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«Η εκπαίδευση δεν είναι το γέμισμα ενός  
κουβά, αλλά το άναμμα μιας φλόγας.» 

                                       Ουίλιαμ Μπάτλερ Γέιτς  

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



ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2018   Οι Δραστηριότητές μας 

ΦΕΙΔΙΑΣ 912 

ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ 774 

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ 656 

ΠΛΑΤΩΝΑΣ 626 

1. Χριστοφή Μιχαήλ (148) Α1 

2. Κρανάς Ανδρέας (98) Α1 

3. Ορφανού Άνθια (82) Β1 

ΕΣΤΙΕΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2018 

Ολυμπιάδα Λογιστικής.  

 

4/3 

15η Παγκύπρια Ολυμπιάδα Βιολογίας. 6/3 

Discovery Day. 7/3 

Εισαγωγικές Εξετάσεις. 10/3 

Ημέρα Προσφοράς.  12/3 

Διαγωνισμός Διηγήματος στη Μνήμη της 
Φωτεινής Ιωαννίδου Πολυβίου. 

15/3 

Μαθητικός Διαγωνισμός Ποίησης στη 
μνήμη Κώστα Μόντη.  

15/3 

5η Ημέρα Σχολικών Ομίλων.  15/3 

Παγκύπριος Μαθητικός Διαγωνισμός  
Φωτογραφίας.  

16/3 

7ος Παγκύπριος Διαγωνισμός Εικαστικών 
Τεχνών.  

16/3 

32η Ολυμπιάδα Φυσικής Λυκείου (Α΄ και 
Β΄ Λυκείου). 

18/3 

32η Ολυμπιάδα Φυσικής Λυκείου (Γ΄ Λυ-
κείου. 

24/3 

EYP – Προπαρασκευαστικό εργαστήρι.  17/3 

Διαγωνισμός KANGOUROU 2018 στα Μα-
θηματικά.  

17/3 

French Writing Competition.  

 

19-
23/3 

Ενδοσχολικός Εορτασμός: Εθνική Επέτειος 
(Ημέρα Ελληνικής Ανεξαρτησίας). 

23/3 

Hippo International English Competition – 
Ημιτελικός.  

24/3 

Συμμετοχή στην παρέλαση της 25ης   
Μαρτίου. 

25/3 

Commonwealth Writing Competition.  26/3 

Εξομολογήσεις. 27/3 

Εκκλησιασμός.  28/3 

 

Ενδοσχολικός Εορτασμός 1ης Απριλίου.  

 

 

 

 

30/3 

Ενδοσχολικός Εορτασμός Τριών Ιεραρχών 

Συγχαρητήρια στους συμμετέχοντες και στο συ-
ντονιστή του εορτασμού κ. Θ. Συμεού όπως επίσης 

και στον κ. Β. Τσαούση για τη βοήθειά του.  

Σπουδές στην Ελβετία 



Στις 13 Φεβρουαρίου 2018 οι τελειόφοιτοι μαθητές μας ενημερώθηκαν για 
την επικείμενη δειγματοληψία για το αρχείο δοτών μυελού των οστών του 
Καραϊσκάκειου Ιδρύματος. Η διάλεξη διεξήχθη από την Αντιπρόεδρο του 
Συνδέσμου «Ύστερα Ήρθε η 

Άνοιξη», κ. Μαρίνα Αθηνοδώρου. Η κ. Αθηνοδώρου εξήγησε τόσο τη διαδικασία 
της δειγματοληψίας όσο και τη μετέπειτα διαδικασία ανεύρεσης συμβατού δότη. 
Η δωρεά μυελού των οστών αποτελεί ευλογία για το δότη κι έμπρακτη πράξη 
αγάπης και προσφοράς στον πάσχοντα συνάνθρωπο. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε 
από την ομιλήτρια στην απλοποίηση της διαδικασίας της δωρεάς, που δεν είναι 
πλέον επώδυνη για το δότη. Επισημάνθηκε, επίσης, ότι η εγγραφή στο αρχείο 
δοτών δεν είναι δεσμευτική κι ότι σε περίπτωση συμβατότητας ο δότης έχει το 
δικαίωμα είτε να συνεχίσει τη διαδικασία είτε να αποχωρήσει από αυτήν, αν δεν 
επιθυμεί ή αν συντρέχει οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας, καθώς δεν τίθεται σε 
καμία περίπτωση σε κίνδυνο η υγεία του εθελοντή δότη. Το μήνυμα της διάλεξης 
δεν είναι άλλο από το πασιφανές… Ας γίνουμε η ελπίδα των πασχόντων συναν-
θρώπων μας με αιματολογικές ασθένειες… Ας γίνουμε το χαμόγελο στο καταπο-
νημένο τους πρόσωπο και η ηλιαχτίδα στο αύριό τους. Οι μαθητές μας  με ωρι-
μότητα, συγκίνηση και ευαισθησία ευχαρίστησαν την κ. Αθηνοδώρου για την 
ολοκληρωμένη ενημέρωσή της. Τον συντονισμό είχε η κ. Α. Ιωάννου. 

 

 
2η Σχολική Εκδρομή - Αγ. Γεώργιος Αλαμάνου 

Ενημέρωση για Δειγματοληψία -  
Σύνδεσμος « Ύστερα Ήρθε η Άνοιξη» 

 

 

 

 

 

Οι απόφοιτοι των Σχολών μας σε μια συνεχή εποικοδομητι-
κή επαφή με τα προγράμματα ενημέρωσης γύρω από τις 
σπουδές και το επάγγελμα τους.  

O Γιάννης Καλλικάς είναι απόφοιτος των Σχολών ΠΑΣΚΑΛ 
Λεμεσού με σπουδές στο τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του 
University of Birmingham και τώρα εργάζεται στην πολυε-
θνική ΑΕCOM. 

Γ. Καλλικάς - Η ζωή του Πολιτικού 
Μηχανικού 



 

 

 

Το Σαββατοκύριακο 9 - 11 Φεβρουαρίου 2018, οι 
μαθητές της E1 Μαρία Αδαμιδου, Κωνσταντίνος 
Κολιανδρής, Ελένη Παπαδοπούλου, Ορφέας Πα-
παθωμάς, Κωνσταντίνα Χριστοφόρου και Έλενα 
Χατζησάββα συμμετείχαν στο Συνέδριο 
MEDI.M.U.N, προσομοίωση των διαδικασιών του 
οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Το Συνέδριο πραγ-
ματοποιήθηκε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύ-
πρου στην Λευκωσία. Οι μαθητές μας είχαν την 
ευκαιρία να συζητήσουν σοβαρά παγκόσμια θέ-
ματα, όπως η Μετανάστευση, Διακρίσεις λόγω 
φύλου, Κατασκοπεία και Ρύπανση περιβάλλοντος. 
Ήταν μια καταπληκτική εμπειρία για όλους τους 
συμμετέχοντες. Ευχαριστίες στους συνοδούς κα-
θηγητές κ Τ. Μιλτιάδους και κ. Κ. Κυρίλλου. 

ΜΕDI.M.U.N                        

Θερμά Συγχαρητήρια σε όλους τους συμμετέχοντες και ιδιαίτερα στους καθηγητές κ. Τ. Μιλτιάδους και                            
κ. Ν. Αντωνιάδη για τον συντονισμό καθώς επίσης και στην κ. Μ. Σώζου, κ. Α. Κασπαριάν και                                   

κ. Ε. Κωνσταντίνου για την πολύτιμη βοήθεια τους. 
Mary Poppins 

Επίσκεψη στο Κυπριακό Κέντρο                                         
Περιβαλλοντικής Έρευνας και                                                 
Εκπαίδευσης (ΚΥ.Κ.Π.Ε.Ε.) 
 

 
 
 
 
 
Τη Δευτέρα 21 Ιανουαρίου 2018, στα πλαίσια του μαθήμα-
τος Βιολογίας, επισκεφτήκαμε το Κυπριακό Κέντρο Περιβαλ-
λοντικής Έρευνας και Εκπαίδευσης (ΚΥ.Κ.Π.Ε.Ε.), όπου είχαμε 
την ευκαιρία να συμμετέχουμε στη συλλογή περιβαλλοντι-
κών δεδομένων σε εργασία πεδίου και να  συλλέξουμε υλικά 
και δεδομένα για ολοκλήρωση εργασίας στα πλαίσια περι-
βαλλοντικού διαγωνισμού. Μέσα από την επίσκεψη αυτή, 
ήρθαμε σε επαφή με το φυσικό περιβάλλον και πήραμε πλη-
ροφορίες για τη σωστή χρήση εργαλείων και μεθόδων για τη 
συλλογή δεδομένων στο πεδίο. 
 



 

 

 

 

Το Σάββατο 3 Φεβρουαρίου 2018, μαθητές της Σχολής μας με την συνοδεία του καθηγητή κ. Χ. Κλεοβούλου συμμετείχαν στο 
11ο Ιατρικό Μαθητικό Συνέδριο Λυκείων που έγινε στην Αίθουσα Εκδηλώσεων της Ιεράς Μητρόπολης Λεμεσού. Στο Συνέδριο 
οι μαθητές παρακολουθήσαν ομιλίες και εισηγήσεις αναφορικά με σημαντικά θέματα ιατρικού περιεχομένου όπως ο ιός HPV 
και οι τρόποι μετάδοσης του, οι επιπτώσεις του καπνίσματος, η σημαντικότητα των εμβολίων . Μέσα από το Συνέδριο απο-
κτήσαμε γνώσεις που μπορούν να συμβάλουν καθοριστικά στη διαμόρφωση της κοινωνικής συνείδησης  και στην ολοκλήρω-
ση του χαρακτήρα μας.    

4η συνάντηση Ομίλων 

Στις 11 Ιανουαρίου 
2018, οι μαθητές της Α’ 
Γυμνασίου των Σχολών 
μας με την συνοδεία 

των καθηγητριών κ Σ. Αδάμου, κ. Α. Αγαθοκλέους και κ. 
Ε. Χειλίδη επισκέφθηκαν το Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγω-
γής και το Μουσείο Αυτοκινήτων στη Λευκωσία. Στο 
Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής είχαν την ευκαιρία να 
παρακολουθήσουν διάλεξη σχετικά με τον Κώδικα Οδι-
κής Κυκλοφορίας. Η διάλεξη ήταν εμπλουτισμένη με 
ενημερωτικές στατιστικές για τις συνέπειες παράβασης 
του ΚΟΚ στην Κύπρο, γεγονός που προβλημάτισε ιδιαί-
τερα τους μαθητές, οι οποίοι εξέφρασαν τις απόψεις 
τους και τους προβληματισμούς τους μέσα από συζήτη-
ση με εκπροσώπους της ασφάλειας. Οι μαθητές ολοκλή-
ρωσαν την επίσκεψή τους με ξενάγηση στο μουσείο 
αυτοκινήτου, όπου είχαν τη δυνατότητα να μάθουν ι-
στορικά γεγονότα σχετικά με την ιστορία της Αστυνομί-
ας της Κύπρου καθώς και του αυτοκινήτου στο νησί μας.  

11ο Μαθητικό Ιατρικό Συνέδριο, με 
θέμα: «Νέοι και Υγεία» 

Επίσκεψη στο Πάρκο 
Κυκλοφοριακής Αγωγής 



Διακρίσεις - Συμμετοχές 

«Μπες στα παπούτσια των ανθρώπων 
του Μάρκετινγκ για μια μέρα»                                    
Κ. Αντωνίου, ΣΤ1 

 

 

 

Η συμμετοχή μαθητών της Β’ και Γ’ Λυκείου στο 
εν λόγω σεμινάριο ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα 
εμπειρία, μέσω της οποίας μπήκαμε στη διαδικα-
σία προώθησης ενός κυπριακού προϊόντος. Μας 
δόθηκε, επίσης, η ευκαιρία να κατανοήσουμε ότι 
το Μάρκετινγκ δεν αφορά μόνο στις πωλήσεις, 
αφού είναι η διαδικασία μέσω της οποίας η επι-
χείρηση δημιουργεί αξία για τους πελάτες και 
ισχυρές σχέσεις μαζί τους. Ευχαριστούμε την κ. Ε. 
Χριστοδουλίδου για την ευκαιρία που μας έδωσε 
να συμμετέχουμε σε αυτό το σεμινάριο. 

Korea Cup Masters                                    
A. Παντελίδης Δ2 

 

 

 

 

Στις 4 Φεβρουαρίου 2018 είχα την τιμή να συμμετάσχω στην αθλητική διοργάνωση «Korea Cup Μasters» που διεξήχθη στο 
Βέλγιο. Αποκόμισα πολλά από αυτή την εμπειρία, καθώς γνώρισα τη διαφορετική τακτική των συναθλητών μου, την ευγενή 
άμιλλα και το πνεύμα αγωνιστικότητας. Σημασία στον αθλητισμό έχει η προσπάθεια και η συμμετοχή, γι’ αυτό είμαι περή-
φανος που εκπροσώπησα τη χώρα μας κατακτώντας το τρίτο βραβείο.  

Ο Κλάδος Νέων Ελληνικών και Κλασικών Σπουδών συμμετείχε σε σωρεία διαγωνισμών του   
Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού κατά τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2018. Εργα-
σίες μαθητών μας απεστάλησαν στους εξής διαγωνισμούς: «Διαγωνισμός Μαθητικού Δοκιμί-
ου Ελληνικής Πρεσβείας», «Κύπρος – Ελλάδα – Ομογένεια: εκπαιδευτικές γέφυρες», «4ος 
Εθνικός Διαγωνισμός για θέματα ΕΕ», «ΙΑ’ Παγκύπριος Μαθητικός Διαγωνισμός Ιεράς Αρχιεπι-
σκοπής», «Γραπτός Διαγωνισμός του Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων», «2ος 
Παγκύπριος Μαθητικός Διαγωνισμός Δήμου Αμμοχώστου», «Διαγωνισμός για την προώθηση της Ισότητας των Φύλων στην 
Απασχόληση με τίτλο «Όλα τα παιγνίδια είναι δικά μας, ανήκουν σε όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια», «47ος Ταχυδρομι-
κός Διαγωνισμός σύνταξης επιστολών από νεαρά πρόσωπο μέχρι 15 ετών για το 2018» 

Ταυτόχρονα, διοργανώθηκε διαγωνισμός «Η φαντασία στην παραγωγή λόγου» μεταξύ των Σχολών ΠΑΣΚΑΛ Λεμεσού και 
Λευκωσίας. Συγκεκριμένα, οι μαθητές του γυμνασιακού κύκλου κλήθηκαν να εμπνευστούν μια ιστορία βλέποντας ένα αντι-
κείμενο, ένα κλειδί, ενώ στους μαθητές της Α’ και Β’ Λυκείου ζητήθηκε να αναπτύξουν μια ιστορία, αφορμισμένοι από ένα 
κινητό τηλέφωνο. Ο διαγωνισμός είναι σε διαδικασία και τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν προσεχώς! Ευχαριστίες σε 
όλους τους φιλολόγους για την άριστη προετοιμασία των μαθητών και για τις άοκνες προσπάθειες που καταβάλλουν και στη  
συντονίστρια κ. Θ. Καραβέλλα. 

Συμμετοχές κλάδου 
Νέων Ελληνικών και 
Κλασικών Σπουδών 



Παγκύπριοι Μαθητικοί Αγώνες Κολύμβησης 

 

 

 

Οι μαθητές της Α΄ και Β΄ Γυμνασίου της Ελληνικής Σχολής ΠΑΣΚΑΛ Λεμεσού συμμετείχαν 
στο διαγωνισμό Kangourou Νέων Ελληνικών, που διοργανώθηκε από το Ίδρυμα ΘΑΛΗΣ. 
Στόχος του Ιδρύματος είναι η διοργάνωση δραστηριοτήτων που να προωθούν την αρμονική 
ανάπτυξη των νέων εκτός του σχολικού συστήματος προωθώντας τη δημιουργική και εφαρ-
μοσμένη σκέψη, τη διορατικότητα, τη φαντασία, την ευρηματικότητα και καινοτομία και 
την ικανότητα επιλογής και εκτέλεσης αποφάσεων.  Δύο μαθητές της Α1 διακρίθηκαν στον 
διαγωνισμό. Συγκεκριμένα, ο Μιχάλης Χριστοφή κατέκτησε  χρυσό μετάλλιο και ο Κωνστα-
ντίνος Τσίτσης εξασφάλισε το ασημένιο μετάλλιο. Συγχαίρουμε τόσο τους μαθητές όσο και 
τη  φιλόλογό τους κ. Σκεύη Αδάμου. 

 

 

Για ακόμη μια φορά οι μαθητές της Ελληνικής Σχολής        
ΠΑΣΚΑΛ Λεμεσού μας έχουν κάνει περήφανους στους μαθη-
τικούς αγώνες κολύμβησης που πραγματοποιήθηκαν την 
Πέμπτη 01 Φεβρουαρίου 2018 στο Ολυμπιακό Κολυμβητήριο 
Λάρνακας, κερδίζοντας συνολικά  4 χρυσά μετάλλια. 

Χρυσά μετάλλια: 

Αντωνίου Κάλια ΣΤ1 50μ. ελεύθερο 

Παπαδοπούλου Χρυστάλλα Δ2 100μ πεταλούδα 

Μουγής Σοφοκλής Δ2 100μ ύπτιο 

Νικολαίδου Χριστιάνα Β1 100μ ύπτιο 

Συγχαρητήρια τόσο στα παιδιά όσο και στον προπονητή κ. Δ. 
Χαραλάμπους. 

Διαγωνισμός Kangourou Νέων 
Ελληνικών 



 

 

1η θέση η Κάλια Αντωνίου στους         
Πανελλήνιους Χειμερινούς Αγώνες       

Ανδρών/Γυναικών 
 

Ακόμη ένα μετάλλιο στην συλλογή της απέκτησε η μαθήτρια της ΣΤ1 Κάλια Αντωνίου, όπου κέρδισε την 1η θέση στα 100μ. 

γυναικών ελεύθερο, πετυχαίνοντας παράλληλα και νέο  Παγκύπριο ρεκόρ με χρόνο 56,34. 

Η Κάλια Αντωνίου κατά την τρίτη και τελευταία μέρα των αγώνων κατέκτησε παράλληλα με το νέο  Παγκύπριο ρεκόρ  την 

1η θέση στους Πανελλήνιους Χειμερινούς Αγώνες Ανδρών/Γυναικών που διεξήχθη στο κλειστό κολυμβητήριο του ΟΑΚΑ. 

Η αθλήτρια είχε συγκλονιστική εμφάνιση κατά τη διάρκεια των αγώνων με συγκομιδή δυο Παγκύπριων ρεκόρ γυναικών και 

τρία Παγκύπρια ρεκόρ νεανίδων. Το Σάββατο κατέρριψε το δικό της ρεκόρ στα 50μ ελεύθερο γυναικών και νεανίδων με 

επίδοση 25.66 κατακτώντας την 1η θέση. Την ίδια μέρα πέτυχε νέο Παγκύπριο ρεκόρ  στα 200μ. ελεύθερο νεανίδων με 

επίδοση 2.04.68. 

Θερμά Συγχαρητήρια τόσο στην Κάλια όσο και στον προπονητή της Σταύρο Μιχαηλίδη. 

 

 

Πανελλήνιο Χειμερινό Πρωτάθλημα - Κάλια Αντωνίου Στ1 



Εθελοντισμός - Κοινωνική Προσφορά                           

Την Παρασκευή 23 Φεβρουάριου 2018 πραγματοποιήθηκε παράλληλα με την εθελο-

ντική Αιμοδοσία των Σχολών ΠΑΣΚΑΛ Λεμεσού για την ενίσχυση της τράπεζας αίματος 

του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού και η Δειγματοληψία για καταγραφή στο αρχείο 

δοτών του Καραϊσκάκειου Ιδρύματος από τον Σύνδεσμο «Ύστερα Ήρθε η 

Άνοιξη». Η αιμοδοσία τελούσε υπό την αιγίδα του Επίτροπου Εθελοντισμού κ. 

Γιάννη Γιαννάκη. Τόσο την αιμοδοσία όσο και την δειγματοληψία στήριξε με την 

παρουσία του ο Δήμαρχος Λεμεσού κ. Νίκος Νικολαΐδης. Θερμές ευχαριστίες σε 

όλους όσοι συμμετείχαν ενεργά σ’ αυτό το θεάρεστο κοινωνικό έργο αγάπης, 

αφιερώνοντας λίγο από τον χρόνο τους με την ελπίδα να σώσουν ανθρώπινες 

ζωές. Ιδιαίτερες ευχαριστίες στις κ. Ν. Κυνηγού και κ. Α. Ιωάννου για την πολύτι-

μη βοήθειά τους καθώς επίσης και στα Ζαχαροπλαστεία Ερμής, Ζαχαροπλαστείο 

Πανίκος Μιλτιάδους, Cinabbon και Πιτσαρία La Strata. Τον συντονισμό και την 

οργάνωση της Αιμοδοσίας είχε ο κ. Α. Νεοφύτου και τον συντονισμό για την 

Δειγματοληψία η κ. Α. Ιωάννου. 

 

 

 

 

H Ελληνική Σχολή ΠΑΣΚΑΛ και το PASCAL Eng-
lish School Λεμεσού πραγματοποίησαν Φιλαν-
θρωπική εκδήλωση στις 24 Ιανουαρίου 2018 
στο ξενοδοχείο Four Seasons με στόχο την 
ενίσχυση του Παγκύπριου Αντιαναιμικού Συν-
δέσμου. 

Η εκδήλωση με τίτλο «Βοήθεια! Έχω παιδί 
στην εφηβεία», περιλάμβανε διάλεξη από τον 
Πανιερώτατο Μητροπολίτη Λεμεσού κ.κ. Αθα-

νάσιο, την κοινωνική επιστήμονα, εκπαιδεύτρια σεμιναρίων, εμψυχωτή, σύμβουλο σχέσεων και συγγραφέα κ. Μιράντα Σιδε-
ρά και την εκπαιδεύτρια ζωής για παιδιά κ. Χριστιάνα Χαραλάμπους. 

Στο τέλος, έγινε ανοιχτή συζήτηση στην οποία το κοινό μπόρεσε να πάρει απαντήσεις στα θέματα που το απασχολούν γύρω 
από τους εφήβους. Η εκδήλωση στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία σε μια κατάμεστη, από κόσμο, αίθουσα . Τον συντονισμό είχε 
η κ. Μ. Στυλιανού 

Το ποσό που συλλέχθη για ενίσχυση του Συνδέσμου ανέρχεται στα 4300 ευρώ!  

 

Αιμοδοσία – Δειγματοληψία 

Φιλανθρωπική εκδήλωση                                  
με θέμα «Βοήθεια!  Έχω                            
παιδί στην εφηβεία»  

 

 

 

Κατά τη χρονική περίοδο, 5 ως 14 Φεβρουαρίου 2018,  μαθητές των Εστιών ΠΛΑΤΩΝΑ και ΦΕΙΔΙΑ του σχολείου μας διέθεσαν 
προς πώληση κατασκευές, με σκοπό τη συλλογή χρημάτων που θα διατεθούν στο ίδρυμα Θεοτόκος. Οι κατασκευές ήταν χρη-
στικά αντικείμενα, τα οποία κατασκευάστηκαν από άτομα του Ιδρύματος Θεοτόκος και ήταν εμπνευσμένα από την αγάπη και 
τη γιορτή των ερωτευμένων. Μέσα από τη διαδικασία αυτή συλλέξαμε για την οικονομική στήριξη του Ιδρύματος και ταυτό-
χρονα καλλιεργήσαμε περεταίρω το αίσθημα φιλανθρωπίας και στήριξης του συνανθρώπου μας. Τον συντονισμό είχε η κ. Μ. 
Στυλιανού.Το ποσό που συλλέχθη για ενίσχυση του Ιδρύματος ανέρχεται στα 172 ευρώ!  

Πώληση κατασκευών για 
το Ίδρυμα Θεοτόκος 





 

Με το μήνυμα «Κάνε το Καραϊσκάκειο Ίδρυμα κομμάτι της ζωής σου» το  Καραϊσκάκειο Ίδρυμα έχει δημιουργήσει 

και φέτος το βραχιολάκι «Ματάκι Ζωής 2018». Σκοπός είναι η οικονομική στήριξη του Ιδρύματος για την επίτευξη 

του στόχου για έναν κόσμο γεμάτο παιδικά χαμόγελα, για έναν κόσμο χωρίς λευχαιμία. 

Διαθέσιμο από 20 Φεβρουαρίου 2018, στις Σχόλες ΠΑΣΚΑΛ Λεμεσού. Το συντονισμό έχει η κ. Αντρια Ιωάννου.  

 



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 

 
 

 

 
 

 
 
Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η διάλεξη από την αθλητική ψυχολόγο Έλενα Αβραάμ με 
θέμα «Η δύναμη του αυτοδιαλόγου» για τους μαθητές – αθλητές της Σχολής μας. Τον συ-
ντονισμό είχε η κ. Ν. Μαυρομούστακου. 
 
 

. 

 

Την Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου 2018 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η διά-
λεξη από την αθλητική ψυχολόγο Έλενα Αβραάμ, με θέμα 
«Αυτοσυγκέντρωση» 
για τους μαθητές – 
αθλητές της σχολής 
μας. Τον συντονισμό 
είχε η κ. Ν. Μαυρο-
μούστακου. 

 

 

Διάλεξη με θέμα «Αυτοσυγκέντρωση»  

 
 
 
 
 
Στις 14 Φεβρουαρίου 2018 το αθλητικό τμήμα των Σχο-
λών ΠΑΣΚΑΛ Λεμεσού πρόσφερε ανοιχτή προπόνηση 
για τα παιδιά του 2006 στο Καλογεροπούλειο Στάδιο. 
Τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να προπονηθούν μαζί με 
τους μαθητές – αθλητές των Σχολών ΠΑΣΚΑΛ και να 
ζήσουν τα οφέλη της πρωινής προπόνησης και την ε-
μπειρία φοίτησης στο Αθλητικό Τμήμα. 
 
 
  
 
 

Ανοιχτή Προπόνηση 

Διάλεξη με θέμα «Η δύναμη του αυτοδιαλόγου»  


