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Καλά Χριστούγεννα και                       
ευτυχισμένο το νέο έτος! 

Κάθε παιδί είναι μια ηλιαχτίδα και από το σχολείο εξαρτάται το φως της! 



ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017   

Οι Δραστηριότητές μας 

 

 

 

 

Open Day 16/12/2017 

Υποψήφιοι στα IN Business awards 01/12 

Ποια Εκπαίδευση Θέλουμε ... Επιτέλους; 
- Δημοσιογραφική Εστία, Λευκωσία 

05/12 

Διάλεξη ΑΤ με θέμα «Οι στόχοι του             
αθλητή» 

06/12 

Διαγωνισμός KANGOUROU Ελληνικών  09/12 

Εξομολόγηση μαθητών 11/12 

Εκκλησιασμός 12/12 

Επίσκεψη στο παιδιατρικό τμήμα του 
Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού 

12/12 

Γραπτές Ενδιάμεσες Εξετάσεις 
13 - 
22/12 

Open Day  16/12 

Ολυμπιάδα Φυσικής 17/12 

Ενδοσχολικός Χριστουγεννιάτικος Εορτα-
σμός.  

22/12 

Προκήρυξη Πανελλήνιων και                        
Παγκυπριών Λογοτεχνικών Διαγωνισμών 
Ποίησης και Διηγήματος για παιδιά και 
εφήβους 2017.  

31/12 

ΦΕΙΔΙΑΣ 561 

ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ 459 

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ 432 

ΠΛΑΤΩΝΑΣ 378 

1. Χριστοφή Μιχαήλ (77) 

2. Κρανάς Ανδρέας (57) 

3. Μιχαήλ Μάριος (50) 

ΕΣΤΙΕΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017  



 

 

 

«Το κοριτσάκι πέθανε και η γιαγιά της μετέφερε το πνεύ-
μα της στον παράδεισο. Το επόμενο πρωί περαστικοί βρή-
καν το νεκρό παιδί στη γωνιά, τριγυρισμένο από αναρίθ-
μητα καμένα σπίρτα». Αυτά τα Χριστούγεννα ας ζήσουμε 
με περισσότερη ανθρωπιά! Ας αφήσουμε το Θείο Βρέφος 
να γεννηθεί πραγματικά στις ψυχές μας! Ο κάθε συνάν-
θρωπος ας μη μείνει ένας απόμακρος ξένος, όπως αυτόν 
στο «κοριτσάκι με τα σπίρτα» του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν, 
αλλά ας τον αισθανθούμε ως πραγματικό αδερφό, σαν να 
είναι ο ίδιος Χριστός! 

 

 
1η Σχολική Εκδρομή - Όμοδος 

 

 
Ροκ βραδιά- Σύνδεσμος Γονέων  

Εορτασμός Χριστουγέννων 

Συγχαρητήρια στους συμμετέχοντες και στον συντονιστή του εορτασμού κ. Θεόδωρο Συμεού 



 

 

To Σάββατο 18/11/2017 η ομάδα MEDIMUN της Σχο-
λής μας, που αποτελείται από τους μαθητές της Ε1, Ορφέα Παπαθωμά και Κων-
σταντίνο Κολιανδρή και τις μαθήτριες Έλενα Χατζησάββα, Έφη Χατζηωάννου, 
Ελένη Παπαδοπούλου, Μαρία Αδαμίδου και Κωνσταντίνα Χριστοφόρου, συμ-
μετείχε στο ετήσιο εργαστήριο του συγκεκριμένου προγράμματος στις εγκατα-
στάσεις του English School στη Λευκωσία. Συνοδοί καθηγητές μας οι κ. Αντρέας 
Καζαμίας και Κώστας Κυρίλλου. 

 Στο εργαστήριο η αντιπροσωπεία μας γνωρίστηκε με τους υπόλοιπους σύνε-
δρους. Έτσι δόθηκε η ευκαιρία μιας πρώτης γνωριμίας η οποία κατέληξε σε 
συνεργασία προκειμένου οι θέσεις μας να έχουν τη μεγαλύτερη δυνατή αποδο-
χή από τους εκπροσώπους των άλλων σχολείων. Μ’ αυτό τον τρόπο όλοι μας 
θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε εποικοδομητικά τα θέματα τα οποία 
θα κληθούμε να αναπτύξουμε στο ετήσιο συνέδριο του MEDIMUN. 

Οι μαθητές ανάφεραν πως «Ήταν μια πολύ όμορφη εμπειρία και περιμένουμε 
εναγωνίως την επόμενη συνάντησή μας! Ραντεβού τον Φεβρουάριο!» 

ΜΕDI.M.U.N                        
Κ. Κολιανδρής, Ε1 

Την Τετάρτη, 14 Νοέμβρη του 
1973, ξέσπασαν στην Αθήνα 
αναταραχές, αρχής γενομένης 
με την κατάληψη του κτηρίου 
του Πολυτεχνείου από φοιτη-

τές, στο πλευρό των οποίων γρήγορα τάχθηκαν μαθητές 
και εργάτες. Στη συνέχεια η κατάληψη μετατράπηκε σε 
λαϊκή κινητοποίηση ενάντια στο στρατιωτικό καθεστώς 
της 21ης Απριλίου. Καθώς το καθεστώς απειλούσε με τε-
θωρακισμένα τανκς τους φοιτητές να παραδοθούν, αυτοί 
αντιστάθηκαν ως ήρωες και έμειναν μέσα από τις πύλες 
του Πολυτεχνείου υπερασπιζόμενοι την ελευθερία της 
χώρας. Στις 17 Νοεμβρίου τα γεγονότα κορυφώθηκαν στο 
κέντρο της Αθήνας, με άξονα το Πολυτεχνείο, που είχε 
μετατραπεί σε πεδίο μάχης. Για εμάς τους νέους, σήμερα, 
το Πολυτεχνείο συμβολίζει τις αξίες της δημοκρατίας που 
πάντα θα μας καθοδηγούν σε καλύτερες συνθήκες ζωής 
και θα μας υπενθυμίζουν το πόσο σημαντικά είναι, για το 
ανθρώπινο γένος, ο αλληλοσεβασμός και η ελευθερία. 

Πολυτεχνείο                                                                  
A. Παντελίδης, Δ2 

Εργαστηριακή άσκηση των μαθητών  της Στ1 –                                     
Βιολογία Κατεύθυνσης Πανεπιστήμιο Λευκωσίας                                    
Γ. Παπαδόπουλος, ΣΤ1 
 

 
 
 
 
 
Την Τρίτη, 14 Νοεμβρίου, μαθητές της Αγγλικής και της Ελληνικής σχολής ΠΑΣΚΑΛ 
Λεμεσού που παρακολουθούν το μάθημα της  Βιολογίας και της Χημείας επισκεφ-
θήκαν το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας περνώντας έτσι ένα εποικοδομητικό  εκπαιδευ-
τικό απόγευμα στις εγκαταστάσεις της Ιατρικής Σχολής (Medical School). Αρχικά, 
παρακολουθήσαν μια διάλεξη σχετικά με την ιστορία του Πανεπιστημίου και στη 
συνέχεια έλαβαν μέρος σε διάφορες εκπαιδευτικές δραστηριότητες.  
Συγκεκριμένα, χρησιμοποίησαν πιεσόμετρο για καταμέτρηση της αρτηριακής πίε-
σης. Με τη βοήθεια του σπιρομέτρου διενήργησαν σπιρομέτρηση. Επίσης, έγινε 
επίδειξη ενδοτραχειακής διασωλήνωσης. Τέλος, δόθηκε η ευκαιρία στους μαθητές 
να μελετήσουν την εξωτερική ανατομία της καρδίας εντοπίζοντας τις διάφορες 
βαλβίδες, τα αγγεία και τις κοιλότητες της καρδίας. 
Κλείνοντας, οι μαθητές ανέφεραν ότι θα ήθελαν να ευχαριστήσουν τους καθηγητές 
για την ευκαιρία που τους έδωσαν να βιώσουν αυτή την τόσο εποικοδομητική ε-
μπειρία.  



 

 

2η συνάντηση Ομίλων 

 

 

Φωτογράφηση Τάξεων 

2η συνάντηση Προσωπικής και Κοινωνικής Αγωγή (ΠΚΑ) 



Διακρίσεις - Συμμετοχές 

4ος Διακοινοτικός 
Διαγωνισμός Καινοτομίας  

 

 

 

Την Παρασκευή, 17 Νοεμβρίου 2017, πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο 
Λευκωσίας  ο 4ος Διακοινοτικός Διαγωνισμός Καινοτομίας, που διοργάνωσε 
ο οργανισμός Junior Achievement Cyprus.  

Ο Διαγωνισμός Καινοτομίας είχε ως στόχο να αφυπνίσει το επιχειρηματικό 
πνεύμα των μαθητών και να τους βοηθήσει να αναπτύξουν δεξιότητες επι-
χειρηματικότητας και καινοτομίας, οι οποίες είναι χρήσιμες στην αγορά 
εργασίας. Στο διαγωνισμό έλαβαν μέρος, με τη συνοδεία των καθηγητών 
τους, ενενήντα μαθητές, ηλικίας 15-18 ετών, που φοιτούν σε ιδιωτικά σχο-
λεία του νησιού. Την Ελληνική Σχολή ΠΑΣΚΑΛ Λεμεσού εκπροσώπησαν οι 
μαθητές της Δ2, Μιχάλης Έλληνας, Χρυστάλλα Παπαδοπούλου και Δημή-
τρης Χαραλάμπους, με συντονιστή τον κ. Α. Νεοφύτου. 

Διαγωνισμός Ωραιότερης Τάξης  
Ε1 -  Έπαινος                                          
X. Κρεμμύδης, Ε1 
 

 

 

 

 

Η τάξη μας, η Ε1, αναδείχθηκε η πιο ωραία  διακοσμημένη τάξη Λυκείου 
της Ελληνικής Σχολής Πασκάλ για το έτος 2017-2018! Το γεγονός αυτό με 
κάνει περήφανο, ως πρόεδρο της τάξης, καθώς είδα τους συμμαθητές 
μου να συνεργάζονται αρμονικά και εποικοδομητικά, ώστε να δημιουρ-
γήσουν ένα όμορφο κι ευχάριστο μαθησιακό περιβάλλον. Πραγματικά 
θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συμμαθητές μου που αφιέρωσαν 
χρόνο και χρήματα για να συμβάλουν στη δημιουργία μιας υπέροχης 
τάξης, καθώς και τον υπεύθυνο καθηγητή μας κ. Π. Καραβέλα ο οποίος 
οργάνωνε και επέβλεπε την προσπάθεια μας. Ιδιαίτερα όμως, θα επιθυ-
μούσα να ευχαριστήσω τη διεύθυνση της Σχολής μας που διοργανώνει 
τέτοιου είδους δραστηριότητες, οι οποίες καλλιεργούν το πνεύμα της 
δημιουργικότητας και την ομαδικότητας! 

 

 

 

 

 

Στις  18 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε στο σχολείο μας ο διαγωνισμός για την πιο ωραία 

διακοσμημένη τάξη με στόχο τον σεβασμό και την καθαριότητα στους κοινοχρήστους χώ-

ρους. Όλοι οι μαθητές έδωσαν τον καλύτερο τους εαυτό ώστε να διακοσμήσουν πρωτότυ-

πα και δημιουργικά τις αίθουσες των τμημάτων τους. Ετοίμασαν τις πινακίδες τους, γέμι-

σαν τους τοίχους με εργασίες και εικόνες. Μετά την αξιολόγηση των κριτών αναδείχθηκε 

νικήτρια η τάξη Β1 για τον γυμνασιακό κύκλο και η τάξη Ε1 για τον λυκειακό κύκλο. Οι δυο 

τάξεις ξεχώρισαν για τη δημιουργικότητα τους και κέρδισαν ως βραβείο μια μέρα με ελεύ-

θερη ενδυμασία. 

Διαγωνισμός Ωραιότερης Τάξης 
B1 - 1ο βραβείο-                                            

A. Ορφανού, Β1 



4ος Εθνικός Διαγωνισμός  
για θέματα ΕΕ                                  
Ε. Παπαδοπούλου, Ε1 

 

Συγχαρητήρια στη μαθήτρια 
της Β1, Ζάνετ Μιχαηλίδου, 
που συμμετείχε στους αγώ-
νες Judo στη Βουλγαρία και 
πήρε την πρώτη θέση στο 
Ilinden Open – International 
Tournament U-14 και τη 2η 
θέση στους U – 16. 

 

 

 

 

Ο διαγωνισμός Creative Writing Competition πραγματοποιήθηκε από τις 15 έως τις 
23 Νοεμβρίου, κατά τη διάρκεια του μαθήματος των Αγγλικών. Φέτος, ο διαγωνισμός 
διοργανώθηκε από τις Σχολές ΠΑΣΚΑΛ Λευκωσίας, οι οποίες καινοτόμησαν στέλνο-
ντας μια εικόνα από ένα μυθιστόρημα. Συγκεκριμένα, η εικόνα που απευθυνόταν 
στους μαθητές του γυμνασίου παρέπεμπε σε διάφορα θέματα όπως: ο σχολικός εκ-
φοβισμός, το διαζύγιο, οι σχέσεις, τα συναισθήματα, οι εσωτερικοί φόβοι και τα ψυ-
χολογικά ζητήματα. Όσον αφορά την εικόνα που απευθυνόταν σε μαθητές λυκείου 
σχετιζόταν, επίσης με ποικίλα θέματα όπως: οι σχέσεις, η ασθένεια, η οικογένεια και 
τα σχολικά προβλήματα. Είμαστε σίγουροι λοιπόν, ότι οι μαθητές μας θα διαπρέ-
ψουν σε αυτό το διαγωνισμό. Τους ευχόμαστε, ολόψυχα καλή επιτυχία! Το συντονι-
σμό του διαγωνισμού είχε η κ. Χριστίνα Μάριου, Βοηθός Υπεύθυνη Κλάδου Γλωσ-
σών. 

 

 

 

 

Η Σχολή μας, όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος θα συμμετά-
σχει στον Εθνικό Σχολικό Διαγωνισμό για θέματα ΕΕ                                  
με τετραμελή ομάδα μαθητών. Στις 8 Νοεμβρίου έγινε πα-
ρουσίαση στους μαθητές της Β’ Λυκείου με σκοπό την ενη-
μέρωσή μας για το θέμα του διαγωνισμού - το οποίο είναι 
ευρωπαϊκής υφής (γνώσεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση). Οι 
συμμαθητές συμπληρώσαμε τρία ερωτηματολόγια με διά-
φορες ερωτήσεις που αφορούσαν θέματα της παρουσία-
σης για να αντιληφθούμε τα ζητούμενα που απαιτούνται. 
Πώς συνεχίζουμε; Την Παρασκευή, 1 Δεκεμβρίου θα παρα-
καθίσουμε σε εσωτερικό διαγωνισμό ώστε να επιλεγούν οι 
τέσσερις μαθητές που θα εκπροσωπήσουμε τη Σχολή μας 
με στόχο  την πρωτιά προκειμένου να εκπροσωπήσουμε 
την Κύπρο στη σύνοδο Euroscola στο Στρασβούργο τον 
Μάρτιο του 2018. Καλή μας επιτυχία! 

3rd Judo Tournament 
Ilinden Οpen 

Creative Writing Competition 
Κλάδος Γλωσσών 

Μαθητές της Ελλη-
νικής Σχολής ΠΑ-
ΣΚΑΛ Λεμεσού, 
έλαβαν μέρος στον 
Επαρχιακό Διαγωνισμό Μαθηματικών. Διακρίθηκαν, 
εξασφαλίζοντας το δικαίωμα συμμετοχής στον Παγκύ-
πριο Διαγωνισμό Μαθηματικών που θα πραγματοποι-
ηθεί το Σάββατο 2 Δεκεμβρίου 2017 οι ακόλουθοι μα-
θητές: Χριστοφή Μιχάλης, Α΄ Γυμνασίου – 1ο Βραβείο, 
Ορφανού Άνθια, Β΄ Γυμνασίου - 1ο Βραβείο, Αναστα-
σίου Στυλιανός – Γ΄ Γυμνασίου –  Έπαινο, Δημητριάδης 

Ιωάννης, Α΄ Λυκείου – Έπαινο. Θερμά συγχαρητήρια 
τόσο στους μαθητές όσο και στους καθηγητές Μ. 
Παύλου και Κ. Μαντράλη. 

 

Επαρχιακός Διαγωνισμός 
Μαθηματικών  



Με ιδιαίτερη χαρά και τιμή μοιραζόμαστε μαζί σας την είδηση για την υποψηφιότητα της     
PASCAL Education στα φετινά IN Business Awards, στην κατηγορία «Υπηρεσίες». Η υποψηφιό-
τητα αυτή είναι το επιστέγασμα της πολυετούς προσπάθειάς μας για υψηλούς στόχους, της 

συνεχούς επένδυσης της PASCAL Education σε εκπαιδευτικές καινοτομίες και ρηξικέλευθες ενέργειες και συμπίπτει με την 
περίοδο επέκτασης και ανάπτυξής μας: τα τρία νέα δημοτικά σχολεία σε Λευκωσία, Λεμεσό και Λάρνακα. 

Ως ένας από τους μεγαλύτερους και πιο ευυπόληπτους ιδιωτικούς οργανισμούς στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση στην Κύπρο, η PASCAL Education συνεχίζει να εκπληρώνει τους στόχους της ίδρυσής της, καινοτομώντας με την 
παροχή πολλαπλών προγραμμάτων σπουδών, προσαρμοσμένων στις απαιτήσεις της σύγχρονης εκπαίδευσης. Παρέχει την 
επιλογή φοίτησης σε αγγλόφωνο ή ελληνόφωνο πρόγραμμα σπουδών, προσφέροντας, επίσης, το διεθνώς αναγνωρισμένο 
πρόγραμμα International Baccalaureate. Οι απόφοιτοί μας εξασφαλίζουν θέση στα κυπριακά και ελληνικά πανεπιστήμια, 
γίνονται δεκτοί σε κορυφαία πανεπιστήμια του Η.Β., της υπόλοιπης Ευρώπης και των Η.Π.Α., ενώ κατ’ επανάληψη έχουν 
διακριθεί για τις ακαδημαϊκές επιτυχίες τους. 

Πέραν των σύγχρονων εγκαταστάσεων, που παρέχουν το ιδανικό περιβάλλον μάθησης, ο οργανισμός οφείλει τα μέγιστα 
και στο εξειδικευμένο διδακτικό του προσωπικό, που με συνέπεια και συστηματικότητα ανιχνεύει και καλλιεργεί, όλα αυτά 
τα χρόνια, τα ατομικά ταλέντα του κάθε μαθητή σε εξατομικευμένο επίπεδο. Εργοδοτούμε εκπαιδευτικούς που πιστεύουν, 
βοηθούν, παρακινούν και στηρίζουν τους μαθητές – εκπαιδευτικούς που ξεπερνούν τα όρια του καθήκοντος και δρουν στo 
πλαίσιo του λειτουργήματός τους. 

Η συγκεκριμένη υποψηφιότητα τιμά και τους ίδιους τους μαθητές μας, τα δικά σας παιδιά, που με το δικό τους ζήλο και τη 
δική μας κοινή καθοδήγηση, συνεχίζουν να ανεβάζουν όλο και πιο ψηλά τον πήχη των ακαδημαϊκών επιτυχιών. Τα βραβεία 
ΙΝ Business θεωρούνται ο απόλυτος θεσμός επιβράβευσης του κυπριακού επιχειρείν και οι υποψήφιοι ανακηρύσσονται 
από ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης, που αποτελείται από προσωπικότητες οργανισμών και συνδέσμων του επιχειρηματικού 
και του ευρύτερου κοινωνικοοικονομικού χώρου. 

Η επιτυχία, άλλωστε, αρχίζει από την παιδεία. Σας ευχαριστούμε για τη στήριξη. 

IN Business Awards 



Εθελοντισμός - Κοινωνική Προσφορά                           

 

 

Πραγματοποιήθηκε, την Κυριακή 5 Νοεμβρίου 2017 από τις 7.15 π.μ. μέχρι τις 12 μ.μ., η 

καθιερωμένη ετήσια πορεία αφιερωμένη στη μνήμη της Δρ. Γιώτας Δημητρίου, 

"Προτιμώ Να Περπατήσω Παρά Να Πιώ Και Να Οδηγήσω - I'd Rather Walk Than Drink 

And Drive". Η συνολική απόσταση της πορείας ήταν 10 χιλιόμετρα.                                                   

Παρόλες τις άσχημες καιρικές συνθήκες, η πορεία σημείωσε μεγάλη επιτυχία. Οι σχολές 

ΠΑΣΚΑΛ Λεμεσού συμμετείχαν στη φιλανθρωπική πορεία "THE WALK", που διοργάνωσε 

το ίδρυμα Γιώτα Δημητρίου και το ποσό που συγκεντρώθηκε ήταν €635.50. Το συντονι-

σμό της συμμετοχής είχε η Β.Δ. κ. Ν. Μαυρομούστακου. 

 

 

 

 

 

Η Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα και το ΡΙΚ διοργα-
νώνουν τον Ραδιομαραθώνιο 2017 με στόχο την οι-
κονομική ενίσχυση του Ιδρύματος Ραδιομαραθωνί-
ου. Όλοι μαζί μπορούμε να συμβάλουμε σε αυτή την 
προσπάθεια και να γράψουμε μία «Ιστορία Αγά-
πης». Να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο κόσμο με 
παιδιά ελεύθερα, υγιή, χαρούμενα, μορφωμένα. Ένα 
κόσμο δίκαιο που να προοδεύει και να ευημερεί. Τη 
συλλογή χρημάτων για το σκοπό αυτό στην Ελληνική 
Σχολή ανέλαβε η Εστία Πυθαγόρας με συντονίστρια 
την κ. Ν. Θεοφάνους. 

 

 

 

"Προτιμώ Να Περπατήσω Παρά                                   
Να Πιώ Και Να Οδηγήσω "  

Ραδιομαραθώνιος 2017 

 

 

 

Ο Ομιλος Κοινωνικής Προσφοράς των Σχολών ανέλαβε τη συλλογή 
τροφίμων για το Φιλανθρωπικό Σωματείο Αλκυονίδες. Ευχαριστού-
με θερμά όλους, μαθητές και καθηγητές που  συνέβαλαν στην προ-
σπάθεια αυτή. Συντονίστριες της δραστηριότητας αυτής ήταν: η κ. 
Ε. Χριστοδουλίδου, η κ. Δ. Κωνσταντίνου και η κ. Ν. Θεοφάνους.  

 

 

Συλλογή Τροφίμων                               
για τις Αλκυονίδες 



Αθλητικό Τμήμα  

Τηλ: 22509400 
Φαξ: 22509540 

E-mail: info@pascal.ac.cy 
URL: www.pascal.ac.cy 

 
 

Join us on FB 
Ελληνική Σχολή ΠΑΣΚΑΛ Λεμεσός 

Γενική Επιμέλεια Έκδοσης 
Αντρέας Νεοφύτου 

Υπεύθυνος  Λυκείου - Εμποριολόγος 
 

Θέκλα Καραβέλλα 
Υπεύθυνη Κλάδου Νέων Ελληνικών & 

Κλασικών Σπουδών - Φιλόλογος  

Νίκη Θεοφάνους 
Υπεύθυνη Εστίας Πυθαγόρα 

 
 

 

 

 
 
 
 

. 

 

        

Εργομετρικά Κολύμβησης 

Διάλεξη με θέμα «Αθλητική Διατροφή για 
καλύτερη απόδοση και περισσότερη αντοχή»  

 
 
 
 
 
Είμαι πολύ ενθουσιασμένη και περήφανη για την αποδοχή μου στο 
πανεπιστήμιο της Αλαμπάμα. Είναι ένα σημαντικό βήμα το οποίο 
επιτεύχθηκε μετά από σκληρούς αγώνες και θυσίες. Είναι ένα 
όνειρο που έγινε πραγματικότητα καθώς θα με βοηθήσει να εξελι-
χθώ στον ακαδημαϊκό καθώς και στον αθλητικό τομέα. 

Κάλια Αντωνίου - University of 
Alabama  


