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Οι Δραστηριότητές μας 

 

 

 

Αγαπητοί μαθητές, 

Με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2018-2019, εύχομαι σε όλους ευημερία και 
μια πλούσια συγκομιδή εμπειριών, οι οποίες θα διευρύνουν και θα συνδράμουν στην 
ολοκλήρωση των ακαδημαϊκών μας στόχων .   

Με την 1η έκδοση των «Αποτυπωμάτων» επιβεβαιώνεται η έντονη δραστηριότητα της 
Σχολής μας στον ακαδημαϊκό τομέα αλλά και στις εξωσχολικές συμμετοχές και δραστη-
ριότητες που εμπλουτίζουν και διευρύνουν τον ορίζοντα των προσδοκιών μας. Η συλ-
λογικότητα και η αρμονική συνύπαρξη μαθητών και εκπαιδευτικού προσωπικού απο-
φέρουν τα καλύτερα αποτελέσματα για την ολοκλήρωση  και την επιτυχή σφαιρική 
ανάπτυξη της προσωπικότητας του νέου μας.  

Επιθυμώ να ευχαριστήσω ιδιαίτερα όλους όσους εργάστηκαν γι’ αυτή την εξαιρετική 
έκδοση, ιδιαιτέρως το συντονιστή κ. Νεοφύτου και τις φιλολόγους Θ. Καραβέλλα και Ν. Θεοφάνους.                                                                          
Τέλος, εύχομαι καλή συνέχεια στην υλοποίηση των στόχων μας. 

Χαιρετισμός Διευθύντριας     
Δέσποινα Πιερή 

Ανακήρυξη Κυπριακής Δημοκρατίας – 
Αργία.  

01/10 

Επίσκεψη στο ΤΕΠΑΚ – Μαθητές Γ΄  Λυ 

κείου.  
04/10 

Ημέρα Προσφοράς.  05/10 

Halloween Party (PES). 19/10 

Ενδοσχολικός Εορτασμός: Εθνική Επέ-
τειος (ΟΧΙ).  

26/10 

Συμμετοχή στην παρέλαση της 28ης Ο-
κτωβρίου.  

28/10 

Ετήσια Εγγραφή στα οικολογικά σχολεία.  29/10 

1η Ημέρα Ομίλων. 30/10 

Συλλογή Πωμάτων – ΕΣΤΙΑ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ. 
Καθ’ όλη 
τη σχολι-

 

 

 

Μπαίνοντας για πρώτη φορά σε ένα καινούριο περιβάλλον, το σχολείο, 
γνωρίζοντας τους νέους σου καθηγητές και συμμαθητές, ξεκινώντας το 
πρώτο μάθημα της σχολικής χρονιάς, όλα μοιάζουν δύσβατα. Με το πέ-
ρασμα, όμως, του χρόνου, αποκτάς την ικανότητα να αντιμετωπίζεις τις 
καταστάσεις που στέκονται σαν εμπόδιο στην πορεία σου προς την επι-
τυχία. Στην πραγματικότητα, το σχολείο είναι πλέον κομμάτι της καθημε-
ρινότητάς μας, το «σπίτι» μας, το μέρος που ξοδεύουμε τις περισσότερες 
ώρες της μέρας κι όπου επικοινωνούμε με πολλούς διαφορετικούς αν-
θρώπους. Αυτοί, λοιπόν, οι άνθρωποι είναι παιδιά με ηθικές αξίες και 
διαφορετικοί ο ένας από τον άλλο. Είμαστε ο κάθε ένας μια διαφορετική, 
αλλά πάνω από όλα μια ξεχωριστή προσωπικότητα. Είμαστε πλέον μια 
μεγάλη οικογένεια που ο καθένας από εμάς αποτελεί ένα μοναδικό κομ-
μάτι σε μια αλυσίδα που μέρα με τη μέρα δυναμώνει ολοένα και περισ-
σότερο, γιατί έτσι είναι οι οικογένειες πάντα μαζί συνοδοιπόροι σε ένα 
ταξίδι μέχρι τέλους. 

Συναισθήματα τελειοφοίτων 
Μαριλένα Κτωρή, Στ1 



Αγιασμός                           
Χρίστος Αντωνίου, Α1          

 

Στις 29 Αυγούστου έως την 1 Σεπτεμβρίου 2018 είχαμε την ευκαιρία μετά από πολλή δουλειά 
ενός χρόνου επιτέλους να παρευρεθούμε στο 12ο National Session  του EYP Κύπρου. Εκεί  μιλή-
σαμε για 

θέματα που προβληματίζουν τη  σύγχρονη 
Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως ηλεκτρονική υγεί-
α, που ήταν και το θέμα της ομάδας μου. 
Άλλο θέμα ήταν η αντιμετώπιση των δύο 
φύλων στο χώρο εργασίας. Είχα την ευκαι-
ρία να βρίσκομαι εκεί και να μάθω, να συ-
ζητήσω, να πω τις απόψεις μου και να γνω-
ρίσω άτομα της ηλικίας μου, που προβλη-
ματίζονται, ερευνούν και έχουν το θάρρος 
να πουν τις απόψεις και τις ιδέες τους. Με-
τά απ’ αυτό το συνέδριο επέστρεψα στη 
Σχολή με στόχο να εξελιχθώ και να βελτιω-
θώ, λαμβάνοντας υπόψη τις γνώσεις και 
τις εμπειρίες που πήρα από τη συμμετοχή 
μου.  

EYP                                   
Μαρία Αδαμίδου, ΣΤ1   

Ορφέας Παπαθωμά, Στ1 

Θανάσης Τζώρντα, Στ1 

Δημήτρης Μηνά, Στ1 

Αθηνά Σαββίδου, Στ1 

Μαρία Σάββα, Στ1 

Έλενα Χατζησάββα, Στ1  

Μάριος Νεοφύτου, Στ1 

Βαγγέλης Ξενή, Στ1 

Μαριλένα Κτωρή, Στ1 

Κωνσταντίνος Κολιανδρής, Στ1  

Ελένη Παπαδοπούλου, Στ1 

Μαρία Αδαμίδου, Στ1 

Μαθητές/ Επιμελητές                                                     

 

 

 

Την Παρασκευή 7 Σεπτεμβρίου 2018, πραγματοποιήθηκε στη Σχολή 
μας ο καθιερωμένος ετήσιος Αγιασμός. Την ακολουθία του Αγια-
σμού παρακολούθησαν οι μαθητές της  Α’ Γυμνασίου των Σχολών 
ΠΑΣΚΑΛ Λεμεσού. Ακολούθησαν ευχές για καλή, δημιουργική και 
ευλογημένη σχολική χρονιά! Έτσι, λοιπόν, ξεκίνησε το ταξίδι μας 
στο καινούριο μας σχολείο. Ένα ταξίδι γεμάτο αισιοδοξία και 
όνειρα για επιτυχίες και όμορφες αναμνήσεις.  



 

 

 

Η Κυπριακή Δημοκρατία έγινε ανεξάρτητο κράτος, με βάση τις συμφωνίες Ζυρίχης-Λονδίνου, στις 16 Αυγούστου του 1960, ως 
αποτέλεσμα του απελευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ του 1955-59 εναντίον των Άγγλων και της καθολικής απαίτησης του λαού για 
ελευθερία. Παρά τις συμπληγάδες, τις περιπέτειες και τις τραγωδίες που πέρασε στην ιστορία της, η Κυπριακή Δημοκρατία κατά-
φερε όχι μόνο να αντέξει, αλλά και να προοδεύσει. Πέτυχε υψηλά επίπεδα ανάπτυξης και προόδου χάρη στην εργατικότητα, τη 
δημιουργικότητα και τη φιλοπονία του λαού μας. 

Σήμερα, 58 χρόνια μετά την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας και 44 χρόνια μετά την τουρκική εισβολή, συνεχίζουμε να αγωνιζόμα-
στε, ως πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο να επανενώσουμε την πατρίδα μας, να διασφαλίσουμε την ανεξαρτησία 
της χωρίς την παρουσία ξένων στρατευμάτων κατοχής και να εξεύρουμε μια ειρηνική, βιώσιμη και λειτουργική λύση του κυπρια-
κού προβλήματος. 

 

 

 

Διανύουμε το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, η τελευταία και πιο καθοριστική χρονιά μου στο ΠΑΣΚΑΛ. 
Είχα την ευκαιρία ως τελειόφοιτος να θέσω υποψηφιότητα για τα συμβούλια της Σχολής μας και 
προς τιμή μου εκλέχθηκα, ανάμεσα σε πολύ άξιους συνυποψήφιους, από την πλειοψηφία των συμ-
μαθητών μου ως πρόεδρος της Σχολής. Πλημμύρησα από υπερηφάνεια και ικανοποίηση, όχι επειδή 
κέρδισα το αξίωμα του προέδρου, αλλά πολύ περισσότερο επειδή, μέσω των ψήφων που έλαβα, 
είδα πως όσα χρόνια βρίσκομαι στη Σχολή κατάφερα να κερδίσω την εμπιστοσύνη των συμμαθητων 
μου, ώστε να με επιλέξουν ως τον δικό τους αντιπρόσωπο. Είμαι πρόθυμος, λοιπόν με συλλογική 
προσπάθεια μαζί με τους υπόλοιπους εκλεχθέντες του συμβουλίου, να στηρίξω τις επιθυμίες και να 
εισακούσω τις προτάσεις των συμμαθητών μου. Τελειώνοντας θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους καλή 
σχολική χρονιά με πολλές επιτυχίες και να ευχαριστήσω καθηγητές και μαθητές που με βοήθησαν να 
φτάσω μέχρι εδώ και σήμερα να κρίνομαι ικανός για το αξίωμα του Προέδρου της Ελληνικής Σχολής 
ΠΑΣΚΑΛ Λεμεσού. 

 

Χαιρετισμός του Προέδρου του ΚΜΣ, 
Χρίστος Κρεμμύδης, ΣΤ1  

 

 

 

(Πρόεδρος) Χρίστος Κρεμμύδης                                                                                                                                                                                                                                   
(Αντιπρόεδρος) ‘Ελενα Χατζησάββα                                                                                                                                                                                                              
(Γραμματέας) Αμαλία Κωνσταντίνου                                                                                                                                                                                                                           
(Ταμίας) Μάριος Μιχαήλ                                                                                                                                                                                                                                                              
(Β. Ταμίας) Αντρέας Χριστοδούλου                                                                                                                                                                                                                     
(Μέλος) Ανθια Ορφανού                                                                                                                                                                                                             
(Μέλος) Αντρέας Χρυσάνθου                                                                                                                                                                                                                                     
(Μέλος) Πάολα Χριστοφόρου                                                                                                                                                                                                                          
(Μέλος) Χρίστος Ελευθεριάδης                                                                                                                                                                                                           
(Μέλος) Βαγγέλης Ξενή                                                                                                                                                                                                      
(Μέλος) Ορφέας Παπαθωμάς                                                                                                                                                      

Κεντρικό Μαθητικό Συμβούλιο           

Ενδοσχολικός Εορτασμός:                    
Ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας 

Συγχαρητήρια στους συμμετέχοντες και στις συντονίστριες του εορτασμού κ. Νίκη Θεοφάνους και κ. 
Βαλεντίνα Σταύρου.  



 
Δραστηριότητες με Εστίες  

 
Επιμελητές Εστιών  

 

 

 

Οι καλοκαιρινές διακοπές έχουν φτάσει πια στο τέλος τους. 
Φέτος, κάνω μια νέα αρχή, στο Γυμνάσιο. Από την προη-
γούμενη μέρα είχα αγωνία διότι δεν ήξερα τους συμμαθη-
τές μου και δε γνώριζα όλους τους καθηγητές. Ένιωθα εν-
θουσιασμό που επιτέλους θα προχωρούσα στο Γυμνάσιο, 
αν και αναρωτιόμουν αν θα καταφέρω να προσαρμοστώ 
εύκολα στο νέο, για μένα, περιβάλλον.  Ευτυχώς η πρώτη 
μου μέρα στο καινούριο μου σχολείο ήταν αρκετά διασκε-
δαστική. Η μέρα κύλησε γρήγορα, συνάντησα τους συμμα-
θητές μου, γνώρισα τους καθηγητές, έμαθα τους κανόνες 
της Σχολής, περπάτησα στην αυλή… Εύχομαι, οι επόμενες 
μέρες που θα ακολουθήσουν να είναι εξίσου ευχάριστες 
και δημιουργικές. 

Η πρώτη μου μέρα στο Γυμνάσιο,                  
Θεοφάνης Ορφανού, Α1 

ΦΕΙΔΙΑΣ 
A. Σαββίδου—Π. Παντελίδης 

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ                                                                   
Α. Ασπρή - Ε. Παπαδοπουλου 

 

ΠΛΑΤΩΝΑΣ                                                        
Δ. Μηνά - Μ. Αδαμίδου -                         

Χ. Φραντζής 

ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ                                  
Κ. Κολιανδρής – Δ. 

Χριστοδούλου 



 

 

Συνάντηση Γνωριμίας 
Γονέων – Καθηγητών 

 

 

 

Μεταξύ των ημερών 14/09 και 18/09 ταξιδέψαμε 
μαθητές και καθηγητές της Σχολής μας στο Aber-
deen για να παρακολουθήσουμε το συνέ-
δριο ABZMUN. Όχι μόνο γνωρίσαμε νέους λαούς, 
κουλτούρες, ήθη και έθιμα αλλά επίσης κάναμε 
νέους φίλους και βελτιώσαμε τα αγγλικά μας, α-
φού ήταν ο μόνος τρόπος επικοινωνίας. Αυτό το 
ταξίδι θα μου μείνει αξέχαστο. 

Συνέδριο ABZ MUN                                                                               
Νικόλας Αχιλλέως, E1   

 
1η Συγκέντρωση Σχολής 



 

 

 

Πώς μελετώ ένα κείμενο;  

•Βρίσκω τις βασικές ιδέες 

•Παίρνω τις σημαντικές λεπτομέρειες 

•Αξιολογώ αυτό που διαβάζω 

 

 

 

Πώς σημειώνω τις λεπτομέρειες; 

  υπογραμμίσεις. 

  χρήση κεφαλαίων. 

  χρήση έντονων γραμμάτων. 

  λέξεις με διαφορετικό χρώμα. 

  κείμενο που περικλείεται σε κουτί. 

  αριθμημένες παράγραφοι, κ.λ.π. 

Εβδομάδα Αποτελεσματικής Μελέτης              
24-28/9 

 

 

Η Ελληνική Σχολή ΠΑΣΚΑΛ Λεμεσού δίνοντας έμφαση στην πολύπλευρη ανάπτυξη των μαθητών της και την 
ενίσχυση του βιογραφικού τους για εισδοχή σε Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, ενθαρρύνει τη συμμετοχή σε 
εξωτερικούς διαγωνισμούς καθώς και ευρωπαϊκά αλλά και διεθνή προγράμματα. Από το 2017 και μέχρι το 2018 η Σχολή έχει 

εγκριθεί στο Πρόγραμμα ERASMUS +, όπου συ-
νεργάζεται με τα εκπαιδευτικά ιδρύματα από τη 
Ρουμανία, Πολωνία,  Ισπανία, Ελλάδα, Αυστρία. 
Μαθητές και καθηγητές από τα πιο πανω εκπαι-
δευτικά ιδρύματα βρέθηκαν στη Σχολή και στη 
Λεμεσό από τις 22/09 μέχρι τις 29/09/2018.  

Το θέμα της συνεργασίας είναι «Tracing Our Euro-
pean Spirit» και αποτελεί συνέχεια του Προγράμ-
ματος «The Place where we live» το οποίο ολο-
κληρώθηκε το 2017. 

Θερμές ευχαριστίες στους καθηγητές για την πο-
λύτιμη βοήθεια τους Μ. Σώζου, Π. Κωνσταντίνου, 
Ε. Χριστοδουλίδου, Μ. Καρασαμάνη, Β. Τσαούση, 
G. Mιλτιάδους, Ε. Κωνσταντίνου, Χ. Παπαλουκά, 
Ρ. Μιχαηλίδου, Μ. Παύλου, Ρ. Μιχαηλίδου και Ν. 
Θεοφυλάκτου. 

Ιδιαίτερες ευχαριστίες στους γονείς των μαθητών 
που φιλοξένησαν τους μαθητές. 

ERASMUS +                         
22-29/09 



Διακρίσεις - Συμμετοχές 

 

 

Μεγάλη πρόκληση αποτέλεσε για τους περισσότερους 
μαθητές της Σχολής μας η προκήρυξη του παγκόσμιου 
διαγωνισμού Queen’s Commonwealth Essay Competi-
tion 2018. Αφ ενός, η συμμετοχή σε έναν οικουμενικό 
διαγωνισμό με χιλιάδες υποψήφιους ανά την υφήλιο 
και αφετέρου η ιδιαιτερότητα του θέματος δημιούρ-
γησαν έντονη διάθεση στα παιδιά της Σχολής μας να 
δημιουργήσουν μοναδικές εργασίες. Ο καθένας από 
τους διαγωνιζόμενους συγκέντρωσε τις απαιτούμενες 
πληροφορίες και δημιούργησε το δικό του κείμενο.  
Κατόπιν, ειδική επιτροπή επέλεξε τις καλύτερες εκθέ-
σεις για να εκπροσωπήσουν τη Σχολή. Τα αποτελέ-
σματα ήταν καταπληκτικά! Οι μαθητές της Β1 Νεφέλη 
Στέλιου, Κλεόβουλος Χριστοφή και Νάταλυ Κάρσον 
εξασφάλισαν αργυρό μετάλλιο ενώ οι μαθήτριες 
Άνθια Ορφανού της Γ1 και Αθηνά Σαββίδου της Στ1 
πήραν χάλκινο μετάλλιο. Συγχαρητήρια σε όλους τους 
συμμετέχοντες και στους καθηγητές μας! Συγχαρητή-
ρια στις καθηγήτριες Α. Αγαθοκλέους και Α. Ευαγό-
ρου καθώς επίσης και στη συντονίστρια του διαγωνι-
σμού κ. Δ. Μαυρικίου. 

The Queen's Commonwealth Essay Competition 2018,     
Ανθια Ορφανού, Γ1 

 

 

 

Στις 18 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε ο διαγωνισμός για την ωραιότερα διακοσμημένη τάξη Γυμνασίου Λυκείου της Σχολής. 
Το Α Βραβείο απονέμεται στην Γ1 για το Γυμνάσιο και Ε2 για το Λύκειο. Συγχαρητήρια στους υπεύθυνους καθηγητές Μ. Παύλου 
και Μ. Καρασαμάνη. Το συντονισμό είχε η κ. Ν. Μαυρομούστακου. 

 

Διαγωνισμός Ωραιότερης Τάξης 
Γ1 και Ε2 



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 

 

 

 

  

Πρώτη προπόνηση του Αθλητικού Τμήματος 

 

 

 

 

 

 

Εργομετρικά 

. 

 

  

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: Στυλιάνα Λυκούργου  

ΒΟΗΘΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Μάριος Νεοφύτου  

ΜΕΛΗ Α1/Year1: Χρίστος Λεαντζής, Παναγιώτης Ανανιάδης  

ΜΕΛΗ Β1/Year2:Αντρέας Γεωργίου, Pavels Vinarskis                                                             

ΜΕΛΗ Γ1/Year3:  Αντώνης Προδρόμου, Ορέστης Χαραλάμπους  

ΜΕΛΗ Δ1 Year4: Στέφανος Αντρέου, Στυλιανός Αντρέου  

ΜΕΛΗ Ε1 – Ε2/Year 5: Χριστόφορος Πετρου, Χαράλαμπος Κωνσταντίνου  

 

Μαθητική Αθλητική Επιτροπή 


