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Έκδοση 13 

ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ PASCAL PRIMARY SCHOOL 

Η εξαγγελία της λειτουργίας του Δημοτικού Σχολείου PAS-

CAL Primary School γέμισε με ενθουσιασμό όλους εμάς στην 

Ελληνική Σχολή ΠΑΣΚΑΛ Λευκωσίας, καθώς αναμένουμε 

την έναρξη των εργασιών για τη διαμόρφωση μέρους του κτη-

ρίου σε αυτό που θα αποτελέσει τη φωλιά της μάθησης και 

του παιχνιδιού για τους νέους μικρούς μας φίλους. Ευχόμα-

στε στο προσωπικό και στους μαθητές του ‘αδελφού’ μας σχο-

λείου καλή αρχή και κάθε επιτυχία! 
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Θεατρική Παράσταση 

΄Δέκα Μικροί Ινδιάνοι’ 

στο Πολιτιστικό Κέντρο του Ευρωπαϊκού Πανεπι-

στημίου Κύπρου, στις 17 Μαρτίου 2017 

Για 6η συνεχόμενη χρονιά, ο Θεατρικός Όμιλος της Σχολής μας συμμετείχε στους Παγκύπριους Σχολι-

κούς Αγώνες Θεάτρου. Φέτος η θεατρική μας ομάδα επέλεξε ν’ ανεβάσει το έργο της Άγκαθα Κρίστι 

«Δέκα Μικροί Ινδιάνοι».  Κατά τη διάρκεια της παράστασης, η αγωνία τόσο των ηθοποιών μας, όσο και 

των καθηγητών-σκηνοθετών κ. Ελένης Αντωνίου και κ. Ιάκωβου Ιακώβου, ήταν μεγάλη.  Το χειροκρότη-

μα του κοινού στο τέλος της παράστασης απέδειξε πως έγινε καταπληκτική δουλειά και πως το όλο εγ-

χείρημα στέφθηκε με επιτυχία. ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ! 
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Εορτασμοί για την 25η Μαρτίου 1821 

και την 1η Απριλίου 1955 

Με ένα λαμπρό ενδοσχολικό εορτασμό, που περιελάβανε απαγγελίες ποιημά-

των, ερμηνείες τραγουδιών και χορούς, το σχολείο μας τίμησε τις δύο αυτές ε-

πετείους. Οι συμμετέχοντες στον εορτασμό εξήραν τη δύναμη του ελληνικού 

λαού, που μετά από τόσα χρόνια σκλαβιάς, κατάφερε να σηκώσει ανάστημα και 

να επαναστατήσει, σηματοδοτώντας τη σύγχρονη εποχή της ελληνικής ιστορίας. 

Παράλληλα, θυμηθήκαμε ότι ο κυπριακός ελληνισμός, με τον αγώνα του κατά 

των αποικιοκρατών, δίδαξε στον κόσμο πώς πολεμούν οι ήρωες και πόσο ισχυ-

ροί γινόμαστε όταν ενώσουμε τις δυνάμεις μας. 

ΠΑΡΕΛΑΣΗ  

25ης Μαρτίου 

Με άρτια διάταξη και 

περήφανο βηματι-

σμό, οι μαθητές μας 

συμμετείχαν στη με-

γάλη παρέλαση που 

διοργανώθηκε όπως 

κάθε χρόνο στη Λευ-

κωσία. 

Ενδοσχολικοί Εορτασμοί 

Την τελευταία εργάσιμη μέρα πριν το Πάσχα, 

ο πατήρ Στέφανος μας έδωσε τις ευχές του 

και έστειλε μηνύματα αγάπης και αδελφοσύ-

νης.  

Ομιλία για τη χρήση κροτίδων 

Την Πέμπτη 6 Απριλίου 2017, ενόψει των διακοπών του Πά-

σχα, εκπρόσωπος της Αστυνομίας μίλησε στους μαθητές για 

τους κινδύνους από την κατοχή και χρήση κροτίδων. 
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Διακρίσεις μαθητών μας 

KANGAROU ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 2017 

Χάλκινο μετάλλιο στον διαγωνισμό 

Kangourou Ελληνικών 2017. Συγχα-

ρητήρια στη μαθήτρια της Α2 Φρα-

γκοπούλου Ελένη και στον μαθητή 

της Β1 Γεωργαλλή Αχιλλέα για τη 

διάκρισή τους. Συγχαρητήρια επίσης 

στη φιλόλογο κ. Μαρία Ζαπίτη που 

προετοίμασε τους μαθητές για τον εν 

λόγω διαγωνισμό. 

Οικολογικά Σχολεία 2017 

 Β’ βραβείο στο διαγωνισμό δημιουργίας βίντεο με τίτλο           

«Οικο - λογικεύσου, Δράσε Αειφορικά». H απονομή έγινε από την 

Επίτροπο Περιβάλλοντος, κ. Ιωάννα Παναγιώτου. Συγχαρητήρια 

στο μαθητή της Β2 Κυριακίδη Στέλιο και στην καθηγήτρια κ. Βα-

σιλική Πετρή για την επιτυχία τους. 

13η Έκθεση Επιστήμης Σχολών ΠΑΣΚΑΛ  

Οι μαθητές μας είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τις 

εργασίες τους στην ΕΝΕΡΓΕΙΑ και να αξιολογηθούν 

από την Κριτική Επιτροπή. Συγχαρητήρια στον Κλάδο 

Θετικών Επιστημών για την αμέριστη βοήθεια, σε όλους 

τους μαθητές που συμμετείχαν και στους βραβευθέντες: 

Μαρία Νικολάου Α2 - 2ο βραβείο Α' Γυμνασίου, Ραφαέλ-

λα Ανδρέου Γ1 - 1ο βραβείο, Σωκράτη Σωκράτους Γ1 - 2ο 

βραβείο και Χρύσανθο Σαββίδη Γ2- 3ο βραβείο Γ' Γυμνα-

σίου! 
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Διακρίσεις μαθητών μας (2) 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ‘ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΌ 

ΜΑΘΗΤΕΣ’ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

1ο βραβείο για τη Σχολή μας στο δια-

γωνισμό "Έρευνα από Μαθητές" που 

διοργάνωσε το Πανεπιστήμιο Λευκω-

σίας. Η τελετή βράβευσης πραγματο-

ποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Λευκω-

σίας. Συγχαρητήρια και πάλι στην 

ερευνητική ομάδα της σχολής: Δη-

μήτρη Κέκκο, Νικόλα Γιαννακού, 

Μάρκο Στυλιανού, Αναστάση Πατρί-

κιο και Ιάσονα Αντωνίου και στον 

επιβλέποντα καθηγητή κ. Παναγιώ-

τη Κκαϊλά για την πρωτιά τους. 

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ  

 Θερμά συγχαρητήρια στη μαθήτριά μας της Δ1, Σωκράτους Ελένη για το 2ο 

Βραβείο στον Ι’ Παγκύπριο Μαθητικό διαγωνισμό Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύ-

πρου και στη θεολόγο κ. Άντρη Παπαγεωργίου για τη στήριξη και τη βοήθεια! 

Πανελλήνιοι και Παγκύπριοι Λογοτε-

χνικοί Διαγωνισμοί Ποίησης και Διηγή-

ματος  

Θερμά συγχαρητήρια στη μαθήτριά μας της Β1, Μαρία Κω-

στή για τη διάκριση του διηγήματός της με τίτλο «Στάσου», 

στους Πανελλήνιους και Παγκύπριους Λογοτεχνικούς Δια-

γωνισμούς Ποίησης και Διηγήματος για Μαθητές και Εφή-

βους, της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών! Συγχαρητήρια και 

στη φιλόλογο κ. Μαρία Ζαπίτη για τη στήριξη και τη βοή-

θεια! 
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Διακρίσεις μαθητών μας (3) 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ MATHeatre 

Τρίτο βραβείο για την Ελληνική Σχολή ΠΑ-

ΣΚΑΛ Λευκωσίας στο διαγωνισμό MATHea-

tre που διοργανώθηκε από την Κυπριακή Μα-

θηματική Εταιρεία, την Κυριακή 12 Φεβρου-

αρίου, στην Πάφο. Πολλά συγχαρητήρια 

στους μαθητές της Στ1 Ιάσονα Αντωνίου, Νι-

κόλα Γιαννακού, Δημήτρη Κέκκο, Κυριακή 

Κωνσταντίνου, Αναστάση Πατρίκιο για την 

εξαιρετική εμφάνιση και το ταλέντο τους! Ι-

διαίτερες ευχαριστίες στην καθηγήτριά μας κ. 

Χριστιάνα Μαυραντωνίου για το ευφάνταστο 

σενάριο, την πλοκή, τη σκηνοθεσία, τα σκηνι-

κά και την προετοιμασία των μαθητών! Μας 

κάνατε περήφανους! 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ  

ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ  

 Διαγωνισμός Δημιουργικής Γραφής στα Αγγλικά μεταξύ των Σχολών 

ΠΑΣΚΑΛ παγκύπρια. Α’ Βραβείο στην κατηγορία Γυμνάσιο η Λοΐζου 

Ραφαέλλα  της Β2. Συγχαρητήρια στη Ραφαέλλα για την επιτυχία της 

και στην καθηγήτρια της Μονογιού Ιωάννα. 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ EUROSCOLA 

2017 

ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟ ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ 

Μετά την επιτυχία του στον διαγωνι-

σμό, ο μαθητής της Β Λυκείου Βατυλιώ-

της Αντώνης επισκέφτηκε το Στρα-

σβούργο και συγκεκριμένα το Ευρωπαϊ-

κό Κοινοβούλιο. Οι εμπειρίες που απο-

κόμισε θα τον συνοδεύουν για όλη του 

τη ζωή. 
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Εκδρομές 

Για τους τελειόφοιτους, αυτή ήταν μια ξεχωριστή μέρα, καθώς ήταν η τελευταία τους σχολική εκ-

δρομή. Οι τελειόφοιτοι πήγαν στον εκδρομικό χώρο Κόρνου για να ψήσουν τα σουβλάκια τους. 

Στις 7 Απριλίου 2017, το σχο-

λείο πραγματοποίησε την κα-

θιερωμένη του εκδρομή. Η Α’ 

Γυμνασίου επισκέφθηκε την 

εκκλησία της Παναγίας της 

Ασίνου, πολιτιστικό μνημείο 

της UNESCO. Οι τάξεις Β & Γ 

Γυμνασίου πέρασαν τη μέρα 

τους στην Ακτή Κυβερνήτη, η 

Α Λυκείου πήγε στη Λάρνακα 

και η Β’ Λυκείου στον εκδρο-

μικό χώρο φράχτη Ξυλιάτου. 
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Ο ΜΑΘΗΤΗΣ ΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΣ 

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ 

ΜΙΚΡΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΗΣ 

Χάλκινο μετάλλιο για τον μα-

θητή του αθλητικού τμήματος 

της Σχολής μας Νικόλα Ιωαννί-

δη στους Αγώνες Μικρών Κρα-

τών Ευρώπης. Ο Νικόλας κατέ-

λαβε την τρίτη θέση στη σκυ-

ταλοδρομία 4Χ200m ελεύθε-

ρο. Συγχαρητήρια στην προπο-

νήτριά του. Συγχαρητήρια Νι-

κόλα μας και εις ανώτερα! 

Αθλητικές επιτυχίες 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΟΜΑΔΑ 

ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 

Ο μαθητής μας Ανδρέας Κατσαντώνης αγωνί-

στηκε με τα χρώματα της Ομόνοιας και σκό-

ραρε το πρώτο του τέρμα στο Πρωτάθλημα Α' 

Κατηγορίας. Ο Ανδρέας έδειξε ότι το μέλλον 

του ανήκει. Θυμίζουμε πως αρκετοί μαθητές 

μας κατά καιρούς καλούνται να προπονη-

θούν με τις πρώτες ομάδες των Συλλόγων 

τους, ενώ παράλληλα περιμένουν να επιλε-

γούν από τους προπονητές τους για να αγω-

νιστούν. Ο τελειόφοιτος μαθητής μας Μιχά-

λης Χαραλάμπους αποτέλεσε βασικό μέλος 

της φετινής ομάδας του ΑΠΟΕΛ και είχε και 

χρόνο συμμετοχής σε κάποια παιχνίδια.  
1η θέση στο Διασχολικό Πρωτάθλημα U-

18 Ιδιωτικών Σχολείων 

Ακόμα μια επιτυχία για την ομάδα ποδοσφαίρου του σχο-

λείου μας που κατέκτησε την 1η θέση στο διασχολικό πρω-

τάθλημα ποδοσφαίρου U18 των ιδιωτικών σχολείων της 

Λευκωσίας. Συγχαρητήρια στα παιδιά που ξεδιπλώνοντας το 

ταλέντο τους κατάφεραν να κερδίσουν με καθαρό σκορ τα 

παιχνίδια αλλά ταυτόχρονα να κερδίσουν και τα συγχαρητή-

ρια των αντιπάλων τους για το όμορφο ποδόσφαιρο που 

έπαιξαν. 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ 

Πρώτη θέση στους Επαρχιακούς Αγώνες 

Στίβου για το μαθητή της Γ2 Μούζουρα 

Ιωάννη, ο οποίος προκρίθηκε στους Πα-

γκύπριους Αγώνες. 
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3η θέση στην Ποδηλασία Δρόμου 

Θερμά συγχαρητήρια 

στη μαθήτριά μας της 

Β1, Στυλιάνα Καμηλάρη, 

για την κατάκτηση της 

3ης θέσης στον 2ο αγώ-

να Κυπέλου Ανάβασης 

Ατομικής Χρονομέτρησης 

Ποδηλασίας Δρόμου που 

διεξήχθη την Κυριακή 12 

Φεβρουαρίου 2017. 

Μπράβο Στυλιάνα! 

Αθλητικές επιτυχίες (2) 
ΔΙΑΣΧΟΛΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ 

Στους Διασχολικούς Αγώνες Στίβου μεταξύ 

ιδιωτικών σχολείων, οι μαθήτριές μας Πική 

Νεφέλη (Β1) και Τούμπα Βαλάντω (Α1) κατέ-

κτησαν τη 2η θέση στα 80μ. και την 4η θέση  

στα 1000μ. αντίστοιχα.  

Ετήσιες βραβεύσεις Κυπριακής 

Ολυμπιακής Επιτροπής 

ΝΙΚΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ: Καλύτερος 

έφηβος κολυμβητής για το 2016 

 

Ο μαθητής μας του Αθλητικού Τμήματος Νικόλας Ιω-

αννίδης μας έκανε διπλά υπερήφανους με την τερά-

στια διάκριση που πέτυχε. Στις ετήσιες βραβεύσεις της 

Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής, που πραγματο-

ποιήθηκαν τη Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2017 στο Ολυ-

μπιακό Μέγαρο, βραβεύτηκε ως ο καλύτερος έφηβος 

κολυμβητής για το 2016, καθώς επίσης και ως ο καλύ-

τερος έφηβος αθλητής του Διάθλου, επίσης για το 

2016. Πολλά συγχαρητήρια στον μαθητή μας, αλλά 

και στην προπονήτριά του κ. Τόνι Μίτοβα για τις δια-

κρίσεις αυτές, που αποτελούν την αντανάκλαση της 

σκληρής δουλειάς και των ατελείωτων ωρών προπόνη-

σης που αφιερώνουν καθημερινά, τόσο το πρωί στο 

σχολείο όσο και 

το απόγευμα με 

τον όμιλό τους. 
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LET’S DO IT CYPRUS Τα μέλη των ομίλων Περιβαλλοντικού, Δημοσιογραφικού και 

Βιοϊατρικής συμμετείχαν στην εθελοντική εκστρατεία καθαρισμού Lets do it Cyprus. Φόρεσαν γά-

ντια, πήραν τις κατάλληλες σακούλες και καθάρισαν το δρόμο που οδηγεί στο σχολείο. ΜΠΡΑΒΟ! 

ΠΟΡΕΙΑ ΑΓΑΠΗΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΩΝ 

Ένα όνειρο-μια ευχή 

Σε κλίμα ενθουσιασμού και συγκίνησης η μαθητι-

κή κοινότητα και οι καθηγητές της Σχολής μας 

υποδέχτηκαν την πορεία μοτοσικλετιστών του 

συνδέσμου "Ένα όνειρο, μια ευχή". Οι επιμελητές 

της Εστίας ΠΛΑΤΩΝΑΣ περέδωσαν στον κ. Πενη-

νταέξ, Πρόεδρο του συνδέσμου, το ποσό που συ-

γκέντρωσαν από έρανο που διοργάνωσαν. 



11 

Ερμής, Έκδοση 13, 2016/17 

ΜΕΡΑ ΓΑΛΛΟΦΩΝΙΑΣ 

ΒΡΑΔΙΑ ΑΣΤΕΡΩΝ 
Η φετινή Βραδιά Αστέρων φιλοξενή-

θηκε στις 21 Φεβρουαρίου 2017 στο 

Cine Studio του Πανεπιστημίου Λευ-

κωσίας. Έλαμψε ο χώρος από τα ταλέ-

ντα της Ελληνικής Σχολής ΠΑΣΚΑΛ 

Λευκωσίας και Λεμεσού. Υπέροχες 

φωνές, άψογες χορογραφίες και αρκε-

τή δόση μαγείας. Τις εντυπώσεις όμως 

και την υψηλότερη βαθμολογία των 

κριτών έκλεψαν: 

Α Βραβείο: Ειρήνη Περικλέους ( Ελλη-

νική Σχολή ΠΑΣΚΑΛ Λευκωσίας) Βιολί 

και τραγούδι - Φωτεινή Σοφοκλέους 

(Ελληνική Σχολή ΠΑΣΚΑΛ Λεμεσός) 

στο τραγούδι.  

Β Βραβείο Ανδρούλα Βλαδίμηρου και 

Μαρίνα Βασιλείου (Ελληνική Σχολή 

ΠΑΣΚΑΛ Λεμεσός), στο τραγούδι.  

Γ Βραβείο Αντρέας Ηλία και Αντρέας 

Γιαλλούρης (Ελληνική Σχολή ΠΑΣΚΑΛ 

Λευκωσίας), στο χορό. 

Ο εορτασμός της Μέρας Γαλλοφωνίας 2017 έγινε την Παρασκευή 31 

Μαρτίου 2017 στο Θέατρο ΠΑΝΘΕΟΝ. Μέσα από το χορό, το τραγούδι 

και την υποκριτική οι μαθητές μας, πέρασαν τις αξίες και τις αρχές της 

γαλλικής κουλτούρας αλλά και της Ευρώπης γενικότερα. Συγχαρητήρια 

στις καθηγήτριες Ηλιοπούλου Αφροδίτη και Δήμου Ντόνα καθώς επίσης 

και στον Κλάδο Γλωσσών για τη διοργάνωση της εκδήλωσης.  
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Στρατηγική συνεργασία της Σχολής μας με Αθλητικά σχολεία από τη Μάλτα και τη Φι-

λανδία. Ταξίδι στη Φιλανδία 2-9 Απριλίου 2017 

Πρόγραμμα ERASMUS+ 

Στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+ πραγμα-

τοποιήθηκε η δεύτερη συνάντηση με αντίστοιχα 

αθλητικά σχολεία της Μάλτας και της Φιλανδίας 

με θέμα. Οι καθηγητές Φυσικής Αγωγής Αλεξία 

Σκουρίδου και Αντώνης Αντωνόπουλος, μαζί με 

αντιπροσωπεία 13 μαθητών υπό την εποπτεία του 

Β.Δ. κ. Μάριου Καλαποδά ταξίδεψαν στη Φιλανδία 

μεταξύ 2 και 9 Απριλίου 2017. Οι εμπειρίες που 

αποκόμισαν ήταν ανεπανάληπτες.   

Θυμίζουμε ότι το πρόγραμμα αυτό έχει διάρκεια 

τρία χρόνια και περιλαμβάνει ανταλλαγές μαθητών 

με τις εμπλεκόμενες χώρες. Τον τρίτο χρόνο θα 

επισκεφτούν την Κύπρο οι μαθητές-αθλητές από 

τη Μάλτα και τη Φιλανδία. Σκοπός του προγράμ-

ματος είναι να μελετήσει την προσαρμογή των μαθητών-

αθλητών στις αλλαγές που βιώνουν σε διάφορους τομείς, όπως 

για παράδειγμα τη διατροφή, τη συμπεριφορά, την προπόνηση 

και την αποδοχή της διαφορετικής κουλτούρας. 
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Η Τσικνοπέμπτη φέτος ήταν μια πολύ κρύα μέρα. Αυτό, 

όμως, δεν μας εμπόδισε από το να οργανώσουμε δειγματο-

ληψία σάλιου για δωρεά μυελού των οστών σε συνεργασία 

με το Καραϊσκάκειο Ίδρυμα, καθώς και κούρεμα των μαλ-

λιών των μαθητών και μαθητριών μας. Το φαγητό προσφέρθηκε από τους Συνδέσμους Γονέων και Κηδεμόνων τόσο 

του PASCAL English School όσο και της Ελληνικής Σχολής ΠΑΣΚΑΛ. Η συμμετοχή ήταν αθρόα και καταφέραμε να συ-

γκεντρώσουμε ένα αρκετά μεγάλο ποσό, το οποίο θα διατεθεί για φιλανθρωπικό σκοπό. 

Τσικνοπέμπτη 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΕΡΑ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ 2017 
 

Μια ακόμη Γ ‘ Λυκείου αποχαιρετάει τα μαθητικά έδρανα και ανοί-

γει τα φτερά της για να κατακτήσει το αύριο. Καλή επιτυχία και 

κάθε καλό στην προσωπική σας ζωή. Θα μας λείψετε! 
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Φιλανθρωπικό πλύσιμο αυτοκινήτων 

από τις Εστίες της Σχολής μας 

Καταφέραμε να συγκεντρώσουμε το ποσό των 600€ για τη θεραπεία της κ. 

Χριστίνας Στυλιανού. Ευχαριστούμε την Staroil Cyprus που για δεύτερη 

συνεχή χρονιά μας παρείχε τις εγκαταστάσεις της (Πρατήριο Staroil - 

Πλυντήριο Starwash λεωφόρος Αγ. Γεωργίου Ανθούπολη) και ό,τι άλλο 

χρειαστήκαμε αφιλοκερδώς για να πραγματοποιήσουμε την εκδήλωση 

μας. Συγχαρητήρια στην κ. Βασιλική Πετρή και στους υπεύθυνους καθη-

γητές των Εστιών και όχι μόνο, για τη διοργάνωση της εκδήλωσης. 

Survivor! 
Πρόκειται για την εκδήλωση της Εστίας ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ που σημείωσε 

μεγάλη επιτυχία, καθώς οι ιδέες για τα αγωνίσματα και τις δοκιμασί-

ες προήλθαν από το ομώνυμο δημοφιλές τηλεπαιχνίδι. 

Δράση Εστιών 

https://www.facebook.com/StaroilCyprus/?fref=mentions
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ΣΩΜΑΤΕΙΟ «ΑΓΑΠΗ» 
Οι μαθητές των Εστιών στο πλευρό του Σωματείου " Η Α-

γάπη". Μετά από πώληση λαχνών συγκέντρωσαν το ποσό 

των 280 ευρώ, το οποίο παραδόθηκε στον ταμία του Σω-

ματείου. 

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥ-

ΝΕΔΡΙΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ 

Οι επιμελητές των Εστιών της Σχολής μας 

μαζί με την Υπεύθυνη Καθηγήτρια της Εστί-

ας ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ συμμετείχαν στο 26ο Πα-

γκύπριο Συνέδριο του Παγκύπριου Συντονι-

στικού Συμβουλίου Εθελοντισμού με θέμα 

"Εθελοντισμός -ανθρωπιστική βοήθεια εντός 

και εκτός Κύπρου" 

Οι Εστίες της Σχολής ακόμη μία φο-

ρά στο πλευρό του Καραϊσκάκειου 

Ιδρύματος  

Οι επιμελητές των Εστιών της Σχολής 

μας πούλησαν την Πέμπτη 16 Μαρτίου 

και την Παρασκευή 17 Μαρτίου βρα-

χιολάκια "Μαρτάκια" για ενίσχυση του 

Καραϊσκάκειου Ιδρύματος. Στη φωτο-

γραφία, η παράδοση των χρημάτων 

από την πώληση των βραχιολιών σε 

εκπρόσωπο του ιδρύματος. Τα παιδιά 

κατάφεραν να συγκεντρώσουν το ποσό 

των 492 ευρώ. 

Βοήθεια στον σύνδεσμο Μυασθένειας Gravis 

Η Εστία ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ στο πλευρό του συνδέσμου 

Μυασθένειας Gravis. Οι μαθητές της Εστίας ΙΠΠΟ-

ΚΡΑΤΗΣ μετά από πώληση λαχνών συγκέντρωσαν το 

ποσό των 360 ευρώ, το οποίο παρέδωσαν στην πρό-

εδρο του συνδέσμου κ. Άννα Ζαννέτου. 

Δράση Εστιών (2) 
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Ανοιχτή συζήτηση με τον πρόε-

δρο της Κυπριακής Δημοκρατίας,  

κ. Νίκο Αναστασιάδη 

Δραστηριότητες 

"Οι νέοι ρωτούν 2017" ήταν μια μοναδική εμπειρία για 

μαθητές και καθηγητές. Oι μαθητές της Σχολής μας 

έθεσαν τις ανησυχίες και τα ερωτήματά τους για θέματα 

εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής στον πρόεδρο της 

Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκο Αναστασιάδη και φυσικά 

φωτογραφήθηκαν στους χώρους του Προεδρικού Μεγά-

ρου. 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΜΕΡΑ 

ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ 

Οι μαθήτριές μας Ραφαέλα Ανδρέου και Μαρία Αστανιού της Γ1, με τη 
συνοδεία της καθηγήτριας Πληροφορικής κ. Έλενας Δημητρίου, συμμετεί-
χαν στην ημερίδα «MakeWhatsNext in Science and Technology» που διορ-
γανώνεται από τον κολοσσό στην καινοτομία και έρευνα στο χώρο της 
Πληροφορικής Microsoft, με τη συμμετοχή 100 κοριτσιών από όλα τα σχο-
λεία της Κύπρου. Η ημερίδα διεξάγεται στο Πολιτιστικό Κέντρο του Ευρω-
παϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου και αποτελεί ένα πανευρωπαϊκό γεγονός 
που διεξάγεται παράλληλα σε όλη την Ευρώπη κατά την Παγκόσμια Ημέρα 
της Γυναίκας, με σκοπό να ενθαρρύνει και να εμπνεύσει κορίτσια από όλη 
την Ευρώπη, ώστε να οδηγήσουν την πρόοδο στην τεχνολογία, επιστήμη 
και κοινωνική αλλαγή. 

Οι μαθητές μας Ασσιώτης Ξάνθος, Στυλιανού Πέτρος, Κοντίνος 

Βασίλης, Ευαγγέλου Σωτήρης και Ορφανίδης Χρίστος μαζί με την 

καθηγήτρια κ. Ελένη Παπακωνσταντίνου εκπροσώπησαν τη Σχο-

λή μας στην Ημερίδα "Νέοι και Στοίχημα: Ασφαλές Παιχνίδι" 

που διοργανώθηκε από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων και τον 

Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου. 
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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ  

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

Δραστηριότητες (2) 

Πραγματοποιήθηκε στο Σπίτι της Ευρωπα-

ϊκής Ένωσης στη Λευκωσία, η 2η φάση του 

3ου Εθνικού Σχολικού Διαγωνισμού για 

θέματα Ε.Ε.. Οι μα-

θητές μας κονταρο-

χτυπήθηκαν με τους 

μαθητές άλλων Λυ-

κείων της πρωτεύ-

ουσας! 

Στιγμιότυπο από τη συνάντηση γονέων 

με τον Εκτελεστικό Πρόεδρο κ. Παντελή 

Ανδρέου, τον Director κ. Αλέξη Ανδρέου 

και τη Διεύθυνση της Σχολής μας. 

"Ημερίδα για ένα ασφα-

λέστερο διαδίκτυο"  

Στις 7 Φεβρουαρίου 2017, Ημέρα 

Ασφαλούς Διαδικτύου, οι μαθητές 

των Σχολών μας παρακολούθησαν 

την "Ημερίδα για ένα ασφαλέστερο 

διαδίκτυο" που πραγματοποιήθηκε 

στο συνεδριακό κέντρο Φιλοξενία. 

Un petit déjeuner 

français avec les 

élèves de la classe 

de D1/D2  

Οι μαθητές της Α' Λυκείου 

απόλαυσαν γαλλικό πρό-

γευμα στο πλαίσιο του μα-

θήματος των Γαλλικών! 
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Τετάρτη 05 Απριλίου 2017. Αιμοδοσία στη μνήμη της 

αποφοίτου της Σχολής μας Στάλως Αχιλλέως 

Δραστηριότητες (3) 

Συμμετοχή στην καρναβαλίστι-

κη παρέλαση της Λεμεσού 

Με πρωτοβουλία των Συνδέσμων 

Γονέων όλων των σχολών ΠΑΣΚΑΛ, 

μαθητές και καθηγητές μας είχαν 

την ευκαιρία να γνωρίσουν το φη-

μισμένο Λεμεσιανό καρναβάλι και 

να περάσουν μια όμορφη μέρα!  
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
Το πρόγραμμα για το Β Τετράμηνο περιελάβανε πληθώρα ενημερωτικών και άλλων συναντή-

σεων, κατά τις οποίες οι μαθητές μας είχαν την ευκαιρία να μάθουν για θέματα που δεν διδά-

σκονται στη σχολική ύλη. 

Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  

24/01/17  Διάλεξη  στους μαθητές για τα αδέσποτα ζώα  

22/02/17  Οι μαθητές ανέπτυξαν με την υπεύθυνη καθηγήτρια το 

θέμα της υγιεινής διατροφής   

21/03/17 Διάλεξη από την αστυνομία για την ασφάλεια στο διαδίκτυο.  

11/05/17 Οι μαθητές ανέπτυξαν με την υπεύθυνη καθηγήτρια το θέμα 

του κοινωνικού αποκλεισμού . 

Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

24/01/17  Οι μαθητές ανέπτυξαν με τους καθηγητές 

τους το θέμα της προσωπικής υγιεινής.  

22/02/17  Διάλεξη για την περιβαλλοντική συνείδη-

ση  

21/03/17  Οι μαθητές ανέπτυξαν με τους καθηγητές 

τους το θέμα του σχολικού εκφοβισμού. 

11/05/17 Διάλεξη για τον χουλιγκανισμό από μέλη 

της Αστυνομίας  

Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  

24/01/17  Οι μαθητές ανέπτυξαν με τους καθηγητές τους 

το θέμα της αντικοινωνικής συμπεριφοράς.  

22/02/17  Διάλεξη για τον Προσκοπισμό  

21/03/17  Διάλεξη για την ασφάλεια στο διαδίκτυο.  

11/05/17 Διάλεξη για τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση.  
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (2) 
Α ΛΥΚΕΙΟΥ 

24/01/17  Διάλεξη  στους μαθητές για την οδική ασφάλεια από 

την εκπρόσωπο της Αστυνομίας κ. Κατσέξου και κ. Μαυρικί-

ου. 

22/02/17  Διάλεξη  με θέμα  τον Προσκοπισμό από μαθητές του 

σχολείου μας. 

21/03/17 Διάλεξη από την αστυνομία για την ασφάλεια στο 

διαδίκτυο.  

11/05/17 Διάλεξη  με θέμα  τον τζόγο  από την Πρόεδρο της 

Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων, κ. Ιωάννα Φιάκκου και τον κ. 

Χατζηβασίλη. 

Β ΛΥΚΕΙΟΥ 

24/01/17  Διάλεξη  στους μαθητές για την οδική ασφάλεια από 

την εκπρόσωπο της Αστυνομίας κ. Κατσέξου και την κ.  Μαυρι-

κίου. 

22/02/17  Διάλεξη για την σεξουαλική  διαπαιδαγώγηση. 

21/03/17  Διάλεξη με θέμα ο κόσμος της εργασίας από την Σύμ-

βουλο Επαγγελματικού Προσανατολισμού του σχολείου μας κ. 

Άννα Σοφοκλέους. 

11/05/17  Διάλεξη  με θέμα τον τζόγο από την Πρόεδρο της Ε-

θνικής Αρχής Στοιχημάτων κ. Ιωάννα Φιάκκου και τον κ. Χα-

τζηβασίλη. 

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 

24/01/17  Διάλεξη από το Κυπριακό Αντιναρκωτι-

κό Συμβούλιο. (Ναρκωτικά και Αλκοόλ). 

22/02/17  Διάλεξη από τον Σύνδεσμο «Ένα όνειρο, 

μια ευχή». 

21/03/17  Διάλεξη για την Αιμοδοσία. 

11/05/17 Διάλεξη  με θέμα τον τζόγο από την Πρό-

εδρο της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων, κ. Ιωάννα 

Φιάκκου και κ. Χατζηβασίλη. 
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ΧΟΡΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ 2017 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ HILTON PARK 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 

2017 
 

Ο φετινός Χορός Αποφοίτησης έγινε πραγματικότητα με την αγάπη και σκληρή δουλειά της 

Προέδρου και των μελών του Συνδέσμου Γονέων και Κηδεμόνων, καθώς και της Υπεύθυνης Λυ-

κείου κ. Ελένης Παπακωνσταντίνου. Στις φωτογραφίες στιγμιότυπα από την ομολογουμένως 

πολύ επιτυχημένη βραδιά με  την κ. Μιράντα Καραγιάννη, Πρόεδρο του Συνδέσμου να απευθύ-

νει τον χαιρετισμό της, και τον Β. Δ. κ. Νικόλα Χατζηγιαννακού να διαβάζει τον χαιρετισμό της 

Διευθύντριας του σχολείου μας κ. Ελένης Αντωνίου. Ακολούθησε το φαγοπότι, οι βραβεύσεις 

(ΟΣΚΑΡ) της βραδιάς και χορός. 
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Το ετήσιο ταξίδι της Γ’ Γυμνασίου πραγματοποιήθη-

κε φέτος στην αιώνια πόλη της Ρώμης με εκδρομές 

στη Φλωρεντία και Τίβολι. Η εμπειρία μαθητών και 

καθηγητών ανεπανάληπτη και οι αναμνήσεις θα χα-

ραχτούν στο μυαλό και στην καρδιά όλων. 

Ταξίδι στη Ρώμη 

Εφημερίδα ΕΡΜΗΣ 

Σύνταξη-επιμέλεια: Νικόλας 

Χατζηγιαννακού 

Κοπεγχάγης 177,  

2306 Λακατάμεια, Λευκωσία 

τηλ: 22509000, Fax: 22509520 


