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



Οι Δραστηριότητές μας 

ΦΕΙΔΙΑΣ 976 

ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ 836 

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ 794 

ΠΛΑΤΩΝΑΣ 693 

1. Χριστοφή Μιχαήλ (149) Α1 

2. Κρανάς Ανδρέας (101) Α1 

3. Ορφανού Άνθια (86) Β1 

ΕΣΤΙΕΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2018 
Έναρξη Απελευθερωτικού αγώνα                     
1955 – 59 – Αργία.  
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«Δεν μετανιώνω για τις στιγμές που έζησα. Έτσι 
κι αλλιώς δεν ξέρω πώς θα ήταν αν τις ζούσα. 
Φοβάμαι γι αυτά που είδα, ένιωσα και άκουσα. 
Δεν θέλω να ξεχαστούν. Δεν θέλω να χαθούν 
στο πέρασμα του χρόνου. Όχι για τη διχόνοια, 
όχι για το μίσος του παρελθόντος. Αλλά για το 
μέλλον όλων μας.»  

Τον συντονισμό είχε η κ. Θ. Καραβέλλα. 

Παρουσίαση για την πορεία των εγκλωβισμένων 
στα κατεχόμενα - Δημήτρης Κοτσιέκκας 



Η Επανάσταση του ’21 στάθηκε το πιο σημαντικό γεγονός της εποχής του, γιατί απέδειξε 
ότι η αγωνιστικότητα και η ισχυρή θέληση ενός λαού μπορούν ν’ αλλάξουν την ιστορική 
του μοίρα. Παρά τη διχόνοια και τα μελανά της σημεία, οι πρόγονοί μας Αγωνιστές μάς 
παρέδωσαν ένα συμβόλαιο Ελευθερίας γραμμένο με το αίμα τους. 

Η ελληνική και κυπριακή γη είναι ποτισμένη με το αίμα ηρώων που έπεσαν μαχόμενοι για τα ύψιστα ιδανικά του ανθρώπου 
– την ελευθερία, τη δικαιοσύνη, την τιμή και την πατρίδα. Στην ιστορία των λαών υπάρχουν επέτειοι με μοναδική ιστορική 
σημασία που συμπυκνώνουν την ψυχή του έθνους, που υψώνουν το φρόνημα του λαού και του δίνουν δύναμη να ξεπερνά 
τον εαυτό του και να αγωνίζεται. Η εποποιία του 
1821 που οδήγησε το 1830 στη δημιουργία ανε-
ξάρτητου  ελληνικού κράτους, άφησε πληθώρα 
ηρώων – προτύπων για τους Έλληνες.  

Με πολύ αίμα και θυσίες αμέτρητες έγραψε ο 
Έλληνας τις ένδοξες σελίδες του ’21. Μέρα εορτα-
σμού της Εθνικής Παλιγγενεσίας η σημερινή. Μέ-
ρα χαράς και απόδοσης τιμών σε εκείνους που 
έδωσαν ό,τι πολυτιμότερο είχαν για του Θεού την 
πίστη την Αγία και της Ελλάδας την ελευθερία. 
Συγχαρητήρια στους συμμετέχοντες και στις συ-
ντονίστριες του εορτασμού κ. Ν. Θεοφάνους και κ. 
Μ. Μακαρίου. 

 
Discovery Day 

Ενδοσχολικός Εορτασμός 
25ης Μαρτίου 

 

 

 

Στις 17 Μαρτίου 2018, οι μαθητές/τριες της Β’ Λυκείου Θανάσης 
Τζιώρτα και Κώστας Καλοκάθης και η υποφαινόμενη Μαρία Αδα-
μίδου, πήραμε μέρος στο ΕΥP Pre-selection Day στη Λευκωσία, 
όπου παρουσιάσαμε την εργασία που ετοιμάστηκε με πολλή 
όρεξη και ενθουσιασμό. Το θέμα που μας είχε δοθεί ήταν «Η σπα-
τάλη φαγητού στην Ευρωπαϊκή Ένωση». Κάναμε την έρευνά μας 
και καταλήξαμε σε έξι λύσεις, οι οποίες παρουσιάστηκαν στο συ-
νέδριο. Η έρευνά μας επιλέχθηκε από την πλειοψηφία, γεγονός 
που μας έδωσε μεγάλη χαρά και ικανοποίηση. Τα σχόλια που 
ακούσαμε τόσο από τους καθηγητές μας όσο και από άλλους  
καθηγητές, που ήταν εκεί, ήταν άκρως θετικά. Τον συντονισμό 
είχαν οι καθηγήτριες κ. Χ. Μάριου και Α. Κασπαριάν. 

 

EYP                                    
Μ. Αδαμίδου      



 

 

 

 

 

Άγημα 

Η θεατρική παράσταση «ΕΙΣΤΕ 
ΚΑΙ ΦΑΙΝΕΣΤΕ»  πραγματοποι-
ήθηκε την Τρίτη 6 Μαρτίου 
2018 στο θέατρο Πολεμιδιών, 

η ώρα 8:00 μ.μ. Μια ιστορία πίσω από τα θρανία. Μια ιστορία βα-
σισμένη σε πραγματικά γεγονότα. Μια ιστορία ομαδικότητας, συ-
νεργασίας, τρελού γέλιου αλλά… και πολύωρων προβών, αφιερώ-
νοντας πολλές ώρες σκληρού αγώνα για ένα άρτιο αποτέλεσμα! Και 
τα καταφέραμε!  Ένα, όμως, είναι το πραγματικό ερώτημα: Τελικά 
ποιος φταίει...; Ο μαθητής; Ο δάσκαλος; Ο συμμαθητής στο διπλα-
νό θρανίο; Ο γονέας ή η κοινωνία; Δυστυχώς ΠΑΝΤΑ την πληρώνει 
ο πιο αδύναμος... ο ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΣ… Έτσι, με αυτό τον τρόπο, αγα-
πήσαμε ένα Ζαχαρία… και αγαπήσαμε μία ομάδα! Ευχαριστούμε 
για αυτό το ταξίδι που ζήσαμε παρέα, το οποίο θα μας μείνει αξέ-
χαστο. Όλοι είδαν πως «ΕΙΜΑΣΤΕ» και πώς «ΦΑΙΝΟΜΑΣΤΕ» στέλνο-
ντας ένα ισχυρό μήνυμα κατά του εκφοβισμού (Bullying) για ένα 
ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΑΥΡΙΟ… Μία καινούργια αρχή...  Ένα ισχυρό μήνυμα 
ΑΓΑΠΗΣ. Αναντίρρητα, ήταν μία ανεπανάληπτη εμπειρία. Συγχαρη-
τήρια αξίζουν σ’ όλα τα παιδιά και καθηγητές που βοήθησαν εντός 
και εκτός του θεάτρου, για να ανεβεί αυτή η θεατρική παράσταση 
και φυσικά στις καθηγήτριές μας κ. Ν. Θεοφυλάκτου και κ. Δ. Μαυ-
ρικίου, που χωρίς την πολύτιμη βοήθειά τους δε θα καταφέρναμε 
τίποτα. 

ΕΙΣΤΕ ΚΑΙ ΦΑΙΝΕΣΤΕ!!!       
A. Σαββίδου – Κ. Κολιανδρής 
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Βασιλείου Μαρίνα 
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          Δημητριάδης  Ιωάννης 
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   Παπαδόπουλος Γιώργος 
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Γεωργίου Στυλιάνα 
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Παντελή Θέλμα 
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Αντωνίου Κάλια 
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Ατζίνη Ηλιάνα 
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Φραγκούδης Στέλιος 
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Νεοφύτου Θεόδωρος 
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Αργυρού Αντρέας  
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Μαυρομμάτη        

Χριστιάνα 

 

 



 

 Κύπρος! Νησί πικρό, νησί γλυκό, νησί τυραννισμένο! Κύπρος! Νησί μαρτυρικό!  Τόπος 
πόνου και ταπείνωσης. Τόπος μακρόχρονης σκλαβιάς. Και στα μύχια της καρδιάς μας, μια 
φλόγα άσβεστη!  

Τιμούμε και γιορτάζουμε σήμερα την 1η  τ’ Απρίλη του 1955, τη μέρα που τα παιδιά της 
Κύπρου ξεσηκώνονταν, για να διώξουν τον Άγγλο δυνάστη και να ελευθερώσουν τη μαρτυρική μας πατρίδα. Ο αγώνας της 
ΕΟΚΑ υπήρξε σταθμός στην ιστορία της πατρίδας μας. Οι Άγγλοι χρησιμοποίησαν κάθε τρόπο για να κάμψουν το αγωνιστικό 

φρόνημα του λαού. Τίποτα, όμως, δεν μπόρεσε να λυγίσει το φρόνημα του λαού. Οι 
ήρωες του αγώνα αυτού πρέπει να αποτελούν παντοτινά πρότυπα για όλους μας. 
Σήμερα, η πατρίδα μας, για την οποία όλοι αυτοί οι αθάνατοι ήρωες έδωσαν τη ζωή 
τους, στενάζει κάτω από την μπότα του Τούρκου κατακτητή. 44 χρόνια είναι πολλά – 
πάρα πολλά. Να διώξουμε, λοιπόν, τους κατακτητές στη θάλασσα, όπως τους διώξατε 
και σεις. Και να κυματίσει «η σημαία της ελευθερίας» ψηλά στον Πενταδάκτυλο. Η 
θυσία των τιμώμενων ηρώων της Ε.Ο.Κ.Α μάς δείχνει το δρόμο.  

Ένα δρόμο που θα οδηγήσει στην ανάσταση του μαρτυρικού μας νησιού. Συγχαρητή-
ρια στους συμμετέχοντες και στους συντονιστές του εορτασμού κ. Α. Ιωάννου και κ. 
Π. Καραβέλλα. 

5η Συνάντηση Ομίλων 

Μέσα στο πλαίσιο του προγράμματος Προσωπικής και Κοινωνικής Αγωγής οι μαθητές έχουν 
την ευκαιρία να παρακολουθήσουν διαλέξεις και να ενημερωθούν για πολλά κοινωνικά και 
επίκαιρα θέματα που τους απασχολούν. 

Στην 5η συνάντηση οι μαθητές παρακολούθησαν τα εξής 
θέματα: 

Η Α’ Γυμνασίου και η Α’ Λυκείου παρακολούθησαν διάλεξη 
από τον αστυνόμο Λούκα Παναγιώτου για τις κροτίδες. 

Η Β΄ Γυμνασίου παρακολούθησαν διάλεξη από την καθηγή-
τρια Ά. Ιωάννου για το ρατσισμό – σεβασμός στη διαφορε-
τικότητα. 

Η Γ’ Γυμνασίου παρακολούθησαν διάλεξη από την καθηγή-
τρια Σ. Νεοκλέους για την οικολογία και το περιβάλλον.  

Τέλος η Β’ και Γ’ Λυκείου παρακολούθησαν διάλεξη από 
τον πνευμονολόγο Δρ. Ευγένιο Μεταξά για τις εξαρτισιογό-
νες ουσίες. Τον συντονισμό είχε η κ. Ν. Μαυρομούστακου. 

Ενδοσχολικός Εορτασμός  
1ης Απριλίου 

Προσωπική και 
Κοινωνική Αγωγή (ΠΚΑ) 



Διακρίσεις - Συμμετοχές 

Διαγωνισμός Κανγκουρού Γαλλικών 
Α. Ορφανού 

 

 

 

Ο διαγωνισμός Γαλλικών Κανγκουρού του Ιδρύ-
ματος Θαλής έχει ως στόχο τη διάδοση της Γαλλι-
κής Γλώσσας στην Κύπρο και την ανάπτυξη των 
πολιτιστικών σχέσεων μεταξύ των δυο χωρών. 
Φέτος πραγματοποιήθηκε στις 10 Φεβρουαρίου 
2018. Στον διαγωνισμό αυτό έλαβε μέρος η μαθή-
τρια της Β1 της Ελληνικής Σχολής ΠΑΣΚΑΛ,  Άνθια 
Ορφανού, η οποία κατάφερε να διακριθεί λαμβά-
νοντας χρυσό μετάλλιο. Συγχαρητήρια τόσο στη 
μαθήτρια όσο και στην καθηγήτρια γαλλικών κ. Β. 
Βασιλείου. 

Πάμε Ευρώπη         
Χ. Κρεμμύδης 

 

 

 

Στις 16 Φεβρουαρίου 2018 οι μαθητές Βαγγέλης Ξενή, Ελένη Παπαδοπούλου, Κων-
σταντίνα Χριστοφόρου και ο υποφαινόμενος, Χρίστος Κρεμμύδης, εκπροσωπήσαμε 
την Ελληνική Σχολή ΠΑΣΚΑΛ Λεμεσού στον Επαρχιακό Διαγωνισμό Λεμεσού "Πάμε 
Ευρώπη", στον οποίο συμμετείχαν μαθητές της Β’ Λυκείου από όλα τα σχολεία της 
Λεμεσού, με απώτερο σκοπό να ταξιδέψουν στις Βρυξέλλες. Σε κάθε ομάδα δόθη-
κε βιβλιαράκι με 500 ερωτήσεις σχετικές με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με τη συνεχή 
καθοδήγηση και βοήθεια του καθηγητή μας κ. Μ. Καρασαμάνη εξασκηθήκαμε 
ώστε να απομνημονεύσουμε τις ερωτήσεις και να είμαστε έτοιμοι για τον διαγωνι-
σμό. Ο διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε στο Λανίτειο Λύκειο. Τη μέρα του διαγωνι-
σμού το ηθικό ήταν ακμαιότατο και το κλίμα εύθυμο. Αναντίρρητα, η Σχολή μας τα 
πήγε αρκετά καλά αποκλείοντας 2 από τις 3 αντίπαλες ομάδες. Δυστυχώς, όμως, 
μία λανθασμένη απάντηση μάς στέρησε τη θέση στην τετράδα του τελικού! Η ατυ-
χία αυτή, ωστόσο, δεν μας απογοήτευσε, καθώς κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσα-
με και οι εμπειρίες που αποκομίσαμε ήταν πιο πολύτιμες και από την ίδια τη νίκη! Θερμές ευχαριστίες στον καθηγητή μας, 
που ήταν δίπλα μας καθ' όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας και που επιμελήθηκε την όλη διαδικασία, κ. Μ. Καρασαμάνη! 

Με στόχο την προαγωγή της έρευνας στα 

Γυμνάσια, τα Λύκεια και τις Τεχνικές Σχολές 

της Κύπρου, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας 

διοργάνωσε για ένατη χρονιά το διαγωνισμό 

«Έρευνα από Μαθητές». Όπως και στις προηγούμενες χρονιές, έτσι και 

φέτος, ο διαγωνισμός «Έρευνα από Μαθητές 2018» προσκαλεί ερευνητι-

κές ομάδες από μαθητές Γυμνασίων, Λυκείων και Τεχνικών Σχολών, που 

θα καθοδηγούνται από τους καθηγητές, να υποβάλουν ερευνητικές εργα-

σίες στο Γραφείο Έρευνας και Καινοτομίας του Πανεπιστημίου Λευκωσίας 

για αξιολόγηση. Ο διαγωνισμός αυτός συνάδει με τους στόχους που έχει 

θέσει το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού για την προώθηση της 

έρευνας στην Κυπριακή εκπαίδευση. Την Ελληνική Σχολή ΠΑΣΚΑΛ Λεμε-

σού εκπροσώπησαν οι μαθητές της Β’ Λυκείου Χρίστος Κρεμμύδης, Ελένη 

Παπαδοπούλου, Αθηνά Σαββίδου και Θανάσης Τζιώρτα με την ερευνητική 

εργασία «Εναλλακτικός Τουρισμός» και συντονιστή τον κ. Α. Νεοφύτου.                                     

Διαγωνισμός Έρευνα 
από Μαθητές 2018 



H Ελληνική Σχολή Πασκάλ Λεμεσού λαμβάνει μέρος στο διαγωνισμό οικολογικών σχο-
λείων που διοργανώνεται από τη CYMEPA, με στόχο οι μαθητές να δραστηριοποιηθούν 
και να αποκτήσουν περιβαλλοντική συνείδηση. Το κάθε τμήμα ξεχωριστά τοποθέτησε 
εντός της σχολικής τάξης καλάθους ανακύκλωσης για το χαρτί και το πλαστικό, ενώ 

παράλληλα κάποιες τάξεις αφιέρωσαν μέρος από τις πινακίδες για την οικολογία. Παράλληλα, τοποθετήθηκε αφίσα σε διά-
φορα μέρη της Σχολής με περιβαλλοντικό μήνυμα, το οποίο αν οι μαθητές βρουν επιβραβεύονται με μπράβο από τους υ-
πεύθυνους καθηγητές του Περιβαλλοντικού ομίλου. Συνάμα, η ομάδα του Περιβαλλοντικού Ομίλου της Ελληνικής Σχολής 
ΠΑΣΚΑΛ Λεμεσού λόγω της επιθυμίας της να προσφέρει με κάθε δυνατό τρόπο στο περιβάλλον και στην Κυπριακή κοινωνία, 
οργάνωσε δεντροφύτευση στην καμένη περιοχή Σολέας.  Η ομάδα απαρτιζόταν από 32 μαθητές και δυο υπεύθυνους καθη-
γητές, όπου κάτω από την καθοδήγηση των δασονόμων και εκπαιδευμένων εθελοντών φύτευσαν 20 δενδρύλλια στην καμέ-
νη περιοχή. Η περιοχή επιλέχθηκε από το τμήμα δασών και η δεντροφύτευση έγινε με  την επίβλεψη των δασονόμων στις 
24 Ιανουαρίου 2018, πριν την απότομη αλλαγή του καιρού και την έναρξη 
της βροχών, ώστε να στεφθεί με επιτυχία η δεντροφύτευση. Το τμήμα δα-
σών, αφού μας παρείχε όλα τα υλικά μέσα (δενδρύλλια, σακκούλια, γάντια 
κ.α.) και αφού προετοίμασε καταλλήλως τον χώρο, μας περιέγραψε την πο-
ρεία που πρέπει να ακολουθήσουμε για να φυτέψουμε ένα δενδρύλλιο. Τα 
παιδιά, αφού πρώτα ενημερώθηκαν για τη διαδικασία της δεντροφύτευσης, 
χωρίστηκαν σε μικρές ομάδες και εφάρμοσαν τις οδηγίες του τμήματος δα-
σών. Τέλος, σε μικρό τμήμα του σχολικού μας χώρου φυτεύθηκαν, επίσης, 
διάφορα φυτά στα πλαίσια του Discovery Day που διοργανώνει κάθε χρόνο 
η Σχολή μας για τους μελλοντικούς μαθητές. Τα φυτά επιλέχθηκαν με σκοπό 
να εξυπηρετούν εκτός από καλλωπιστικούς σκοπούς και τα πειράματα χη-
μείας και βιολογίας που γίνονται κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Τον συντονι-
σμό είχε η κ. Σ. Νεοκλέους. 

Διαγωνισμός Οικολογικών 
Σχολείων - CYMEPA 



Εθελοντισμός - Κοινωνική Προσφορά                           

 

 

Στα πλαίσια της 18ης διαδρομής Αγάπης, που πραγματο-

ποιήθηκε από τις 14-18 Μαρτίου 2018, οι εθελοντές μοτο-

σικλετιστές του Συνδέσμου «Ένα Όνειρο μια Ευχή» επι-

σκέφθηκαν τις Σχολές μας και έλαβαν €1136.20. Το χρημα-

τικό ποσό συγκεντρώθηκε από τους μαθητές μας. Κατά τη 

δεύτερη ημέρα προσφοράς οι μαθητές προσήλθαν στη 

Σχολή χωρίς τη στολή τους καταβάλλοντας το ποσό των 2 

ευρώ. Θερμές ευχαριστίες στους μαθητές Χρίστο Κρεμμύ-

δη, Ραφαέλλα Πετράκη, Νυμφοδώρα Αντωνίου και Αντρέα 

Χαραλάμπους για την πολύτιμη βοήθειά τους. Τον συντο-

νισμό είχε ο  κ. Α. Νεοφύτου. 

Ημέρα Προσφοράς - Διαδρομή Αγάπης     
του Συνδέσμου Ένα Όνειρο μια Ευχή 

 

 

 

Στο πλαίσιο φιλανθρωπικής δράσης των Εστιών, οι μαθητές προχώρησαν με την πώληση Λαχνών για Ενίσχυση του Συνδέ-
σμου Φίλων Αγίας Σκέπης. Το ποσό που μάζεψαν ανέρχεται στα 300 ευρώ. Η κλήρωση των λαχνών, που δώρο έχουν το νέο 
NISSAN MICRA, θα πραγματοποιηθεί στις 02 Μαΐου 2018. Ιδιαίτερες ευχαριστίες στους μαθητές Χρίστο Κρεμμύδη και Δημή-
τρη Μηνά. Τον συντονισμό είχε η κ. Μ. Στυλιανού. 

 

 

Πώληση Λαχνών            
για την Αγ. Σκέπη 

 

 

 

Οι Σχολές ΠΑΣΚΑΛ Λεμεσού στηρίζουν και φέτος το Καραϊσκάκειο Ίδρυμα στο «όραμα ζωής» για την καταπολέμηση της παι-
δικής λευχαιμίας. Οι μαθητές μας, συνοδοιπόροι σε αυτό τον αγαστό αγώνα, αγόρασαν το βραχιολάκι «Ματάκι Ζωής» δη-
λώνοντας τη συμπαράστασή τους στους πάσχοντες συνανθρώπους μας. Αυτή η προσπάθεια δεν μπορεί παρά να είναι συλ-
λογική, γιατί μόνο έτσι ο κόσμος μας 
θα έχει ελπίδα και θα είναι γεμάτος 
από παιδικά χαμόγελα… Από παιδιά 
γεμάτα με όνειρα… Από παιδιά γε-
μάτα Ζωή. Τον συντονισμό είχε η κ. 
Α. Ιωάννου. 

 

 

 

 

 

 

 

Ματάκι Ζωής 



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 

 
 

 Η αίθουσα «ευ αγωνί-
ζεσθαι» της Κυπριακής 
Ολυμπιακής Επιτροπής 

πλημμύρισε από ταλέντο, ενθουσιασμό, αισιοδοξία, παρά-
θυρο στο αύριο.  Όλα τα πιο πάνω ήταν έντονα αποτυπω-
μένα στα πρόσωπα των αθλητών της κολύμβησης και της 
υδατοσφαίρισης που βραβεύτηκαν από την Ομοσπονδία 
Κολύμβησης για τις επιτυχίες τους το 2017. Το μέλλον του 
υγρού στίβου ήταν συγκεντρωμένο για να του απονεμη-
θούν οι τιμές που του άξιζαν για τις προσπάθειες μιας 
ολόκληρης χρονιάς. Οι μαθητές - αθλητές μας που βρα-
βεύθηκαν είναι: 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ: Κάλια Αντωνίου ΣΤ1                                                                                                            
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΝΕΑΝΙΔΩΝ: Κάλια Αντωνίου ΣΤ1                                                                                       
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΙΔΩΝ: Σοφοκλής Μούγης Δ2                                                                                                 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ: Χρυστάλλα Παπαδοπούλου Δ2                                                                                                                                                     
ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ: Χριστιάνα Νικολαίδου Β1                                                                                                                                                  
Ευχαριστίες στις συντονίστριες του αθλητικού τμήματος και στους προπονητές. 

. 

 

Στις 14 Μαρτίου 2018 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η διάλεξη από την 
αθλητική ψυχολόγο Έλενα Αβραάμ, με θέμα «Προσωπικότητα και νοοτρο-
πία» στους μαθητές – αθλητές μας. Τον συντονισμό είχε η κ. Ν. Μαυρομού-
στακου. 

 
 
 
 
 
  
 
Συγχαρητήρια στον μαθητή της Β1, Λοΐζο Χρυσοστόμου, για το χρυσό μετάλλιο που κέρδισε 
στους Περιφερειακούς Αγώνες Στίβου Γυμνασίων στο αγώνισμα του Άλματος εις ύψος. Ο Λοΐ-
ζος θα εκπροσωπήσει την Ελληνική Σχολή ΠΑΣΚΑΛ Λεμεσού στους Παγκύπριους σχολικούς 
αγώνες που θα διεξαχθούν στις 19 Απριλίου 2018 στη Λεμεσό. 
 
 
 

Περιφερειακοί Αγώνες Στίβου 

Διάλεξη με θέμα «Προσωπικότητα και νοοτροπία»  

Τελετή Βράβευσης ΚΟΕΚ  


