
1 

Ερμής, Έκδοση 14, 2017/18  Ελληνική Σχολή ΠΑΣΚΑΛ Λευκωσία 

Διαβάστε στον Ερμή:   

Εκδηλώσεις-Δραστηριότητες σελ. 2, Ενδοσχολικοί Εορτασμοί σελ 3, Γρα-

φείο Συμβουλευτικής Αγωγής-Εκθέσεις σελ. 4, Διακρίσεις μαθητών σελ. 5, 

Κλάδος Φυσικής Αγωγής & Αθλητικό Τμήμα σελ. 6-7,  Ευρωπαϊκά και άλλα 

προγράμματα σελ. 8, Ψυχαγωγικές εκδηλώσεις-Εκδρομές σελ. 9, Εστίες 

σελ. 10, Πρόγραμμα Προσωπικής και Κοινωνικής Αγωγής & Συναντήσεις 

Ομίλων σελ. 11, Άλλες εκδηλώσεις και δραστηριότητες σελ. 12 

  2017/18 

Έκδοση 14 

Συζήτηση με τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού 

ΠΟΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΘΕΛΟΥΜΕ ... ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ; 

Μία εποικοδομητική συζήτηση με τον έντιμο Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού, κ. Κώστα Καδή είχαν την ευ-
καιρία ν' αναπτύξουν οι μαθητές μας, στο πλαίσιο της συζήτησης "Ποια Εκπαίδευση Θέλουμε,...Επιτέλους;;;", 
η οποία πραγματοποιήθηκε στη Δημοσιογραφική Εστία στις 5 Δεκεμβρίου 2017. Συγχαρητήρια στον Κλάδο 
Κοινωνικών Επιστημών της Σχολής μας και στον Υπεύθυνο του Κλάδου κ. Παναγιώτη Κκαϊλά για την οργάνωση 
της συζήτησης και τη διεξαγωγή της έρευνας καθώς και στους μαθητές της Ελληνικής Σχολής ΠΑΣΚΑΛ Λευκω-
σίας και Λεμεσού και του PASCAL English School Lefkosia για την παρουσίαση της έρευνας και για τις εύστοχες 
και καίριες ερωτήσεις που απηύθυναν. 

Ερμής: Σύμφωνα με την ελληνική μυθο-

λογία, ο Ερμής ήταν ένας από τους δώ-

δεκα θεούς του Ολύμπου, γιος του Δία 

και της Μαίας, αγγελιοφόρος των θεών, 

ψυχοπομπός και θεός κήρυκας. (Λεξικό 

της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, Γ. Μπα-

μπινιώτη). Θεωρείται επίσης ως ευρετής 

της γραφής, των τεχνών και των γραμ-

μάτων. 

Η ονομασία της εφημερίδας μας συμβο-

λίζει την προσπάθεια να γίνει αγγελιο-

φόρος των ειδήσεων του σχολείου και 

κήρυκας των θεμάτων που απασχολούν 

μαθητές και καθηγητές, τόσο στο σχο-

λείο, όσο και στην κυπριακή και ευρω-

παϊκή μας πραγματικότητα. 
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 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ-ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
Διάλεξη για την ‘Αποτελεσματική Μελέτη’ και συνάντηση με τους 

γονείς των νέων μας μαθητών (Α’ Γυμνασίου και άλλων τάξεων) 

Την Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2017, διοργανώθηκε διάλεξη προς 

τους γονείς στην οποία η κ. Χαρά Δημητρίου, Σχολική Ψυχολόγος 

ανέπτυξε το θέμα ‘ Αποτελεσματική Μελέτη’. Ακολούθησε συνά-

ντηση της Διεύθυνσης με τους γονείς των νέων μας μαθητών. 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΓΙΑ 

ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥ-

ΘΥΝΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

Οι παρουσιάσεις έγιναν από τον Βοηθό Διευθυντή,  

κ. Νικόλα Χατζηγιαννακού την Τετάρτη 8 Νοεμβρίου 2017 

 

Άσκηση ετοιμότητας και εφαρμογή του σχεδίου 
εκκένωσης την 1η Νοεμβρίου 2017 

Πρώτη συγκέντρωση σχολικής χρονιάς 2017-18. Νέα σχολική 
χρονιά...νέοι στόχοι! Καλή μας αρχή! 

Τελευταία συγκέντρωση για το 2017 

Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου και σε 

αυτή η Διευθύντρια του σχολείου κ. Ελένη Αντωνίου 

έστειλε τις ευχές όλων για Καλά Χριστούγεννα. Κατά τη 

διάρκεια της συγκέντρωσης βραβεύτηκε η ομάδα futsal 

που πρώτευσε στο ομώνυμο πρωτάθλημα που διοργα-

νώθηκε από την Εστία Πλάτωνας. Μπράβο σας παιδιά! 
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Ερμής, Έκδοση 14, 2017/18  Ελληνική Σχολή ΠΑΣΚΑΛ Λευκωσία 

Εορτασμοί για την 28η Οκτωβρίου 1940 

ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ 

Υπό τη σκιά του τουρκοπατημένου Πενταδάκτυλου η Ελληνική Σχολή ΠΑΣΚΑΛ Λευκωσίας τίμησε την 

επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940 παραδίδοντας τα ιερά μας σύμβολα στους πρωτεύσαντες μαθη-

τές μας. "Στο εξής πρέπει να λέμε όχι ότι οι Έλληνες πολεμούν σας ήρωες, αλλά ότι οι ήρωες πολε-

μούν σαν Έλληνες." Winston Churchill, 1874-1965 (Βρετανός πρωθυπουργός, Νόμπελ Ειρήνης 1953) 

ΠΑΡΕΛΑΣΗ 

Το σχολείο μας συμμετείχε με αισθήματα εθνικής υπερηφάνειας στη μεγάλη παρέλαση που πραγ-

ματοποιείται κάθε χρόνο στη Λευκωσία. Οι συμμετέχοντες ήταν όλοι άψογοι!  

Ενδοσχολικοί Εορτασμοί 

Αγιασμός από τον πατέρα Στέφανο για ευό-
δωση των στόχων τόσο της Σχολής όσο και 
των μαθητών μας. Κάθε επιτυχία σ' όλους 
μαθητές και καθηγητές! 

Επέτειος Ανακήρυξης της Κυπριακής Δημοκρατίας 

Τιμήθηκε και φέτος από τους μαθητές μας η επέτειος της ανα-

κήρυξης της Κυπριακής Δημοκρατίας 1ης Οκτωβρίου 1960 
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 Τμήμα Συμβουλευτικής Αγωγής-ΕΚΘΕΣΕΙΣ 

25 Σεπτεμβρίου 2017 

Σ' αυτή την έκθεση, συμμετείχαν τόσο τοπικά πανεπιστήμια όσο και ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, καθώς και ο οργα-
νισμός StudyUSA. Την έκθεση επισκέφθηκαν οι μαθητές του Λυκειακού κύκλου της Σχολής. 

Έκθεση Βρετανικών Πανεπιστημίων 17.11.17 

 Στην έκθεση συμμετείχαν πέραν των 30 Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων από το Ηνωμένο Βασίλειο. Κατά 

τη διάρκεια της έκθεσης πραγματοποιήθηκαν διαλέξεις προς τους μαθητές που ενδιαφέρονται για 

σπουδές σε Βιολογία και Νομική. 

 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 

University of Reading 

University of Surrey 

University of Leicester 

Staffordshire University 

University of Essex 

The University of Sunderland 

Birmingham City University 

University of Portsmouth 

University of Plymouth 

The University of Law 

West of Scotland University 

Anglia Ruskin University 

University of Hertfordshire 

University of Huddersfield 

Swansea University 

University of Westminster 

Southampton Solent University 

 

 

Newcastle University  

Northumbria University Newcastle 

University of Sheffield   

Un. of the West of England Bristol   

Brunel University London 

University of East Anglia 

University of Bolton 

University of Derby 

Coventry University  

The University of Liverpool 

Middlesex University 

University of Nottingham 

Nottingham Trent University 

Leeds Beckett University 

UCLan University of Central Lancashire  

University of Chichester 

https://www.google.com.cy/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi8gY-u_Y3XAhXCYpoKHe7xCO8QFgglMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.nottingham.ac.uk%2F&usg=AOvVaw0d37HZ0zp1Sn4nG60R1AE4
https://www.google.com.cy/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjKyfPf_Y3XAhWhDZoKHXslDLsQFgglMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.leedsbeckett.ac.uk%2F&usg=AOvVaw0RmjCvOf3vyQt4f4903X1x
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Διακρίσεις μαθητών μας 

ΒΡΑΒΕΙΑ ΣΤΗ «ΒΡΑΔΙΑ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ» 

Συγχαρητήρια στη μαθήτρια του Δ1 Ανδρέου Ραφαέλλα, που α-
πέσπασε το τρίτο βραβείο στη "Βραδιά του Ερευνητή" . Η 
"Βραδιά του Ερευνητή" πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 29 
Σεπτεμβρίου 2017 στον χώρο της Κρατικής Έκθεσης. Οι μαθητές 
μας κλήθηκαν να παρουσιάσουν ένα φυσικό φαινόμενο με μονα-
δικό και χιουμοριστικό τρόπο. Συγχαρητήρια επίσης στους μαθη-
τές μας Αντωνίου Ανδρέα και Σταύρου Ηλία της Ε2 που συμμετεί-
χαν στο διαγωνισμό, καθώς και στις καθηγήτριες Ελένη Στυλια-
νού και Μέρσια Αγαμέμνονος που προετοίμασαν τους μαθητές 
μας.  

1η ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΟΡΕΙΝΗ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ 

Είμαστε πολύ περήφανοι 
για τη μαθήτριά μας της 
Γ1 Στυλιάνα Καμηλάρη 
που κατέκτησε την 1η θέ-
ση στον 7ο Αγώνα Κυπέ-
λου Ορεινής Ποδηλασίας 
2017! Συγχαρητήρια Στυ-
λιάνα! Πάντα επιτυχίες!  

ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ GALA ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ 

Πραγματοποιήθηκε στις 26 Οκτωβρίου 2017 το ετήσιο 
Gala Κολύμβησης στις εγκαταστάσεις του Grammar 
School. Η Σχολή μας συμμετείχε με τους κολυμβητές 
του Aθλητικού μας Tμήματος Στυλιανάκη Χριστίνα Β1, 
Γεωργαλλή Αχιλλέα Γ2, Νικολάου Αντώνη Γ2 και Κου-
ταλιανό Ιωάννη Γ1. Συγχαρητήρια στη μαθήτριά μας 
Στυλιανάκη Χριστίνα, η οποία κατέκτησε την 1η θέση 
στα 50m ελεύθερο και στα 100m μικτή ατομική! 

3η θέση για την ομάδα ποδοσφαίρου θηλέ-

ων των Σχολών PASCAL Λευκωσίας στο τουρνουά 

ποδοσφαίρου θηλέων που διοργάνωσε το ιδιωτικό 

σχολείο "ΟΛΥΜΠΙΟΝ". Συγχαρητήρια στα κορίτσια 

μας! 
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Νέες εγκαταστάσεις, νέες προοπτικές! Προπονήσεις των μαθητών
-ποδοσφαιριστών της Σχολής στο καινούργιο γήπεδό μας 

Η σχολική χρονιά 2017-18 

σημαδεύτηκε και από την 

έναρξη της χρήσης του νέου 

γηπέδου ποδοσφαίρου με 

φυσικό γρασίδι. Το νέο γή-

πεδο θα βοηθήσει στην 

περαιτέρω αναβάθμιση 

των ήδη ψηλών παρο-

χών του Αθλητικού Τμή-

ματος της Σχολής μας. 

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ 2017-18 

Διοργανώθηκε και φέτος με επιτυχία από τον 

Κλάδο Φυσικής Αγωγής η ετήσια Αθλητική Ημε-

ρίδα. Στις 19 Οκτωβρίου 2017, μαθητές και καθη-

γητές ήρθαν σχολείο με τα αθλητική περιβολή 

τους για μια μέρα γεμάτη ενέργεια και άθληση. 

Move Week #beactive 

Mε σύνθημα #beactive, o Κλάδος Φυσικής Αγωγής διοργάνωσε 
παιχνίδια και πρόσφερε στιγμές διασκέδασης και άθλησης 
στους μαθητές μας στην κεντρική αυλή. 

 ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ! 

Το Basketball Camp διοργανώνεται στο διάστημα 27-29 Δεκεμβρίου και φιλοδοξεί να φέρει τους 

μικρούς λάτρεις του αθλήματος πιο κοντά στο μαγικό κόσμο της καλαθόσφαιρας, υπό την επίβλε-

ψη του κ. Κώστα Εγγλέζου, Τεχνικού Διευθυντή Καλαθόσφαιρας του Αθλητικού Τμήματος της  

Σχολής μας. 

Κλάδος Φυσικής Αγωγής & Αθλητικό Τμήμα 

https://www.facebook.com/hashtag/beactive?source=feed_text&story_id=1618421468209195
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ΣΕΙΡΑ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ  

Στιγμιότυπα από τις ανοιχτές προπονήσεις που πραγ-
ματοποιούνται στο νέο γήπεδο με φυσικό γρασίδι των 
εγκαταστάσεων των Σχολών μας για τους μαθητές-
ποδοσφαιριστές των σωματείων Λευκωσίας, γεννηθέ-
ντες το 2006 και 2007. Σε χωριστές μέρες, φιλοξενήθη-
καν ποδοσφαιριστές του ΑΠΟΕΛ και της ΟΜΟΝΟΙΑΣ και 
του Διγενή Μόρφου, ενώ ανοιχτή προπόνηση για ποδο-
σφαιριστές άλλων σωματείων πραγματοποιήθηκε την 
Τετάρτη 18 Οκτωβρίου 2017. 

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ 

ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟ-
ΠΟΝΗΤΩΝ ΟΜΟΝΟΙΑΣ & ΑΠΟΕΛ 

Τον Οκτώβριο οι καλαθοσφαιριστές του Αθλητικού 
Τμήματος της Σχολής μας φιλοξένησαν και προπονή-
θηκαν, σε ξεχωριστές συναντήσεις, υπό τις οδηγίες του 
1ου προπονητή της αντρικής ομάδας της ΟΜΟΝΟΙΑΣ 
Λευκωσίας, καθώς επίσης και του 1ου προπονητή της 
ανδρικής ομάδας του ΑΠΟΕΛ.  Αντικείμενο των πρωι-
νών προπονήσεων ήταν "οι νέοι κανονισμοί και η αξιο-
ποίησή τους σε συνθήκες αιφνιδιασμού".  

 

 

 

Κλάδος Φυσικής Αγωγής & Αθλητικό Τμήμα 
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ERASMUS + 
Στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+ “Preparing students-athletes for transitions” πραγματοποιήθηκε  στη 

Μάλτα η 2η συντονιστική συνάντηση με τα αντίστοιχα σχολεία της Μάλτας και της Φιλανδίας. Η Διευθύντρια, κ. 

Ελένη Αντωνίου, ο Β.Δ. και Υπεύθυνος Κλάδου Φυσικής Αγωγής, κ. Μάριος Καλαποδάς και η Καθηγήτρια Φυσι-

κής Αγωγής και Αθλητική Ψυχολόγος, κ. Αλεξία Σκουρίδου ταξίδεψαν στη Μάλτα μεταξύ 12 και 18 Νοεμβρίου 

2017 για την προετοιμασία του φετινού προγράμματος.  

Ευρωπαϊκά Προγράμματα 

ΧΡΥΣΟΠΡΑΣΙΝΟ ΦΥΛΛΟ 
ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΜΕ ΤΟ 3ο ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 

Η Φιλόλογος κ. Βασιλική Πετρή συμμετείχε στην προπαρασκευαστική συνάντηση των εκπαιδευτικών που μετέχουν 

στο πρόγραμμα "Χρυσοπράσινο φύλλο", η οποία ξεκίνησε με επίσκεψη στον ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο και 

συνεχίστηκε στο Περιβαλλοντικό Κέντρο της Αργυρούπολης, παρουσία του Κύπριου Πρέσβη στην Αθήνα. Έγινε η 

αλληλογνωριμία και συζήτηση αναφορικά με το πρόγραμμα. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο 3ο 

Λύκειο Παλαιού Φαλήρου, με το οποίο θα συμπράξουμε στη διετία 2017-2019. Οι στόχοι του προγράμματος είναι:  

 Η καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης και ευαισθητοποίηση μαθητών σε θέματα περιβάλλοντος 

 Η προώθηση σχέσεων φιλίας και συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών και των μαθητών που συμμετέ-
χουν στο πρόγραμμα - επισκέψεις σε Ελλάδα και Κύπρο αντίστοιχα 

 Η ενδυνάμωση των ιστορικών, εθνικών και πολιτισμικών δεσμών που συνδέουν τους δύο λαούς 
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ   

ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2006-07 

 

PASCAL BBQ 
Στον ομολογουμένως πετυχημένο ετήσιο θεσμό του 

PASCAL BBQ που έγινε την Παρασκευή 13 Οκτωβρίου 

προσκλήθηκαν για να ξανασυναντηθούν για πρώτη 

φορά με την αποφοίτησή τους οι απόφοιτοι της Ελλη-

νικής Σχολής ΠΑΣΚΑΛ Λευκωσίας. Με χαρά τους υπο-

δεχτήκαμε και, όπως μαρτυρούν και οι φωτογραφίες, 

χαρήκαμε,  καθώς είχαμε την ευκαιρία να μοιραστού-

με μαζί τους αναμνήσεις από τα σχολικά τους χρόνια. 

Στο επανιδείν! 

Ψυχαγωγικές εκδηλώσεις 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 
Στην πρώτη φετινή σχολική εκδρομή  οι μαθητές της Α’ Γυμνασίου επισκέφτηκαν το Μουσείο Κυπριακού Σιδηρόδρο-
μου στην Ευρύχου και οι μαθητές των τάξεων Β’ και Γ’ πήγαν στη Λάρνακα. Οι μαθητές της Α’ Λυκείου πέρασαν ένα 
όμορφο πρωινό στη γραφική Κακοπετριά ενώ οι μαθητές της Β’ & Γ’ Λυκείου είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν την 
όμορφη μαρίνα Λεμεσού. 
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Eκλογές Εστιών 
Στις αρχές της φετινής χρονιάς έγιναν οι εκλογές για τους επιμελητές των Εστιών και τα αποτελέσματα είναι τα 

εξής: 

ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ  Ανδρέας Χατζηγιάννης & Ανδρέας Αντωνίου  

ΦΕΙΔΙΑΣ  Ξάνθος Ασσιώτης & Θέκλα Κώστα  

ΠΛΑΤΩΝΑΣ  Άντρεα Κυρίλλου & Ανδρέας Ηλία   

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ  Δέσποινα Λοΐζου & Ελένη Σωκράτους  

 

 

 
 

 

Δράση Εστιών 

Survivor! 
Πρόκειται για την εκδήλωση της Εστίας ΙΠΠΟΚΡΑ-

ΤΗΣ που σημείωσε μεγάλη επιτυχία, καθώς οι ιδέες 

για τα αγωνίσματα και τις δοκιμασίες προήλθαν 

από το ομώνυμο δημοφιλές τηλεπαιχνίδι. 
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Ερμής, Έκδοση 14, 2017/18  Ελληνική Σχολή ΠΑΣΚΑΛ Λευκωσία 

Πρόγραμμα Προσωπικής και Κοινωνικής Αγωγής 

& Συναντήσεις Ομίλων  

 

Ένα πλούσιο πρόγραμμα που περιλαμβάνει θέματα που δεν καλύπτονται από τη διδακτέα ύλη, έχουν την ευ-

καιρία και φέτος να βιώσουν οι μαθητές μας κατά τη διάρκεια των 5 συναντήσεων του Προγράμματος Προσω-

πικής και Κοινωνικής Αγωγής. Οι δύο πρώτες συναντήσεις ολοκληρώθηκαν με επιτυχία και τα πιο κάτω θέματα 

αναπτύχθηκαν κυρίως από επισκέπτες-ομιλητές, ειδικούς στον τομέα τους: 

Τις πιο πάνω συναντήσεις ακολουθούν πάντα οι δραστηριότητες των Ομίλων, οι οποίοι και φέτος δί-

νουν τη δυνατότητα στους μαθητές μας να ανακαλύψουν νέα ενδιαφέροντα και να απασχοληθούν 

εποικοδομητικά με τις αγαπημένες τους δραστηριότητες.  

 

ΤΑΞΗ 1η συνάντηση: 24 Οκτωβρίου 2017 2η συνάντηση: 4 Δεκεμβρίου 2017 

Α Μαθαίνω πώς να μελετώ Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση 

Β Εκφοβισμός (bullying) Χουλιγκανισμός 

Γ Ασφάλεια στο διαδίκτυο (e-safety) Αλκοολισμός και ναρκωτικά 

Δ Αυτογνωσία & Κατευθύνσεις Λυκείου Παρουσίαση ΙΒ CAS 

Ε Εθελοντισμός Διαχείριση άγχους 

Στ Στόχοι και ανάληψη ευθυνών Στοιχήματα: πρόληψη 

ΑΠΟ ΚΑΤΩ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΣΤΡΟΦΑ 

 Ο όμιλος Εθελοντισμού στο νηπιαγωγείο ΣΚΕ Κοκκι-

νοτριμιθιάς  

 Ο όμιλος Αυτοάμυνας υπό την καθοδήγηση του κ. 

Μιχάλη Χαραλάμπους 

 Ο όμιλος Βιοϊατρικής σε επίσκεψη- 

 ξενάγηση στο Αρεταίειο Νοσοκομείο 

 Παρουσίαση στους μαθητές της Β Γυμνασίου για τον χουλιγκανισμό 

 Εργασίες μαθητών του Ομίλου Pinterest 

 Επίσκεψη του ομίλου Ανακαλύπτω την Κύπρο στο ξενοδοχείο-

 «φάντασμα» Βερεγγάρια, στον Πρόδρομο 
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 Άλλες εκδηλώσεις-δραστηριότητες 

Εφημερίδα ΕΡΜΗΣ 

Σύνταξη: Νικόλας Χατζηγιαννακού 

Επιμέλεια: Ελένη Αντωνίου 

Κοπεγχάγης 177, 2306 Λακατάμια, Λευκωσία 
τηλ: 22509000, Fax: 22509520 
email: lefkosia.info@pascal.ac.cy 
URL: www.pascal.ac.cy 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ & ΗΜΕΡΙΔΕΣ 

 Μαθητές της Β’ & Γ’ Λυκείου στην άτυπη συνεδρία Υπουργικού Συμβουλίου παρουσία του Προέ-

δρου της Δημοκρατίας με θέματα για τη νεολαία. Διοργανωτής: Γραφείο Επιτρόπου Εθελοντισμού. 

 Ο πρόεδρος του Κεντρικού Μαθητικού Συμβουλίου στην ημερίδα «Σχολεία χωρίς καπνό». Διοργα-

νωτής: Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, Eurolife και Πανεπιστήμιο Κύπρου. 

 Διαλογικές συζητήσεις «Οι μαθητές ρωτούν» 

         Διοργανωτής: Οργανισμός Reaction Cyprus 

 Με τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου με θέμα την Εκκλησία στη σημερινή κοινωνία. 

 Με επαγγελματίες ποδοσφαιριστές για θέματα επαγγελματικού αθλητισμού, βίας στα γήπεδα, 

χρήσης απαγορευμένων ουσιών. 


