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Διαβάστε στον Ερμή: Επαγγελματικός Προσανατολισμός σελ. 2 , Ενδοσχολικοί
Εορτασμοί σελ 3, Περιβαλλοντικές δράσεις σελ. 4, Εκδρομές-επισκέψεις σελ. 5,
Αθλητικά νέα σελ. 6-7-8, Εστίες σελ. 9-12, Θέατρο σελ. 12, Δραστηριότητες
σελ. 13-14

ΠΡΩΤIΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑ ΙΩΑΝΝΙΔΗ, μαθητή-κολυμβητή
μας, στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Διάθλου/Τριάθλου
Οι αγώνες διεξήχθησαν στις 28-31 Οκτωβρίου 2015 στο Kusadasi της
Τουρκίας. Ο μαθητής του Αθλητικού μας Τμήματος Κολύμβησης, Νικόλας
Ιωαννίδης της Ε1, εκπροσώπησε την Κύπρο και το σχολείο μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Μετά από ένα πολύ δύσκολο αγώνα, κατάφερε να
τερματίσει στην πρώτη θέση, στην κατηγορία youth B/15-16 Χρονών, ανάμεσα σε 13 χώρες και 180 αθλητές και να ανέβει στο πιο ψηλό σκαλί του
βάθρου σηκώνοντας τη σημαία της χώρας μας και ψέλνοντας τον Εθνικό
μας Ύμνο!! Αξίζει να αναφέρουμε πως και η δεύτερη θέση ανήκε σε Κύπριο αθλητή ενώ την τρίτη θέση κατέλαβε μαθητής από την Τουρκία. Στον
Νικόλα αλλά και στην προπονήτριά του Toni Mitova αξίζουν πολλά συγχαρητήρια για την καθημερινή σκληρή δουλειά που κάνουν στις προπονήσεις, τόσο το πρωί στο σχολείο μας όσο και το απόγευμα!

Συγχαρητήρια και εις ανώτερα!
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Επαγγελματικός
Προσανατολισμός
Μίνι Έκθεση Βρετανικών Πανεπιστημίων
17 Νοεμβρίου 2016

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τον καλύτερο επαγγελματικό προσανατολισμό
των μαθητών μας, πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες εκδηλώσεις:
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Ενδοσχολικοί Εορτασμοί
Εορτασμός 1ης Οκτωβρίου
Την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου, κατά τη δεύτερη περίοδο,
τιμήσαμε με ενδοσχολικό εορτασμό την επέτειο της ανακήρυξης της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Έναρξη της σχολικής χρονιάς και ο πατήρ
Στέφανος πραγματοποίησε τον καθιερωμένο αγιασμό, ευχόμενος καλή σχολική χρονιά στη σχολική μας κοινότητα

28η Οκτωβρίου - Γιορτή της Σημαίας
Με ένα λαμπρό ενδοσχολικό εορτασμό, που περιελάμβανε απαγγελίες ποιημάτων, ερμηνείες τραγουδιών και χορούς, το σχολείο μας τίμησε την 76η επέτειο
της 28ης Οκτωβρίου, το γνωστό σε όλους ηρωικό έπος του ’40. Οι συμμετέχοντες
στον εορτασμό εξήραν την εσωτερική δύναμη του ελληνικού λαού, που δίδαξε
στον κόσμο πώς πολεμούν οι ήρωες και πόσο ισχυροί γινόμαστε όταν ενώσουμε
τις δυνάμεις μας.
Την ίδια ημέρα πραγματοποιήθηκε η γιορτή της Σημαίας κατά την οποία παραδόθηκαν το λάβαρο του Σχολείου και τα Ιερά Σύμβολα της πατρίδας στους αριστούχους τελειόφοιτους μαθητές μας, ως εξής: σχολικό λάβαρο: Κέκκος Δημήτρης, ελληνική σημαία: Κωνσταντίνου Κυριακή, κυπριακή σημαία: Χριστοφή
Μαίρη
ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ

ΠΑΡΕΛΑΣΗ
28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Στιγμές εθνικής ανάτασης και περηφάνιας! Φωτογραφίες από την
προετοιμασία και την έναρξη της
παρέλασης...
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Περιβαλλοντικές δράσεις

4

Ερμής, Έκδοση 12, 2016/17

Εκδρομές—επισκέψεις
Επίσκεψη Πατριάρχη Σερβίας Ειρηναίου στο μοναστήρι Αγίου Ηρακλειδίου στο Πολιτικό. Στην επίσημη υποδοχή του Πατριάρχη
παρευρέθηκε αντιπροσωπεία της Σχολής μας μαζί με τη θεολόγο
μας κ. Άντρη Παπαγεωργίου.

Όμορφα στιγμιότυπα
από την πρώτη σχολική
εκδρομή των μαθητών
μας, που πραγματοποιήθηκε στις 8 Νοεμβρίου
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Αθλητικά νέα
ΔΙΑΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ
ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Δεύτερη συνεχόμενη νίκη
για την ομάδα μας που αγωνίστηκε στις 7 Δεκεμβρίου
και κέρδισε με 3-1 την αντίστοιχη ομάδα του Τhe English School! Συγχαρητήρια
στην ομάδα μας και καλή
συνέχεια!

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟ
Την Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε διάλεξη από την Αθλητική Ψυχολόγο του Αθλητικού Τμήματος της Σχολής
μας προς τους προπονητές, με θέμα «Ο
ρόλος των προπονητών στην αθλητική
ανέλιξη των μαθητών-αθλητών. Η κ.
Σκουρίδου έδωσε αντίστοιχη διάλεξη και
στους γονείς των μαθητών-αθλητών την
Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου.

Η Σχολή μας φιλοξένησε και φέτος
τους Παγκύπριους Σχολικούς Αγώνες
Διάθλου, στις 24 Νοεμβρίου

Μεγάλες επιδόσεις πέτυχε ο μαθητής
της Στ1 της Σχολής μας, Νικόλας Ιωαννίδης, κατά τη συμμετοχή στην ημερίδα ορίων γκραν πρι, σε πισίνα 25μ.,
στη Θεσσαλονίκη. Ο Νικόλας που
συμμετείχε στα 1500μ. με χρόνο
15.58.17 κατέλαβε την 2η θέση. Ο
χρόνος του Νικόλα αποτελεί νέα παγκύπρια επίδοση στην κατηγορία ανδρών και νέων την οποία κατείχε ο
Τζόζεφ Ιακωβίδης από το 2015 με
16.01.38. Συγχαρητήρια Νικόλα και
πάντα επιτυχίες να έχεις!
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Παναγιώτης Γιαννάκης—ένας θρύλος
επισκέπτεται τη Σχολή μας
Ο θρύλος του ελληνικού μπάσκετ και ένας από τους καλύτερους παίκτες και προπονητές του αθλήματος στην
Ευρώπη, ο Παναγιώτης Γιαννάκης, επισκέφθηκε την Παρασκευή 14 Οκτωβρίου τις σχολές ΠΑΣΚΑΛ Λευκωσίας.
Ο κορυφαίος αθλητής ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις
των σχολών, μοιράστηκε εμπειρίες με τους μαθητές του
Αθλητικού Τμήματος, ενώ στην εμπνευσμένη ομιλία του,
έδωσε σε μαθητές, καθηγητές και προπονητές σπουδαία
διδάγματα από τις πολύτιμες γνώσεις και την καταπληκτική πορεία του, επιβεβαιώνοντας για ακόμα μια φορά
το μεγαλείο του με το πάθος, το ψυχικό του σθένος και
την ταπεινοφροσύνη που τον διακρίνουν. Οι μαθητέςαθλητές αλλά και όλοι οι παρευρισκόμενοι αποκόμισαν
πολύτιμες συμβουλές από τον αθλητή που έγραψε την
ιστορία της ελληνικής καλαθόσφαιρας και έβαλε την
Εθνική Ελλάδας στο πάνθεον των μεγάλων ομάδων παγκόσμια.

GRAMMAR SCHOOL SWIMMING GALA
Στις 21 Οκτωβρίου διοργανώθηκε το ετήσιο Gala Κολύμβησης στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Grammar
School. Η Σχολή μας συμμετείχε στη διοργάνωση με 4 μαθητές: Στυλιανάκη Χριστίνα, Λοϊζου Γιώργο, Νικολάου Αντώνη και Γιωργαλλή Αχιλλέας. Οι μαθητές μας αγωνίστηκαν στο καλύτερο των δυνατοτήτων τους δείχνοντας ενθουσιασμό και αθλητικό χαρακτήρα. Ιδιαίτερα συγχαρητήρια στη μαθήτρια Στυλιανάκη Χριστίνα
για την 3η θέση που κατέκτησε στα 50μ Ελεύθερο και 100μ Μικτή Ατομική.
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Λεμέσια 2016
Το Σαββατοκύριακο 12-13 Νοεμβρίου
διοργανώθηκε η διεθνής κολυμβητική
συνάντηση «τα Λεμέσια» στο κολυμβητήριο Λεμεσού. Οι μαθητές του Αθλητικού τμήματος του σχολείου μας
Νικόλας Ιωαννίδης, Ανδρέας Κυλίλης
και Δέσποινα Λοίζου συμμετείχαν
στους αγώνες αυτούς και απέδειξαν
για ακόμη μια φορά ότι ο χρόνος που
αφιερώνουν για προπόνηση και η αφοσίωση που έχουν σε αυτό που κάνουν αποδίδει τα μέγιστα. Αυτό αντικατοπτρίζεται στα αποτελέσματα των
παιδιών, αφού για ακόμη μια φορά,
μας έκαναν περήφανους με τις επιδόσεις τους. Οι Νικόλας Ιωαννίδης και
Ανδρέας Κυλίλης κατέλαβαν την πρώτη και δεύτερη θέση αντίστοιχα στο
αγώνισμα των 1500μ ελεύθερο ανδρών. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά
για τη συμμετοχή καθώς επίσης και για τα αποτελέσματα που έφεραν.

Αγώνες κολύμβησης ανοιχτής θάλασσας, 8-9 Οκτωβρίου
Διέπρεψαν και πάλι οι κολυμβητές μας με τον
Νικόλα Ιωαννίδη και τον Ανδρέα Κυλίλη να καταλαμβάνουν την 1η και δεύτερη θέση αντίστοιχα,
ενώ η Δέσποινα Λοίζου τη 2η θέση στους αγώνες
κοριτσιών!
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Κυριακή Κωνσταντίνου—Δέσποινα Λοίζου

Μαίρη Χριστοφή—Νικόλας Γιαννακού

Ιάσονας Αντωνίου– Δάφνη Ασπρή

Μάρκος Στυλιανού—Κωνσταντίνος Κουτσού
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Την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία η φιλανθρωπική εκδήλωση «Barbeque», στις
εγκαταστάσεις των σχολών ΠΑΣΚΑΛ. Η εκδήλωση οργανώθηκε από τις Εστίες της Ελληνικής Σχολής ΠΑΣΚΑΛ Λευκωσίας και τα Houses του PASCAL English School Lefkosia, καθώς και τους Συνδέσμους Γονέων και Κηδεμόνων τόσο του
PASCAL English School όσο και της Ελληνικής Σχολής ΠΑΣΚΑΛ. Η συμμετοχή του κόσμου ήταν αθρόα και καταφέραμε
να συγκεντρώσουμε ένα αρκετά μεγάλο ποσό, το οποίο θα διατεθεί για φιλανθρωπικό σκοπό.

Barbeque Day

Απόδραση!
Πρόκειται για την εκδήλωση της
Εστίας ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ που σημείωσε
μεγάλη επιτυχία αφού οι μαθητές
μας χωρίστηκαν σε τέσσερις ομάδες και κλείστηκαν σ’ ένα δωμάτιο,
ψάχνοντας τρόπο να δραπετεύσουν, χρησιμοποιώντας το μυαλό
τους. Το έξυπνο αυτό παιχνίδι
πραγματοποιήθηκε στις 23 Νοεμβρίου, στις εγκαταστάσεις της Σχολής. Συγχαρητήρια στους δραπετεύσαντες!
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Futsal από την Εστία ΠΛΑΤΩΝΑΣ

Στις 12 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε το πρωτάθλημα Futsal για τους μαθητές της Σχολής
μας και … όχι μόνο, αφού ομάδα καθηγητών
συμμετείχε επίσης. Το τελικό σφύριγμα της
διαιτητού κ. Ειρήνης Παναγιώτου βρήκε νικήτρια την ομάδα των: Ασσιώτη Ξάνθου, Ηλία
Ανδρέα, Ιωάννου Χριστόφορου, Καζακαίου
Μάριου και Καζακαίου Κωνσταντίνου.

Για μια ακόμα χρονιά η Εστία Πυθαγόρας βρίσκεται στο πλευρό της Europa
Donna Κύπρου. Οι Επιμελητές της Εστίας μαζί με τους Υπεύθυνους Καθηγητές Εστίας πραγματοποίησαν παζαράκι με προϊόντα της Europa Donna.
Η προσπάθειά τους αυτή απέφερε καρπούς αφού συγκεντρώθηκε το ποσό
των €677!

Η Εστία ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ενίσχυσε
επίσης το έργο και την προσπάθεια του Παγκύπριου Συνδέσμου Προστασίας Συνδέσμου
Σπαστικών και Ανάπηρων Παιδιών «ΑΝΕΜΩΝΗ». Οι μαθητές
διέθεταν λαχνούς από τις 24 ως
τις 31/10/16. Από την προσπάθεια αυτή συγκεντρώθηκε το
ποσό των €440!
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Η Εστία ΦΕΙΔΙΑΣ στάθηκε αρωγός στο έργο του Καραϊσκάκειου Ιδρύματος διαθέτοντας λαχνούς προς πώληση από
τους μαθητές της Εστίας, με σύνθημα «Για έναν κόσμο χωρίς λευχαιμία». Η φιλανθρωπική αυτή εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την περίοδο 14-21/11/16. Συγκεντρώθηκε το
ποσό των €700.

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «ΔΕΚΑ ΜΙΚΡΟΙ ΙΝΔΙΑΝΟΙ»
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Για 6η συνεχόμενη χρονιά, ο Θεατρικός
Όμιλος της Σχολής μας συμμετέχει
στους Παγκύπριους Σχολικούς Αγώνες
Θεάτρου. Φέτος η θεατρική μας ομάδα
επέλεξε ν’ ανεβάσει το έργο της
Άγκαθα Κρίστι «Δέκα Μικροί Ινδιάνοι».
Οι πρόβες ξεκίνησαν και ο ενθουσιασμός τόσο των μικρών ηθοποιών μας
όσο και των καθηγητών μας χτύπησε
κόκκινο.
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Δραστηριότητες
Πρόγραμμα ERASMUS+: Στρατηγική
συνεργασία της Σχολής μας με Αθλητικά σχολεία από τη Μάλτα και τη Φιλανδία
Πραγματοποιήθηκε η πρώτη συντονιστική συνάντηση με αντίστοιχα αθλητικά σχολεία της
Μάλτας και της Φιλανδίας με θέμα
«Προετοιμασία μαθητών-αθλητών για μεταβάσεις». Το πρόγραμμα αυτό έχει διάρκεια
τρία χρόνια και περιλαμβάνει ανταλλαγές μαθητών με τις εμπλεκόμενες χώρες για μια εβδομάδα το χρόνο. Τον πρώτο χρόνο θα γίνει
επίσκεψη από τους μαθητές-αθλητές της Κύπρου και της Μάλτας στη Φιλανδία, το δεύτερο χρόνο θα γίνει επίσκεψη από τους μαθητές-αθλητές της Κύπρου και της Φιλανδίας στη Μάλτα και τον τρίτο χρόνο θα επισκεφτούν την Κύπρο οι μαθητές-αθλητές από τη Μάλτα και τη
Φιλανδία.

Οι μαθητές μας Σωκράτης Σωκράτους
Γ1 και Σταύρου Στέλιος Γ2 συμμετείχαν
στις 11 Οκτωβρίου στην ημερίδα που
διοργανώθηκε από την Microsoft
Innovation Center Cyprus και την
Deloitte Cyprus με θέμα: HackLab for
Kids". Η ημερίδα τελούσε υπό την αιγίδα του έντιμου Υπουργού Παιδείας και
Πολιτισμού κ. Κώστα Καδή και διεξήχθη στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Οι μαθητές ενημερώθηκαν για
θέματα προστασίας διαδικτύου και
βασικών δεξιοτήτων αποφυγής κυβερνοεπιθέσεων σε μέσα μαζικής δικτύωσης. Τους
μαθητές συνόδευσε η κ. Ελένη Παπακωνσταντίνου.
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Η Σχολή μας στο debate οδικής ασφάλειας με τον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, κ. Μάριο Δημητριάδη. Στιγμιότυπα από την εκδήλωση
που διοργάνωσε ο μη κυβερνητικός
οργανισμός Reaction και συμμετείχαν
οι μαθητές Ανδρέου Παναγιώτης, Ασσιώτης Ξάνθος, Καουρτίσιης Μιχάλης,
Κέκκος Δημήρης, Κουππής Γιώργος,
Κωνσταντίνου Κυριακή, Λοϊζου Δέσποινα, Σταύρου Παναγιώτης, Τουμάζου
Ιωάννα και Χριστοφή Μαίρη.
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Οι χορωδίες των Σχολών ΠΑΣΚΑΛ

Στο πνεύμα των Χριστουγέννων για φιλανθρωπικό σκοπό: οι χορωδίες μας τραγούδησαν χριστουγεννιάτικα τραγούδια το Σάββατο 3 Δεκεμβρίου στην Πύλη Αμμοχώστου
για τον ΠΑΣΥΚΑΦ και την Κυριακή 4 Δεκεμβρίου στηρίζοντας το έργο των Αλκυονίδων.

Ένα πρωτότυπο οικολογικό χριστουγεννιάτικο
δέντρο κοσμεί την είσοδο της Σχολής μας! Το
δέντρο κατασκευάστηκε από τους μαθητές της
Α’ Λυκείου στο πλαίσιο του μαθήματος του Σχεδιασμού και Τεχνολογίας.

Το διδακτικό και διοικητικό προσωπικό της
Ελληνικής Σχολής ΠΑΣΚΑΛ Λευκωσίας
σας εύχεται
Καλά Χριστούγεννα
και Ευτυχές το Νέο Έτος
Εφημερίδα ΕΡΜΗΣ

Σύνταξη-επιμέλεια: Ελένη Αντωνίου
Κοπεγχάγης 177, 2306 Λακατάμια, Λευκωσία
τηλ: 22509000, Fax: 22509520
email: info@pascal.ac.cy
URL: www.pascal.ac.cy
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