο. Έηζη νη καζεηέο
θεξδίδνπλ πνιύηηκν ρξόλν απνθεύγνληαο ην ζπλσζηηζκό θαη ηελ
ηαιαηπσξία ηεο αλακνλήο, θαη ην
πξνζσπηθό ηνπ θπιηθείνπ γλσξίδεη
από πξηλ ην θόξην εξγαζίαο ηνπ
θαη δηαρεηξίδεηαη θαιύηεξα ηνλ εξγαζηαθό ηνπ ρξόλν.
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Βραβείο Διαγωνιςμοφ Τεχνολογίασ και
Καινοτομίασ ςτην Εκπαίδευςη (ΤΕΚΕ)

3δ ΘΔΠΖ ΠΡΝΠ ΞΑΓΘΞΟΗΝΠ ΑΓΩΛΔΠ
«ΘΞΔΙΙΝ ΑΚΚΝΣΩΠΡΝ» - ΑΔΟΝΒΝΙΝ
ΡΝΦΔΘΗ

Οη καζεηέο Πηέκηεν Αθέλακδνμξ, Γεωνβίμο Ννέζηδξ, Κζπαήθ Δθεμκώνα, Κζπαδθίδμο Άκηνδ, Πηοθζακμύ Αββεθζηή ηαζ Ρζζάνηα Σνζζηίκα ηνπ ηκήκαηνο Γ’1, απέζπαζαλ Α’ Έπαζκμ ζημ Γζαβωκζζιό Ρεπκμθμβίαξ ηαζ Θαζκμημιίαξ ζηδ Γεοηενμαάειζα Δηπαίδεοζδ –
ΡΔΘΔ 2016-2017» ιε ηδκ ηαηαζηεοή ημοξ «Ξμδδθαηώ ιε αζθάθεζα».
Οη καζεηέο ζέινληαο λα ζπκβάινπλ ζηε κείσζε ησλ ζαλαηεθόξσλ δπζηπρεκάησλ, αιιά θαη ησλ ζνβαξώλ αηπρεκάησλ κε πνδήιαην, ζθέθηεθαλ λα δεκηνπξγήζνπλ έλα γηιέθν πνπ λα πιεξνθνξεί ηνλ νδεγό
ηνπ πίζσ νρήκαηνο γηα ηηο πξνζέζεηο πνξείαο ηνπ πνδειάηε.

ηνπο Παγθύπξηνπο Αγώλεο
«Θύπειιν
Ακκνρώζηνπ»Αεξνβόιν Σνπθέθη πνπ δηεμήρζεζαλ ζην Γηεζλέο θνπεπηήξην Ιεκεζνύ, ε καζήηξηα ηνπ ζρνιείνπ καο Λζημθέηα Θονίθθμο ημο Β’4
εμαζθάιηζε ηελ 3ε ζέζε ζην
«Αεξνβόιν Σνπθέθη Θνξαζίδσλ».

Ο μαθητής μας
Γιώργος
Ελεσθερίοσ τοσ
Γ΄1
δζαηνίεδηε σο
πνώημξ ζηόνεν
ζην Σνπξλνπά
Futsal Ηδησηηθώλ
ρνιείσλ.
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Βραβεία Κέντρου Παροχής Κοινωνικών
Υπηρεσιών (ΚΕΠΑΚΥ)

Σν ζρνιείν καο εμαζθάιηζε επαίλνπο ζην Γηαγσληζκό Εσγξαθηθήο πνπ δηνξγάλσζε ην Σκήκα Γεσξγίαο κε ζέκα
«Νζημβεκεζαηή Γεωνβία».
Ζ Κανία Κζηέθθδ (Γ’2) εμαζθάιηζε Έπαηλν ζηελ θαηεγνξία «Ιύθεηα»
Ζ Ξακαβζώηα Σαηγδακηώκδ (Β’4) ηαζ δ Ξαοθίκα Πηεθάκμο (Β’4) εμαζθάιηζαλ έπαηλν ζηελ θαηεγνξία
Σν Θέληξν Παξνρήο Θνηλσληθώλ Τπεξεζηώλ ΘΔΞΑΘ ζηα
πιαίζηα ελίζρπζεο ηεο πεξηβαιινληηθήο ζπλείδεζεο, πξνθήξπμε Παγθύπξην Γηαγσληζκό κε ζέκα «Πηα πένζα ιαξ είκαζ ημ
πενζαάθθμκ» γηα λένπο 15-20 εηώλ. Οη καζεηέο καο ζπκκεηείραλ ζηελ ηαηδβμνία ηωκ Graffiti, δεκηνπξγώληαο έξγα ζε
μύιν os6 δηαζηάζεσλ 1,20m. Υ 2m.
Σα έξγα ησλ καζεηώλ καο δηαθξίζεθαλ θαη θέξδηζαλ ηα πην
θάησ βξαβεία:
1μ ανααείμ: Γηώξγνο Γπκηώηεο (Γ’3), Γηώξγνο Ληθνιάνπ
(Γ1), Υξίζηνο Σεξεδόπνπινο (Γ’1)
2μ ανααείμ: Υξηζηίλα Σζηάξηα (Γ’1), Αγγειηθή ηπιηαλνύ
(Γ’1), Οξέζηεο Γεσξγίνπ (Γ’1)
3μ ανααείμ: Ραθαήι Αβξαάκ (Γ’1), Καξία Ληθνιέηηα ηνλή
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3o Παγκύπριο Βραβείο στο

Βραβεία της Διεθνούς Διαφάνειας Κύπρου
ε δηαγσληζκό πνπ πξνθήξπμε ν κε θεξδνζθνπηθόο νξγαληζκόο
«Γζεεκήξ Γζαθάκεζα Θύπνμξ» κε ζέκα ηε δζαθεμνά δηαθξίζεθαλ νη πην θάησ καζήηξηέο καο:
ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝΠ ΞΝΗΖΠΖΠ
μ

1 Βνααείμ : Ργζμύννμο Σάνζξ, Θονζάημο Θονζαηή θαη
Ξίηηα Γεωνβία ηνπ ηκήκαηνο
Β΄3.

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝΠ ΕΩΓΟΑΦΗΘΖΠ
2μ Βνααείμ ζηα Γοικάζζα
Σαηγδακηώκδ Ξακαβζώηα ηνπ
ηκήκαηνο Β΄4.
3μ Βνααείμ ζηα Ιύηεζα : Ξζενίδμο Θέα ηαζ Κζηέθθδ Κανία
ηνπ ηκήκαηνο Γ΄2.

Διαγωνισμό Μαθητικής
Εφημερίδας
Σν ζρνιείν καο εμαζθάιηζε 3μ Ξαβηύπνζμ Βξαβείν
ζην Γζαβωκζζιό Καεδηζηήξ Δθδιενίδαξ πνπ δηνξγαλώλεηαη από ην Γεκνζηνγξαθηθό Οξγαληζκό Φηιειεύζεξνο ζε ζπλεξγαζία κε ην Τπνπξγείν Παηδείαο
θαη Πνιηηηζκνύ.
Σςνηακηική Ομάδα : Αληξηάλα Κάηζε Δ’1, Ληθόι
Ζξνδόηνπ Δ’2, Οξζνδνμία Κεζαξίηνπ Δ’2, Θενθάλεο
Παπαδόπνπινο Δ’2, Καξία Αληξένπ Δ’1, Γηώξγνο
Υαηδνύδεο Γ’2, Άληξε Κηραειίδνπ Γ’1, Ληθνιέηα
Θπξίιινπ Β’4, Υάξηο Αληξηάλα Σδηνύξξνπ Β’3. Σσεδιαζμόρ Εξωθύλλος : Κάξηνο νισκνύ η’2.

Βραβεία
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Κυριάκου Νεόφυτος (Τσιακλής)
Ο καζεηήο καο Θπξηάθνπ Λεόθπηνο εθπξνζσπεί ηελ Θύπξν καο ζε Ξαβηόζιζμ επίπεδμ κε πνιιέο επηηπρίεο!
Καο θάλεη όινπο πεξήθαλνπο θαη ηνπ επρόκαζηε αλάινγε ζπλέρεηα.

Ο «Σνοζόξ» αεθδηήξ ιαξ έρεη θαηαθηήζεη ηόζν ην πνοζό ιεηάθθζμ ζην
άικα ίππνπ όζν θαη ην ανβονό ιεηάθθζμ ζηηο αζθήζεηο εδάθνπο ζηελ Παγθόζκηα Γοικαζζάδα Ρναπεγμύκηαξ.

 Θαηέθηεζε Σνοζά ιεηάθθζα ζηζξ Αζηήζεζξ εδάθμοξ
ηαζ ζημ Κμκόγοβμ θαη Σάθηζκα ιεηάθθζα ζημ Άθια
Ίππμο ηαζ ζημκ Ξθάβζμ Ίππμ ζηνπο Θνηλνπνιηηεηαθνύο
Αγώλεο Δλόξγαλεο Γπκλαζηηθήο πνπ δηεμήρζεζαλ ζηε Λακίκπηα ηεο Λόηηαο Αθξηθήο.

 ε κηα ιακπξή ηειεηή πνπ δηνξγαλώζεθε από ηελ
Έλσζε Αζιεηηθνγξάθσλ Θύπξνπ ν καζεηήο καο βξαβεύηεθε σο έλαο από ηνπο θνξπθαίνπο αζιεηέο ηνπ 2016. Ζ
βξάβεπζε έγηλε παξνπζία ηνπ πξνέδξνπ ηεο Θππξηαθήο
Γεκνθξαηίαο.
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Ο καζεηήο καο Γηάλλεο Υξίζηνπ ηνπ
ηκήκαηνο Α΄2, θαηέθηεζε ην ράιθηλν κεηάιιην ζην Οκαδηθό Θαξάηε
ζην πιαίζην ηνπ 19νπ WIKF Ξακεονωπαϊημύ Θανάηε πνπ δηεμήρζε
ζην Ρόηεξληακ ζηελ Οιιαλδία ζηηο
2 Οθησβξίνπ 2016.

Ο καζεηήο καο Υξηζηόδνπινο Πίηηαο, αζιεηήο
ηνπ Taekwondo, θαηέθηεζε ην πνοζό ιεηάθθζμ ζηελ θαηεγνξία 65
kg ζην πιαίζην ησλ Παγθύπξησλ Αγώλσλ
Taekwondo.

Ο καζεηήο καο Υξίζηνο
πύξνπ ηνπ ηκήκαηνο
Γ΄1, θαηέθηεζε:
1δ εέζδ ζημοξ Ξαβηύπνζμοξ Αβώκεξ
Ρaekwondo.
1δ Θέζδ ζημ ML
Taekwondo Tournament.
2δ εέζδ ζημ Ξαβηύπνζμ
Ρμονκμοά Taekwondo
Limassol Open 2017.

Ζ καζήηξηα ηνπ ζρνιείνπ καο Ξακαβζώηα
Σαηγδακηώκδ
ηνπ Β΄4 εμαζθάιηζε
ηελ 3δ εέζδ ζηνπο
Παγθύπξηνπο Καζεηηθνύο Αγώλεο Αληηπηέξηζεο πνπ δηεμήρζεζαλ ζην Γήπεδν
ηνπ Παξλαζζνύ ζηνλ
ηξόβνιν.

Ο καζεηήο καο Αιέμαλδξνο ηαθόιαο καο θάλεη πεξήθαλνπο κε ηηο δηαθξίζεηο ηνπ. Θαηά
ηε θεηηλή ρξνληά

κατζκτηςε πρώτεσ, δεφτερεσ και τρίτεσ θζςεισ ςε Αγώνεσ Πρωταθλήματοσ Υπερπήδηςησ Εμποδίων.
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Ενδοσχολικοί
Εορτασμοί
Εθνικές Επέτειοι

Ανήκουμε σε μια χώρα
που είναι μικρή στο χώρο, αλλά απέραντη στο
χρόνο. Είναι μια φλούδα γης και όπως την
προσδιόρισε ο Γεώργιος
Σεφέρης, είναι ένα πέτρινο ακρωτήρι στη Μεσόγειο, που δεν έχει
άλλο αγαθό παρά τη
θάλασσα, το φως του
ήλιου και τον αγώνα
του λαού.
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Ενδοσχολικοί
Εορτασμοί
Εορτασμός Τριών Ιεραρχών - Πολυτεχνείο
Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος του
Τάσου Λειβαδίτη
(απόσπασμα)
Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος
δεν θα πάψεις ούτε στιγμή ν' αγωνίζεσαι
για την ειρήνη και για το δίκιο.
Θα βγεις στους δρόμους , θα φωνάξεις
τα χείλη σου θα ματώσουν απ' τις φωνές
Το πρόσωπό σου θα ματώσει απ' τις
σφαίρες
μα δε θα κάνεις ούτε βήμα πίσω.
Κάθε κραυγή σου θα ' ναι μια πετριά
στα τζάμια των πολεμοκάπηλων.
Κάθε χειρονομία σου θα 'ναι
για να γκρεμίζει την αδικία.
Δεν πρέπει ούτε στιγμή να υποχωρήσεις,
ούτε στιγμή να ξεχαστείς.
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Σχολικές
Δραστηριότητες
Χριστουγεννιάτικο Πανηγύρι - Πανηγύρι ΠΑΣΥΚΑΦ

Οι όμιλοι χειροτεχνίας, και ξένων
γλωσσών διοργάνωσαν Χριστουγεννιάτικο πανηγύρι. Στο πανηγύρι πωλήθηκαν ντόνατς τα οποία απόλαυσαν μικροί
και μεγάλοι. Όλα τα έσοδα από την εκδήλωση δόθηκαν για φιλανθρωπικό
σκοπό.
Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία
και φέτος το φιλανθρωπικό πανηγύρι
του ΠΑΣΥΚΑΦ «Μαζί στη ζωή». Η εκδήλωση έλαβε χώρα στο πάρκο Ακρόπολης. Μικροί και μεγάλοι είχαν την
ευκαιρία να ψυχαγωγηθούν και να βοηθήσουν στη πολύτιμη δράση του συνδέσμου για την ανακούφιση των πασχόντων συνανθρώπων μας.
Το σχολείο μας συνεχίζοντας την πολύπλευρη δράση του ανταποκρίθηκε
άμεσα στο κάλεσμα του ΠΑΣΥΚΑΦ, ετοιμάζοντας χειροποίητες κατασκευές
που διατέθηκαν προς πώληση.

Σχολικές
Δραστηριότητες
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Χορωδιακό Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης
Ομάδα
μαθητών
του
σχολείου μας αντιπροσώπευσε το σχολείο στο χορωδιακό φεστιβάλ Θεσσαλονίκης
αφήνοντας
της καλύτερες εντυπώσεις. Μια εμπειρία που θα
μείνει αξέχαστη στους
μαθητές!

Σχολικές
Δραστηριότητες
Επίσκεψη στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Έκθεση Πανεπιστημίων -Παρουσίαση για την

πρωτοβουλία Europass
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Tο γπαθείο Σςμβοςλεςηικήρ και Επαγγελμαηικήρ
Αγωγήρ ηος ΟΛΥΜΠΘΟΝ διοπγάνωζε :
Παξνπζίαζε
ζρεηηθά κε ηελ πξσηνβνπιία
Europass. Οη καζεηέο ηεο Γ’ Λπθείνπ είραλ ηελ επθαηξία λα κάζνπλ πώο γίλεηαη έλα θαιό βηνγξαθηθό
ζεκείσκα.
Σρνιίαζαλ παξαδείγκαηα βηνγξαθηθώλ θαη εληόπηζαλ
ηα ζεηηθά θαη αξλεηηθά ηνπο ζεκεία. Πιεξνθνξήζεθαλ αθόκε γηα ηελ θαηάιιειε πξνεηνηκαζία γηα κηα
ζπλέληεπμε εξγαζίαο θαη αληηιήθζεθαλ ηε ζεκαζία
πνπ έρεη ην ληύζηκν, ν ηόλνο ηεο θσλήο θαη ε απηνπεπνίζεζε γηα λα πξνζιεθζείο ζε κηα δνπιεηά.
 Επίζθεςε ζην Επξσπατθό Παλεπηζηήκην γηα ηνπο
καζεηέο ηεο Γ’ Γπκλαζίνπ.Οη καζεηέο είραλ ηε δπλαηόηεηα λα θάλνπλ δσξεάλ ην ηεζη επαγγελμαηικού
πποζαναηολιζμού Απιάδνη θαη λα μελαγεζνύλ ζην
Microsoft Innovation Centre θαη ζηνπο ρώξνπο ηεο Ιαηξηθήο ηνπ Επξσπατθνύ Παλεπηζηεκίνπ.
Έκθεζη πανεπιζηημίων από Ακεξηθή, Γαιιία θαη
Οπγγαξία γηα λα ελεκεξσζνύλ νη καζεηέο καο γηα ηηο
επηινγέο πνπ έρνπλ.

Σχολικές
Δραστηριότητες
2ο Παγκύπριο Μαθητικό Φόρουμ για τη Διαφορετικότητα και την
ένταξη
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Οκάδα δέθα καζεηώλ ηνπ Γπκλαζίνπ-Λπθείνπ ΟΛΥΜΠΙΟΝ ζπκκεηείρε
ζην 2ο Παγκύππιο Μαθηηικό Φόποςμ για ηη διαθοπεηικόηηηα
και ηην ένηαξη πνπ έγηλε ζην Σπλεδξηαθό Κέληξν Φηινμελία.

Σηόρνο ηνπ θόξνπκ ήηαλ λα δνζεί
βήκα ζε καζεηέο θαη καζήηξηεο Λπθείνπ λα εθθξάζνπλ ηηο απόςεηο
ηνπο θαη ηηο αλεζπρίεο ηνπο γηα ζέκαηα όπσο: Πξόζθπγεο θαη αηηεηέο
αζύινπ, δηαθξίζεηο θαη ξαηζηζηηθά
πεξηζηαηηθά, ζηεξεόηππα θύινπ,
νκνθνβία θαη ηξαλζνθνβία, ζξεζθεπηηθή ειεπζεξία θαη ειεπζεξία
ηεο θαιιηηερληθήο έθθξαζεο.
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Σχολικές
Δραστηριότητες
Παγκόσμια Ημέρα
Σπάνιων Παθήσεων

Πορεία Φλόγα Ζωής
Γιώργος Μαυρίκιος

Τν ζρνιείν καο έιαβε κέξνο ζηελ Πνξεία 5ρικ
«Φλόγα Ζωήρ Γιώπγος Μαςπίκιος 2017».
Η
πνξεία δηνξγαλώζεθε από ην Ίδξπκα Οδηθήο Αζθάιεηαο Γηώξγνο Μαπξίθηνο κε ηε ζηήξημε ηεο Τξνραίαο Λεπθσζίαο θαη ησλ Εζεινληώλ Οδηθήο Αζθάιεηαο Τξνραίαο Λεκεζνύ. Η εθδήισζε έγηλε πξνο ηηκή
ηνπ Γηώξγνπ Μαπξίθηνπ, ν νπνίνο ζθνηώζεθε ζε ειηθία 17 εηώλ ζε ηξνραίν δπζηύρεκα.
Σηόρνο ηεο εθδήισζεο ήηαλ ε επαηζζεηνπνίεζε
ησλ λέσλ ζε ζέκαηα νδηθήο αζθάιεηαο θαη ε θαιιηέξγεηα νξζήο νδηθήο ζπλείδεζεο.
Τηκώληαο ηελ Παγκόζμια Ημέπα Σπάνιων Παθήζεων, ε Δηεύζπλζε, ην πξνζσπηθό θαη νη καζεηέο ηνπ
Γπκλαζίνπ-Λπθείνπ ΟΛΥΜΠΙΟΝ πξνζήιζαλ ζην ζρνιείν θνξώληαο ηδελ, σο ζπκβνιηζκό ησλ γνληδίσλ
(genes) αθνύ νη πεξηζζόηεξεο ζπάληεο αζζέλεηεο νθείινληαη ζε γνληδηαθέο αλσκαιίεο.
Με απηό ηνλ ηξόπν ζέιακε λα δείμνπκε ηε ζπκπαξάζηαζή καο ζην δύζθνιν αγώλα πνπ δίλνπλ ζπλάλζξσπνη καο, νη νπνίνη πάζρνπλ από ζπάληα λνζήκαηα.
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Σχολικές
Δραστηριότητες
Ημέρα Γλωσσών

Με ηδηαίηεξν ελζνπζηαζκό γηνξηάζηεθε
θαη θέηνο ζην ζρνιείν καο ε
Εςπωπαϊκή Ημέπα Γλωζζών.
Οη καζεηέο ηνπ ΟΛΥΜΠΘΟΝ έρνληαο
πιένλ θάλεη ζεζκό ηε δηνξγάλσζε ηεο
εθδήισζεο απηήο, ηίκεζαλ κε ηνλ θαιύηεξν ηξόπν απηή ηελ επξσπατθή
γηνξηή.
Οη καζεηέο θαη νη θαζεγεηέο έζηεζαλ
έλα ππέξνρν εςπωπαϊκό πανηγύπι!
Τν θεληξηθό θηόζθη ηεο απιήο δηαθνζκήζεθε κε ζεκαίεο επξσπατθώλ θαη
άιισλ ρσξώλ. Τξαγνύδηα θαη κεισδίεο από δηάθνξεο ρώξεο «νκόξθπλαλ»
ηελ όιε εθδήισζε ελώ ππήξραλ θαη
πνιιέο γαζηξνλνκηθέο εθπιήμεηο αθνύ
ζπλάδειθνη θαη καζεηέο θξόληηζαλ λα
εηνηκάζνπλ γηα ηελ πεξίζηαζε γιπθά
θαη θαγεηά κε ζπληαγέο από όιν ηνλ
θόζκν.
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ΟΜΙΛΟΙ
Δημοσιογραφικός Όμιλος

Ο δεκνζηνγξαθηθόο όκηινο είρε
πινύζηα δξάζε θαηά ηε θεηηλή
ζρνιηθή ρξνληά. Μεηαμύ άιιωλ νη
καζεηέο επηζθέθζεθαλ ηα γπξίζκαηα ηεο δεκνθηινύο ηειενπηηθήο ζεηξάο «Μπρούσκο» θαη ηα
γπξίζκαηα ηεο εθπνκπήο ηνπ
Λνύε Παηζαιίδε «Λούης Night
Show»
Ο δεκνζηνγξαθηθόο Όκηινο αλέιαβε θαη ηελ έθδνζε ηεο εθεκεξίδαο ηνπ ζρνιείνπ καο
«Μαθητική Ματιά».
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ΟΜΙΛΟΙ
Εθελοντικός - Χειροτεχνίας - Ξένων Γλωσσών - Οικολογικός
Οη όμιλοι χειποτεχνίαρ, ξένων
γλωσσών θαη ν εθελοντικόρ
όμιλορ έλωζαλ δπλάκεηο θαη θαηάθεξαλ λα δξαζηεξηνπνηεζνύλ
έληνλα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξνληάο. Καηαζθεπέο, ιακπάδεο, παδαξάθηα, ρεηξνηερλίεο είλαη κόλν
κεξηθέο από ηηο δξάζεηο ηωλ νκίιωλ. Όια ηα έζνδα από ηηο πωιήζεηο δόζεθαλ ζε θηιαλζξωπηθό
ζθνπό.

Ο οικολογικόρ όμιλορ ζπλέβαιε
ζηε δηαηήξεζε ηνπ ηίηινπ
"Οηθνινγηθό ζρνιείν" γηα ην ΟΛΥΜΠΙΟΝ αλαπηύζζνληαο δξάζεηο
γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.
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ΟΜΙΛΟΙ

Αθλητικός

Οη δξαζηεξηόηεηεο ηνπ αζιεηηθνύ
νκίινπ θαηά ηε θεηηλή ζρνιηθή
ρξνληά ηθαλνπνίεζαλ θαη ηνπο πην
απαηηεηηθνύο καζεηέο. Οη καζεηέο
ηνπ αζιεηηθνύ νκίινπ είραλ ηελ επθαηξία λα δνθηκάζνπλ ηηο ηθαλόηεηέο ηνπο ζε τοξοβολία, ξιυασκία,
πολεμικέρ τέχνερ, αντισυαίπιση
(tennis), χόκεϊ, σκοποβολή.
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Αθλητισμός
Κοινωνική Προσφορά
Ποδηλατικός Όμιλος
Ο Ποδηλατικός Όμιλος του Γυμνασίου – Λυκείου ΟΛΥΜΠΙΟΝ συμμετείχε στη 17η ετήσια
«Διαδρομή Αγάπης» που διοργανώνεται από
τον Παγκύπριο Σύνδεσμο για παιδιά με καρκίνο και συναφείς παθήσεις «Ένα όνειρο,
μια ευχή».
Τα παιδιά του ποδηλατικού ομίλου του ΟΛΥΜΠΙΟΝ αγκάλιασαν αυτή την ιδέα για μια ακόμα χρονιά και βοήθησαν ενεργά τους μοτοσικλετιστές και τα οχήματα που μετέφεραν
τους εκπροσώπους του Συνδέσμου «Ένα
όνειρο, μια ευχή», που συμμετείχαν στη
μεγάλη διαδρομή αγάπης.
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Κοινωνική Προσφορά
Εθελοντισμός
Στο σχολείο μας διεξήχθη κατά την διάρκεια
του έτους εθελοντική αιμοδοσία. Καθηγητές και
μαθητές του σχολείου έδωσαν αίμα για συνανθρώπους μας που το έχουν ανάγκη.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ζώων ο

Εθελοντικός Όμιλος του σχολείου μας παρότρυνε τους μαθητές να φέρουν ζωοτροφές για
ενίσχυση του καταφυγίου ζώων «Hope For
Homeless».
Η ανταπόκριση των μαθητών ήταν άμεση και
είχε ως αποτέλεσμα τη μεγάλη συνεισφορά ζωοτροφών.

 Τα παιδιά του ΟΛΥΜΠΙΟΝ έδειξαν τη συμπαράσταση και την αλληλεγγύη τους προς τα άτομα που παλεύουν με τον καρκίνο του στήθους
συμμετέχοντας στην πορεία με τις Ροζ Φιγούρες που διοργάνωσε η
Europa Donna Κύπρου. Με την ενέργειά τους αυτή απέδειξαν ότι είναι
ενημερωμένοι και ευαισθητοποιημένοι για τον Καρκίνο του Μαστού και
έστειλαν μηνύματα αγάπης και συμπαράστασης προς τους συνανθρώπους μας που δοκιμάζονται.

Η υπεύθυνη του καταφυγίου κ. Νάντια Νικολάου Θεοδώρου, παρέλαβε τις ζωοτροφές και ευχαρίστησε θερμά τόσο το προσωπικό όσο και
τους μαθητές του σχολείου, για την προσφορά
και την πρωτοβουλία τους.
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Κοινωνική Προσφορά
Εθελοντισμός
Χριστουγεννιάτικα Κάλαντα Πανηγύρι Αγάπης

Ανταποκρινόμενο το σχολείο μας, στο πνεύμα των
ημερών, έδωσε το παρόν του σε διάφορους χώρους
όπου έψαλλε χριστουγεννιάτικα κάλαντα.
Μέλη της χορωδίας μας επισκέφθηκαν τα γραφεία της
Τράπεζας Κύπρου-κατάστημα Μετοχίου, για να
ψάλλουν τα κάλαντα.
Ακολούθως, επισκέφθηκαν το Προεδρικό Μέγαρο και
η πρώτη κυρία, κ. Άντρη Αναστασιάδη τους καλωσόρισε, απόλαυσε τις μελωδίες των παιδιών.
Ο τρίτος σταθμός αυτής της μελωδικής εξόρμησης
ήταν το Κέντρο Ψυχικής Υγείας του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, όπου τα παιδιά μας έψαλλαν
τα κάλαντα στους λειτουργούς του τμήματος.

Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του Εθελοντικού
Ομίλου διοργανώθηκε στο σχολείο μας Πανηγύρι Αγάπης με στόχο να αναδειχθεί το αίσθημα της εθελοντικής προσφοράς. Πωλήθηκαν διάφορα γλυκά,
φτιαγμένα με πολλή αγάπη από μαθητές και καθηγητές του σχολείου μας. Όλα τα έσοδα που συγκεντρώθηκαν, θα διατεθούν για φιλανθρωπικό σκοπό.

59

Κοινωνική
Προσφορά
Εθελοντισμός

Σε μια γεμάτη αγάπη τελετή, πραγματοποιήθηκε η παράδοση των προμηθειών που
μαζεύτηκαν για τα παιδιά της Κένυας, από
τα παιδιά του εθελοντικού ομίλου και του
ομίλου ξένων γλωσσών. Το παρόν του
έδωσε ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης
Κένυας κ. Μακάριος συνοδευόμενος από
τον Πρωτοπρεσβύτερο της Ιεράς Μητρόπολης Ταμασσού και Ορεινής πάτερ
Μιχάλη.
Τα παιδιά συγκέντρωσαν και παρέδωσαν
ρουχισμό, τρόφιμα και άλλα χρειώδη για
τα παιδιά που τα έχουν ανάγκη στη μακρινή Κένυα .
Παράλληλα, διεξήγαγαν έρανο μέσω του
οποίου μαζεύτηκε ένα σημαντικό χρηματικό
ποσό, το οποίο θα διατεθεί για τη διάνοιξη
γεώτρησης καθαρού πόσιμου νερού σε χωριό που τελεί υπό την προστασία του Μητροπολίτη Κένυας.
Επίσης υιοθετήθηκαν συνολικά έξι παιδάκια
από την Κένυα, από μαθητές και τη Διεύθυνση του σχολείου μας.
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Καλλιτεχνική
Εκδήλωση
”Ρεμπέτικο Σεργιάνι”

Σ’ έλα θαηάκεζην Δεκνηηθό Θέαηξν Σηξνβόινπ ,
νη καζεηέο ηνπ Γπκλαζίνπ-Λπθείνπ ΟΛΥΜΠΙΟΝ
δέζηαλαλ ηηο θαξδηέο θαη ηηο ςπρέο όισλ όζσλ είραλ ηελ επθαηξία λα παξαθνινπζήζνπλ έλα
«Ρεμπέηικο Σεργιάνι». Οη «μικροί ρεμπέηες»
θαζνδεγνύκελνη από ηηο θαζεγήηξηέο ηνπο εξκήλεπζαλ απηά ηα δηαρξνληθά ηξαγνύδηα, ληύλνληάο
ηα κε όκνξθα ρνξεπηηθά. Ταμηδέςακε «Σηοσ
Θωμά ηο μαγαζί», ζηε Σύξν γηα ηελ όκνξθε
«Φραγκοζσριανή», καο θέξαζε ε «Γκαρζόνα»
θαη ζπγθηλεζήθακε κε ηελ «Σσννεθιαζμένη Κσριακή»,
ελώ
ελζνπζηαζηήθακε
κε
ηελ
«Γσθηοπούλα ζηο Χαμάμ» θαη «Τα μαηόκλαδα ποσ λάμποσν». Τα ηαμίδη απηό ζηε Ρεμπέηικη Ιζηορία απνηππώζεθε κε ηνλ πην γιαθπξό
ηξόπν κέζα από ηα ζεαηξηθά δξώκελα αθνύ ελζαξθώζεθαλ νη ζπνπδαηόηεξεο πξνζσπηθόηεηεο,
δεκηνπξγνί θαη εξκελεπηέο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ
κνπζηθνύ είδνπο.

61

62

Καλλιτεχνική
Εκδήλωση
”Ρεμπέτικο Σεργιάνι”
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Θέατρο
“Αυτός και το Κουνέλι” της Mary Chase

Ξεσωπιζηοί άνθπωποι ςπάπσοςν
πανηού γύπω μαρ. Κάποηε επιλέγοςμε να ηοςρ αγνοούμε, άλλοηε
να ηοςρ πεπιθωπιοποιούμε. Αν επιλέξοςμε να ηοςρ κπαηήζοςμε
κονηά μαρ και να ηοςρ αγαπήζοςμε γι’ αςηό πος ππαγμαηικά είναι
έσοςμε ζίγοςπα να κεπδίζοςμε
πολλά από αςηούρ. Η θεηινή θεαηπική παπάζηαζη ηος ΟΛΥΜΠΙΟΝ
δεν ήηαν μια ζςνηθιζμένη θεαηπική παπάζηαζη. Το έπγο «Αυτός
και το κουνέλι», γέμιζε ηιρ καπδιέρ ηος κοινού με όμοπθα ζςναιζθήμαηα αθήνονηαρ και μια νόηα
πποβλημαηιζμού. Άπαγε πόζερ εςκαιπίερ δίνοςμε ζε «ξεσωπιζηούρ»
ανθπώποςρ να μαρ πληζιάζοςν;
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“Αυτός και το Κουνέλι” της Mary Chase
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Οι απόφοιτοι του ΟΛΥΜΠΙΟΝ έχουν επιλογές!

Οι απόθοιηοι ηοσ ΟΛΤΜΠΙΟΝ
ζποσδάζοσν ζε κορσθαία πανεπιζηήμια ζηην Κύπρο, ζηην
Αγγλία , ζε άλλες εσρωπαϊκές
τώρες και ζηην Αμερική.

ΡΩΙΑ

ΙΠΑΝΙΑ

ΙΣΑΛΙΑ
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Επιτυχίες Αποφοίτων μας
Πανεπιστήμια Κύπρου - Ελλάδας
ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ

Πανεπιστήμια Ηνωμένου Βασιλείου
UNIVERSITY OF SURREY

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ
(ΣΔΠΑΚ)

LANCASTER UNIVERSITY

ΑΝΩΣΔΡΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ
(ΑΞΙΚ)

UNIVERSITY OF PORTSMOUTH

UNIVERSITY OF SHEFFIELD

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ESSEX UNIVERSITY

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ

UNIVERSITY OF BRIGHTON

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝ. ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ

UNIVERSITY COLLEGE LONDON (UCL)

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

LONDON SCHOOL OF ECONOMICS (LSE)

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ

IMPERIAL COLLEGE LONDON

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΑ

UNIVERSITY OF LEEDS

ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ

UNIVERSITY OF DUNDEE
CITY UNIVERSITY LONDON
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Ματιά στον κόσμο
Αφιέρωμα σε Γεγονότα που σημάδεψαν τη
χρονιά.

BREXIT
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Θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ δε κα είναι ποτζ πια θ ίδια. τισ 23 Ιουνίου 2016 οι Άγγλοι κλικθκαν
αποφαςίςουν αν επικυμοφν τθν παραμονι τθσ χϊρασ τουσ ςτθν ΕΕ. Με οριακό ποςοςτό επικράτθςε τελικά ςτο δθμοψιφιςμα θ αποχϊρθςθ τθσ χϊρασ από τθν ΕΕ. Θ Αγγλία, μια χϊρα
με πρωταγωνιςτικό ρόλο ςτα ευρωπαϊκά ςαλόνια ςε πολιτικό, οικονομικό και ςτρατθγικό
επίπεδο αποφάςιςε τελικά να εγκαταλείψει τθν ΕΕ.

ΚΤΠΡΟ – ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
*Για τθ χϊρα μασ θ αποχϊρθςθ τθσ Αγγλίασ από τθν ΕΕ δεν είναι αρνθτικι αφοφ θ Αγγλία διαχρονικά ςτιριηε τισ τουρκικζσ κζςεισ υποςκάπτοντασ τισ προςπάκειεσ τθσ Κφπρου για δικαίωςθ ςτο εκνικό επίπεδο.

ΚΤΠΡΟ – ΦΟΙΣΘΣΕ - ΔΑΝΕΙΟ
*Μεγάλθ αναςτάτωςθ προκλικθκε ςτουσ Κφπριουσ φοιτθτζσ που ςκοπεφουν να ςπουδάςουν ςτθν Αγγλία αφοφ θ αποχϊρθςθ τθσ Αγγλίασ από τθν
ΕΕ πικανόν να ςθματοδοτοφςε και τον τερματιςμό τθσ οικονομικισ βοικειασ μζςω δανείου που λαμβάνουν οι Ευρωπαίοι φοιτθτζσ. Σελικά αποφαςίςτθκε και ανακοινϊκθκε επίςθμα πωσ οι Ευρωπαίοι φοιτθτζσ που κα ειςαχκοφν κατά τισ ακαδθμαϊκζσ χρονιζσ 2017-2018 και 2018-2019 κα πάρουν
κανονικά το δάνειο και για τα τρία χρόνια των ςπουδϊν τουσ
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ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΣΗΟ ΚΟΞ
Κατά τθν περίοδο πριν το δθμοψιφιςμα δολοφονικθκε θ βουλευτισ του Εργατικοφ κόμματοσ Τηο Κοξ ι
οποία ιταν υπζρ τθσ παραμονισ τθσ Αγγλίασ ςτθν ΕΕ.

ΑΝΕΞΑΡΣΘΙΑ ΚΩΣΙΑ

BREXIT

Το Brexit αναμζνεται να αναηωπυρϊςει
το κφμα ανεξαρτθςίασ ςτθ Σκωτία, αφοφ
οι Σκωτςζηοι ψιφιςαν υπζρ τθσ παραμονισ τθσ χϊρασ ςτθν ΕΕ.
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Ποιοσ κα μποροφςε να μείνει αςυγκίνθτοσ
μπροςτά ς ‘ αυτι τθ φωτογραφία; Θ απόλυτθ
φρίκθ του πολζμου ηωγραφιςμζνθ ςτο πρόςωπο ενόσ ακϊου παιδιοφ. Σα γιατί, ο φόβοσ και
μια τςακιςμζνθ παιδικι ψυχι. Θ εικόνα του
παιδιοφ είναι ζνασ χαςτοφκι για κάκε πολιτιςμζνο άνκρωπο.
Σα παιδιά ςτθ υρία ςχοινοβατοφν ανάμεςα
ςτθ ηωι και το κάνατο. Ζνα ςτα τζςςερα παιδιά, δθλαδι περίπου 2,5 εκατομμφρια παιδιά,
βρίςκονται ςτο χείλοσ τθσ εμφάνιςθσ ψυχικισ
νόςου, ςφμφωνα με τθν πιο εμπεριςτατωμζνθ
ζκκεςθ τθσ οργάνωςθσ Save the Children ςχετικά με τθν ψυχικι υγεία των παιδιϊν ςτθ υρία.

Θ χειρότερθ προςφυγικι κρίςθ μετά τον Β’ Παγκόςμιο Πόλεμο: Oι φριοι πρόςφυγεσ ζφταςαν
τα 4 εκ.
Ο ΟΘΕ ανακοίνωςε ςιμερα ότι ο αρικμόσ των καταγεγραμμζνων προςφφγων που εγκατζλειψαν
τθ χϊρα λόγω του πολζμου και των ςυγκροφςεων ζφταςε τα 4.000.000. Πρόκειται για τθ χειρότερθ προςφυγικι κρίςθ από τον Β’ Παγκόςμιο Πόλεμο. Θ ςφγκρουςθ ειςζρχεται πλζον ςτο 5o
ζτοσ τθσ. Οι εκτιμιςεισ δείχνουν ότι πάνω από 220.000 άνκρωποι ζχουν ςκοτωκεί ςτισ ςυγκροφςεισ και περιςςότεροι από 12.200.000 άνκρωποι εξακολουκοφν να χρειάηονται βοικεια ϊςτε να
διαςωκοφν.
Αυτόσ ο πόλεμοσ είναι καταςτροφικόσ για όλουσ ςτθ υρία. Οικογζνειεσ ζχουν εγκαταλείψει τα
ςπίτια τουσ χωρίσ τίποτα, μόνο με τα ροφχα ςτθν πλάτθ τουσ.
τοιβαγμζνοι ςε βάρκεσ ςαν ςαρδζλεσ, πλθρϊνουν υπζρογκα ποςά ριςκάροντασ τθ ηωι τουσ για
να μεταφερκοφν ςε κάποια άλλθ χϊρα ελπίηοντασ ςϋ ζνα καλφτερο μζλλον. Πολλοί από αυτοφσ
πεκαίνουν ςτθν πορεία είτε από πείνα, είτε από το κρφο, είτε πνίγονται ςτθ κάλαςςα.

χεδόν πζντε εκατομμφρια φροι ζχουν εγκαταλείψει τθ χϊρα από το 2011 που ξεκίνθςε ο
πόλεμοσ, αλλά 13,5 εκατομμφρια άνκρωποι
εξακολουκοφν να ζχουν ανάγκθ βοικειασ ςτθ
υρία και ςχεδόν οι μιςοί είναι παιδιά, ςφμφωνα με το αρμόδιο γραφείο Ανκρωπιςτικϊν Θεμάτων του ΟΘΕ (UNOCHA).
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Θ εκλογι του Ντοναλτ Σραμπ
ςτθν προεδρία των ΘΠΑ ιταν
αναμφίβολα ζνα γεγονόσ
που ςθμάδεψε τθ χρονιά
που μασ πζραςε. Ζνασ επιχειρθματίασ, οικονομολόγοσ,
μεγαλοεργολάβοσ, τθλεπαρουςιαςτισ με κζςεισ ακραίεσ και ςυχνά κατακριτζεσ κατάφερε να γίνει ο νζοσ πρόεδροσ των ΘΠΑ.

Ο κφριοσ ςτόχοσ που ζχει κζςει από τθν αρχι τθσ
προεδρίασ είναι να αλλάξει τα πολιτικά δεδομζνα τθσ χϊρασ του, δίνοντασ περιςςότερθ ζμφαςθ
ςε κοινωνικοπολιτικά και οικονομικά κζματα.

Σθν επόμενθ θμζρα τθσ ορκωμοςίασ ακολοφκθςαν πολλζσ διαδθλϊςεισ και
ςτισ ΘΠΑ και ςε πόλεισ ςε όλο τον κόςμο, όπωσ ςτο ίδνεϊ, το Λονδίνο και
το Σόκιο. Διαδιλωςθ ζγινε και ςτθν Ακινα, με ςυνκιματα εναντίον του και γενικότερα κατά τθσ ξενοφοβίασ και του ρατςιςμοφ. Πάνω από 650 πορείεσ γυναικϊν ιταν προγραμματιςμζνεσ ςε όλο τον κόςμο κατά του ίδιου.
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Θ νίκθ Μακρόν είναι ςίγουρα μια τεράςτια ανακοφφιςθ για τθ Γαλλία. Κατάφερε να διϊξει μακριά τον επαπειλοφμενο κίνδυνο τθσ κατάκτθςθσ τθσ εξουςίασ από μια επικετικι, ακροδεξιά δθμαγωγό. Θ εμπιςτοςφνθ και θ αιςιοδοξία κριάμβευςαν ζναντι τθσ απαιςιοδοξίασ και τθσ ςυςτθματικισ θττοπάκειασ. Πρόκειται για ζνα ενκαρρυντικό μινυμα για τθ δθμοκρατία που πλιττεται από τθν κρίςθ που επικρατεί ςτο εκλογικό ςϊμα. Θ νίκθ του Μακρόν
ζναντι τθσ ακροδεξιάσ Μαρίν Λεπζν είναι ζνα δείγμα πολιτικισ ωριμότθτασ από τον Γαλλικό λαό.

Είναι θ πρϊτθ φορά «που θ Γαλλία κα
ζχει πρόεδρο, ο οποίοσ δεν κα ανικει ςε
ζνα εκ των δφο βαςικϊν κομμάτων τθσ
Πζμπτθσ Γαλλικισ Δθμοκρατίασ. Από τθν
άποψθ αυτι μπορεί να μιλιςει κανείσ
για μια νζα εποχι».

Ο Εμανουζλ Μακρόν κα είναι επίςθσ ο νεότεροσ πρόεδροσ τθσ Γαλλίασ. Ο Μακρόν δεν κα
πρζπει ςε καμία περίπτωςθ να επαναπαυκεί
ότι κατάφερε να νικιςει τθν Λεπζν. Οι ανάγκεσ
και οι φόβοι όλων εκείνων που ψιφιςαν το
Εκνικό Μζτωπο είναι κάτι που κα πρζπει να
απαςχολιςει τον νζο Γάλλο πρόεδρο.

Ο Κυριάκοσ Ιωάννου, γεννθμζνοσ τον Ιοφλιο του 1984, είναι Κφπριοσ ακλθτισ του
άλματοσ εισ φψοσ. Κατζχει το εκνικό ρεκόρ
τθσ Κφπρου ςτα 2,35 μζτρα. τα 32 του
χρόνια, ο Κυριάκοσ ςυμμετείχε για 4θ φορά ςτουσ Ολυμπιακοφσ Αγϊνεσ όπου και
ζλαβε τθν 7θ κζςθ με άλμα ςτα 2.29 μζτρα
ςτον τελικό του άλματοσ εισ φψοσ, ςε μια
ιςτορικι βραδιά για τθν Κφπρο.

Tθ μεγαλφτερθ επιτυχία του κυπριακοφ ςτίβου ςε
Ολυμπιακοφσ Αγϊνεσ πζτυχε το άββατο 13 Αυγοφςτου ςτο Ρίο ο Απόςτολοσ Παρζλλθσ.
Ο 31χρονοσ Κφπριοσ διςκοβόλοσ πιρε τθν 8θ κζςθ ςτον κόςμο, ζχοντασ καλφτερθ βολι ςτα
63.72μ.
Ο Παρζλλθσ, ο οποίοσ
είναι ο δεφτεροσ ακλθτισ που εκπροςϊπθςε
τθν Κφπρο ςε τελικό
Ολυμπιακϊν, κατάφερε να μπει ςτθν 8άδα,
να ρίξει άλλεσ τρεισ
βολζσ και να κατακτιςει τθν 8θ κζςθ, που
αποτελεί το ψθλότερο
πλαςάριςμα ακλθτι που εκπροςϊπθςε ποτζ τθν
Κφπρο ςε αγϊνιςμα ςτίβου.

ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕ
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Μεγάλθ χαρά πρόςφερε ςτθν Κφπρο ο Μίλαν Σραΐκοβιτσ με τθν παρουςία του ςτουσ Ολυμπιακοφσ Αγϊνεσ του Ρίο. Μετά τθν 5θ κζςθ ςτο
Ευρωπαϊκό Πρωτάκλθμα ςτο Άμςτερνταμ πριν από ενάμιςθ μινα, ο
24χρονοσ ςπρίντερ προκρίκθκε ςτον Ολυμπιακό τελικό των 110μ. με
εμπόδια και πιρε μάλιςτα και τθν 7θ κζςθ ςτον πλανιτθ!
Ζγραψε ιςτορία με παγκφπριο ρεκόρ 13.31 ςτον θμιτελικό και 13.41
ςτον τελικό, ο Σραΐκοβιτσ ιςοφάριςε το κορυφαίο πλαςάριςμα από
ακλθτι τθσ Κφπρου ςτο ςτίβο των Ολυμπιακϊν. Παράλλθλα, ζγινε ο
πρϊτοσ ακλθτισ που εκπροςωπϊντασ τθν Κφπρο προκρίκθκε ςε Ολυμπιακό τελικό ςε αγϊνιςμα δρόμου.
Ο Κφπριοσ «αςθμζνιοσ» Ολυμπιονίκθσ
του Λονδίνου Παφλοσ Κοντίδθσ, ςτο ΡΙΟ
δεν κατάφερε να ανζβει ςτο βάκρο πιρε όμωσ τθν πολφ τιμθτικι ζβδομθ κζςθ.
Λίγουσ μινεσ αργότερα ςτο Παγκόςμιο
πρωτάκλθμα ςτθν Γαλλία ανζβθκε ςτθν
πρϊτθ
κζςθ
του
βάκρου.
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Πρωτακλιτρια Ευρϊπθσ αναδείχκθκε θ Πορτογαλία ςτο Παρίςι, κακϊσ νίκθςε 1-0 τθν Γαλλία
ςτον τελικό του Euro 2016, χάρθ ςε τρομερό γκολ του Ζντερ ςτο 109' (4ο λεπτό του δεφτερου θμίχρονο τθσ παράταςθσ).
Άξιοσ αρχθγόσ και κακοδθγθτισ τθσ Πορτογαλλικισ ομάδασ ο Κριςτιάνο Ρονάλντο ο οποίοσ κατζκτθςε και τθν Χρυςτι μπάλα ωσ καλφτεροσ ποδοςφαιριςτισ τθσ χρονιάσ.
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Αναταραχζσ ςτθ
Βενεηουζλα

ε απόλυτο αναβραςμό εξακολουκεί να βρίςκεται θ Βενεηουζλα, με τισ διαδθλϊςεισ
διαμαρτυρίασ εναντίον του κακεςτϊτοσ Μαδοφρο να διαδζχονται θ μια μετά τθν άλλθ
κατά τθ διάρκεια τθσ θμζρασ, ενϊ τισ νφχτεσ
ςε πολλζσ περιοχζσ, κυρίωσ μζςα ςτισ φτωχογειτονιζσ του Καράκασ, διεξάγονται ιςχυρζσ ςυγκροφςεισ μεταξφ του κόςμου και των
δυνάμεων καταςτολισ του κακεςτϊτοσ. Οι
ςυγκροφςεισ αυτζσ μάλιςτα γίνονται όλο και
περιςςότερεσ και παράλλθλα με τθν αυξανόμενθ ςυμμετοχι του κόςμου ςτισ πορείεσ
διαμαρτυρίασ δίνουν πλζον τθν εντφπωςθ
ότι ο κόςμοσ αυτι τθν φορά είναι αποφαςιςμζνοσ να φτάςει μζχρι το τζλοσ. Σο ηθτοφμενο δεν είναι άλλο από τισ ελεφκερεσ γενικζσ εκλογζσ κατόπιν τθσ απελευκζρωςθσ
όλων των πολιτικϊν κρατουμζνων. Ο αγϊνασ επίςθσ που δεν ζχει ςταματιςει ποτζ,
είναι ο αγϊνασ για τθν κακθμερινι επιβίωςθ τθσ μεγάλθσ πλειοψθφίασ του κόςμου
που ςτθν ουςία κακθμερινά καταφζρνει ζνα
μεγάλο καφμα, ι όχι ςε πολλζσ περιπτϊςεισ,
για να ταΐςει τα παιδιά του και να επιβιϊςει
για μια ακόμα μζρα.
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Η απόπειρα πραξικοπιματοσ το 2016 ςτθν Τουρκία ςυνζβθ κατά τισ βραδινζσ ϊρεσ τθσ 15θσ Ιουλίου και πρϊτεσ πρωινζσ τθσ 16θσ Ιουλίου του 2016, και διιρκεςε
για αρκετζσ ϊρεσ ζωσ ότου πριν το μεςθμζρι τθσ 16θσ Ιουλίου είχε πλζον διαπιςτωκεί πωσ είχε αποτφχει οριςτικά. Η ενζργεια φζρεται ςφμφωνα με τθν τουρκικι
κυβζρνθςθ να είχε ενορχθςτρωκεί από ομάδα ςτρατιωτικϊν εντόσ των τουρκικϊν Ενόπλων Δυνάμεων.
Η απόπειρα προκάλεςε υλικζσ ηθμιζσ, 265 νεκροφσ και πολλοφσ τραυματίεσ. Στθν Άγκυρα , το τουρκικό Κοινοβοφλιο και το Προεδρικό Μζγαρο βομβαρδίςτθκαν. Πυροβολιςμοί ακοφςτθκαν κοντά ςε μεγάλα αεροδρόμια ςτθν Άγκυρα και τθν Κωνςταντινοφπολθ. Οι αντιδράςεισ ςτθν απόπειρα ιταν ςε
μεγάλο βακμό δυςμενείσ τόςο ςτο εςωτερικό όςο και διεκνϊσ. Τα κφρια κόμματα τθσ αντιπολίτευςθσ ςτθν Τουρκία καταδίκαςαν τθν απόπειρα. Διεκνείσ θγζτεσ από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, το ΝΑΤΟ και τισ Ηνωμζνεσ Πολιτείεσ, κάλεςαν τουσ επίδοξουσ πραξικοπθματίεσ να ςεβαςτοφν τουσ κεςμοφσ ςτθν Τουρκία και εκλεγμζνουσ αξιωματοφχουσ του κράτουσ.

ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ ΣΗΝ ΣΟΤΡΚΙΑ
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ΦΙΝΣΕΛ ΚΑΣΡΟ
Ο χρόνοσ πάγωςε ςτθν Κοφβα ςτισ 22.29 το βράδυ τθσ Παραςκευισ 25 Νοεμβρίου. O Φιντζλ Κάςτρο, μια
από τισ πλζον εμβλθματικζσ φυςιογνωμίεσ του 20οφ αιϊνα, ζνασ από τουσ ιςτορικότερουσ και αςυμβίβαςτουσ πολιτικοφσ θγζτεσ, ο άνκρωποσ που κατάφερε να απελευκερϊςει μια χϊρα από ζναν δικτάτορα και
να τθ διατθριςει ςυςπειρωμζνθ παρά τον αποκλειςμό τθσ, ζκλειςε τα μάτια του για να ξεκουραςτεί ζπειτα
από μια πολυτάραχθ και γεμάτθ ηωι. Χιλιάδεσ Κουβανοί "ζπιναν νερό ςτο όνομά του", χιλιάδεσ όμωσ
ζφευγαν, ακόμα και κολυμπϊντασ για να γλυτϊςουν από τον απολυταρχιςμό του κακεςτϊτοσ. Εκατοντάδεσ
φυλακίςτθκαν, πολλοί ςιϊπθςαν. Σο μόνο βζβαιο είναι ότι ο Κάςτρο ςφράγιςε τθν ιςτορία τθσ χϊρασ.

MΟΧΑΜΕΝΣ ΑΛΙ

Μεγάλες Προσωπικότητες που αποχαιρετήσαμε

Θ καρδιά του Μοχάμεντ Αλί ςταμάτθςε να χτυπάει τα ξθμερϊματα του αββάτου ςτο
Φοίνιξ τθσ Αριηόνα. Ο "μζγιςτοσ"
ιταν 74 ετϊν και ζπαςχε εδϊ και
πολλά χρόνια από τθν νόςο του Πάρκινςον.
Ο Κάςιουσ Κλζι (και ςτθ ςυνζχεια
Μοχάμεντ Αλί) ιταν ζνασ χαριςματικόσ πυγμάχοσ, ςίγουρα από τουσ κορυφαίουσ του ακλιματοσ. Ζνασ υπζροχοσ χορευτισ και τεχνίτθσ. Σο κλειδί για τθν επιτυχία του Αλί ιταν θ ταχφτθτά του. Διζκετε γριγορα ςαν τθν
αςτραπι χζρια και το αριςτερό του «jab» (χτφπθμα με μικρό άλμα) μποροφςε να κρίνει
ζναν αγϊνα. Επίςθσ είχε τθν ικανότθτα να αποφεφγει τισ γροκιζσ του αντιπάλου του
χρθςιμοποιϊντασ πολφ τα πόδια.
τθ διάρκεια των αγϊνων κρατοφςε τα χζρια του αρκετά χαμθλά και επιχειροφςε να
αποφεφγει τα χτυπιματα περιςςότερο με τθν κίνθςθ του ςϊματόσ του, αντί τθσ ςυνθκιςμζνθσ πακθτικισ άμυνασ. υνικιηε να απευκφνεται με υπεροπτικό και ειρωνικό
φφοσ προσ τουσ αντιπάλουσ του, υιοκετϊντασ για τον εαυτό του το παρατςοφκλι «ο
Μζγιςτοσ» (The Greatest). Ιςτορικι ζχει μείνει θ φράςθ με τθν οποία αυτοχαρακτθριηόταν: «πετάω σαν πεταλούδα, τσιμπάω σαν μέλισσα».

ΣΗΟΡΣΗ ΜΑΙΚΛ

Mεγάλθ απϊλεια για τθν παγκόςμια μουςικι ςκθνι μζςα
ςτο 2016! Ο George Michael ζφυγε από τθ ηωι ςε θλικία 53
ετϊν, από άγνωςτθ -μζχρι ςτιγμισ αιτία- όπωσ ζγινε γνωςτό
από τον παραγωγό του.
Ο Σηορτη Μάικλ γεννικθκε με το όνομα Γεϊργιοσ Κυριάκοσ
Παναγιϊτου ςτισ 25 Ιουνίου 1963. Ο πατζρασ του ιταν Κφπριοσ εςτιάτορασ που μετακόμιςε ςτο Λονδίνο και θ μθτζρα του
Αγγλίδα χορεφτρια.
Οι πρϊτεσ μουςικζσ επιτυχίεσ του Σηορτη Μάικλ ιταν με το
μουςικό δίδυμο Wham!, το οποίο δθμιοφργθςε μαηί με τον
Άντριου Ρίτηλεϊ το 1981. Ο πρϊτοσ δίςκοσ του ςυγκροτιματοσ
Fantastic ζφταςε ςτο Νο. 1 ςτο ΘΒ το 1983, όπωσ και ο επόμενοσ, Make it Big το 1984, ο οποίοσ περιλάμβανε και το ςόλο τραγοφδι του
Σηορτη
Μάικλ
Careless Whisper,
το οποίο ζφταςε
ςτο Νο. 1 ςε 25
χϊρεσ.
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ΠΑΦΟ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΘ ΠΡΩΣΕΤΟΤΑ
ΣΘ ΕΤΡΩΠΘ

Θ ανάλθψθ από τθν Πάφο του τίτλου τθσ Πολιτιςτικισ Πρωτεφουςασ τθσ Ευρϊπθσ για το 2017 είναι για τθν μικρι αλλά ιςτορικι Πάφο, αφενόσ μια
μεγάλθ τιμι και καταξίωςθ, αφετζρου μια τεράςτια ευκφνθ και προοπτικι.
Ο κεςμόσ τθσ Πολιτιςτικισ Πρωτεφουςασ τθσ Ευρϊπθσ που κακιερϊκθκε το 1985 ζχει ιδθ διανφςει ζνα μεγάλο ταξίδι ςε πόλεισ τθσ γθραιάσ Θπείρου.
Πζραν των πενιντα πόλεων υποδζχκθκαν ιδθ τον τίτλο και φιλοξζνθςαν τον κεςμό. Κάποιεσ από αυτζσ ζχουν εγγραφεί ωσ υποδείγματα εξαιρετικισ
διοργάνωςθσ, άλλεσ καταγράφουν τισ δικζσ τουσ επιμζρουσ επιτυχίεσ. Ωςτόςο, όλεσ οι Πολιτιςτικζσ Πρωτεφουςεσ τθσ Ευρϊπθσ αποτελοφν ηωντανό
παράδειγμα ότι πρόκειται για μια χρονιά γεμάτθ ενζργειεσ, δράςεισ και εκδθλϊςεισ που ςυμβάλλουν πζραν τθσ πολιτιςτικισ ανάπτυξθσ, ςτθ μεγαλφτερθ αναγνωριςιμότθτα τθσ πόλθσ τουσ, τθν αναβάκμιςθ των υποδομϊν τουσ και τθν ενίςχυςθ του κοινωνικοφ τουσ ιςτοφ, με αποτζλεςμα οι πολίτεσ
να νιϊκουν περιςςότερο ικανοποιθμζνοι και περιφανοι για τθν πόλθ τουσ.
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Αεροπορικό Δυστύχημα και ΣΑΠΕΚΟΕΝΕ

Σα ςφάλματα που διζπραξαν ο πιλότοσ, θ αεροπορικι εταιρεία και οι ελεγκτζσ εναζριασ κυκλοφορίασ τθσ Βολιβίασ, ευκφνονται για τθν αεροπορικι
τραγωδία που ςθμειϊκθκε το Νοζμβριο του 2016 ςτθν Κολομβία και θ οποία που είχε ωσ αποτζλεςμα τον κάνατο 71 ανκρϊπων.
Μεταξφ αυτϊν βρίςκονταν πολλά μζλθ τθσ βραηιλιάνικθσ ποδοςφαιρικισ
ομάδασ Σςαπεκοζνςε. Από τθν αποςτολι τθσ ομάδασ ο μοναδικόσ επιηϊν
ιταν ο ζνασ από τουσ τερματοφφλακεσ , ο οποίοσ υπζςτθ ακρωτθριαςμό
άκρου.

83

ΗΓΕΤΗΣ
ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΟΡΕΑΣ

Κιμ Γιονγκ Ουν

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν είναι ο θγζτθσ τθσ Βόρειασ Κορζασ. Είναι άνκρωποσ που απειλεί να ξεκινιςει
πυρθνικό πόλεμο με τισ ΘΠΑ. Οι περιςςότερεσ
φωτογραφίεσ, που δίνει το κακεςτϊσ τθσ Πιονγιανγκ ςτθ δθμοςιότθτα, τον εμφανίηουν να αποκεϊνεται από τουσ πολίτεσ του ι από τουσ ςτρατιϊτεσ τθσ χϊρασ του.

Θ Βόρεια Κορζα, μζλοσ του ΟΘΕ από το
1991, διεξάγει το τελευταίο διάςτθμα δοκιμζσ βαλλιςτικϊν πυραφλων και προςπακεί
να αποκτιςει οπλικά ςυςτιματα που κα
μποροφςαν να πλιξουν τισ ΘΠΑ.

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν ανζλαβε τισ τφχεσ τθσ Βόρειασ Κορζασ μετά το κάνατο του πατζρα του, Κιμ Γιονγκ Ιλ. Θ θγεςία του δε διαφζρει και πολφ από του πατζρα
του.
Θ κυβζρνθςθ Σραμπ ενδζχεται να αντιδράςει ςτθ νζα αποτυχθμζνθ πυραυλικι δοκιμι τθσ Βόρειασ Κορζασ επιςπεφδοντασ τα ςχζδιά τθσ για τθν επιβολι
νζων αμερικανικϊν κυρϊςεων ςε βάροσ τθσ Πιονγκγιάνγκ, ςυμπεριλαμβανομζνων μζτρων τα οποία κα ςτοχοκετοφν ςυγκεκριμζνεσ βορειοκορεάτικεσ και
κινεηικζσ νομικζσ οντότθτεσ, διλωςε κυβερνθτικόσ αξιωματοφχοσ των ΘΠΑ υπό τον όρο να μθν κατονομαςτεί ςτο πρακτορείο ειδιςεων Ρόιτερσ.

Απόφοιτοι 2017

«Κάθε συμμετοχή σημαίνει τη γέννηση μιας ανάμνησης.» , Salvador Dali, Ισπανός ζωγράφος, 1904-1989
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Jean- Paul Richter , 1763-1825, Γερμανός Συγγραφεας
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Ευρωπαϊκό
Πρόγραμμα
Ένα τριετές ταξίδι εντυπώσεων και εμπειριών!
Έλα κεγάιν ηαμίδη γεκάην εκπεηξίεο θαη γλώζεηο απνηέιεζε ην Δπξσπατθό πξόγξακκα
Erasmus+ πνπ είρε σο ζέκα ηε κεηαλάζηεπζε
ππό ηνλ γεληθό ηίηιν «YOUropeans on the
move - migrants between integration and tradition». Σ’ απηό ζπκκεηείραλ εθηόο από ην ΟΛΥΜΠΙΟΝ αθόκα ελλέα ζρνιεία από ηελ Γεξκαλία, Αγγιία, Γαιιία, Διιάδα, Τνπξθία, Ιηαιία, Βέιγην, Πνισλία θαη Βνπιγαξία. Τν πξόγξακκα άξρηζε ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2014 ζηελ
πόιε Φακ ηεο Γεξκαλίαο κε ηελ πξώηε ζπλάληεζε πξνπαξαζθεπήο ηνπ ζέκαηνο θαη νινθιεξώζεθε ζε απηήλ ηνλ Απξίιην ηνπ 2017.
Καηά ηηο ζπλαληήζεηο πνπ έγηλαλ ζηα ζρνιεία
ησλ πην πάλσ ρσξώλ εμεηάζηεθε ην ζέκα από
πνιιέο πηπρέο όπσο ηζηνξία, κνπζηθή, ινγνηερλία, ηέρλε, ζέαηξν, πνιηηηζκόο.
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Οι απόφοιτοι του ΟΛΥΜΠΙΟΝ έχουν επιλογές!

Οι απόθοιηοι ηοσ ΟΛΤΜΠΙΟΝ
ζποσδάζοσν ζε κορσθαία πανεπιζηήμια ζηην Κύπρο, ζηην
Αγγλία , ζε άλλες εσρωπαϊκές
τώρες και ζηην Αμερική.

ΡΩΙΑ

ΙΠΑΝΙΑ

ΙΣΑΛΙΑ
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