
Η ΜΙΚΡΗ ΚΟΥΚΟΥΒΑΓΙΑ 

 

Πορευόμαστε ήδη στον δεύτερο μήνα της 

φετινής σχολικής χρονιάς και έχει μπει για 

τα καλά το νερό στο αυλάκι.  

Ανοιχτοί πάντα οι δίαυλοι με την κοινωνία, 

στρατευμένοι όλοι στο όραμα της Παιδείας., 

με τον καθένα μας να προσπαθεί να αλλάξει 

σελίδα, προσπαθώντας για κάτι καλύ-

τερο.  

Σ’αυτό το τεύχος θα βρείτε φωτογρα-

φικά στιγμιότυπα από τον καθιερωμέ-

νο αγιασμό, την εκλογή του Κεντρι-

κού μαθητικού συμβουλίου, τις δρά-

σεις κατά την εβδομάδα Active Week, 

την εκδήλωση για την επέτειο της Κυ-

πριακής Ανεξαρτησίας , τη μέρα Εκ-

παιδευτικού  , την επίσκεψη του Προ-

έδρου της Επιτροπής Παιδείας της 

Βουλής, αλλά και άλλες μικρές στιγ-

μές από τη σχολική ζωή.  

Καλή ανάγνωση και...καλό Οκτώβριο!!! 

Κυπριανού Φλώρα ( φιλόλογος, υπεύθυνη 

έκδοσης) 

Μηνιαία Ενημερωτική έκδοση Λυκείου Ιδαλίου 
 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 019, ΤΧ.2 

Παγκόσμια ημέρα ζώων η 4η Οκτωβρίου, και 

ένα χάδι, μια αγκαλιά, λίγο νεράκι και φαγάκι σε 

ένα μπωλ  για τα αδέσποτα γατάκια , δεν 

έβλαψαν ποτέ κανέναν!! 



Με την ευλογία του Θεού για 

μια καλή αρχή!! 
 

Ο μητροπολίτης Τρεμιθούντος κ. Βαρνά-

βας, οι ιερείς των γύρω χωριών, εκπρόσω-

ποι των οργανωμένων γονέων, τη πρόε-

δροςΣχολικής Εφορείας και φυσικά ο Δή-

μαρχος Ιδαλίου , Λεόντιος Καλλένος, 

έδωσαν το παρόν τους στον Αγιασμό του 

σχολείου μας και απήυθυναν στις μαθή-

τριες και στους μαθητές  μας έναν θερμό 

χαιρετισμό.  

Με κατάνυξη και σεβασμό η τελετή διεξή-

χθηκε με υποδειγματική τάξη και οργάνω-

ση, με τους μαθητές να παίρνουν ως δώρο 

από την Μητρόπολη ένα αναμνηστικό τε-

τράδιο και φυσικά την ευλογία του Αγίου 

Πνεύματος. 



Κεντρικό Μαθητικό Συμβούλιο 
 
Άψογα και χωρίς προβλήματα, σε 
ένα πνεύμα δημοκρατικό και φι-
λελεύθερο, διεξήχθηκαν οι εκλο-
γές για ανάδειξη των μαθητικών 
συμβουλίων όλων των τμημάτων 
και η εκλογή του Κεντρικού Μα-
θητικού. Σε συγκέντρωση που 
έγινε στις 8 Οκτωβρίου 2019,  α-
νακοινώθηκαν από τον  
διευθυντή του σχολείου, κο Αλε-
ξάνδρου οι εκλεγέντες και ο Πα-
ναγιώτης Χριστοδούλου (Γ42) , 
ανέβηκε στο βήμα εκφωνώντας 
μια σύντομη ομιλία που απήυθυ-
νε στους συμμαθητές του και τις 
συμμαθήτριές του. 

Πρόεδρος: Παναγιώτης Χριστοδούλου Α42  Αντιπρόεδρος:   Γιώργος Ταχτούχ Γ ’11 Γραμματέας :  Γιώργος Κωνσταντίνου Β51 

Ταμίας: Στέφανη Σάββα, Β42        Σύμβουλοι : Θεογνωσία Δημητρίου Α22, Γιώργος Παουλλής Α11, Άντρη Μούντουκκου Β52 

 

 



Επέτειος Κυπρια-

κής Ανεξαρτησίας 

Τιμήθηκε και φέτος σε 

μια μοιρασμένη ακόμα 

πατρίδα, η Επέτειος 

Ίδρυσης της Κυπριακής 

Δημοκρατίας με μια σε-

μνή τελετή που περιλάμ-

βανε σύντομη ιστορική 

αναδρομή, αναφορά στο 

νόημα της επετείου και 

μουσικό πρόγραμμα. 

 



Παγκόσμια Ημέρα Εκπαιδευτικού ( 5/09/201 

«Ο δάσκαλος, όχι μόνο πρέπει να έχει γνώμη και πίστη για το έργο του,  

αλλά και υποχρέωση ιερή να τρέφει τη μέριμνα του μέλλοντος και να βοηθά-

ει με όλη του τη δύναμη την καλυτέρευση του παρόντος» (Δ. Γληνός) 

 Η Παγκόσμια Ημέρα Εκπαιδευτικού τιμάται κάθε χρόνο στις 5 Οκτωβρίου. Καθιε-

ρώθηκε το 1994 μετά από την απόφαση της UNESCO και τιμά την ελεύθερη δι-

δασκαλία. Η Παγκόσμια Ημέρα Εκπαιδευτικού καθιερώθηκε για να μας υπενθυμί-

σει τον καθοριστικό ρόλο που παίζει ο δάσκαλος μέσα στην κοινωνία καθώς δεν 

είναι απλός μεσολαβητής της γνώσης. Είναι ο παιδαγωγός που οραματίζεται, ε-

μπνέει, αγωνίζεται. Είναι αυτός που καθοδηγεί στο ταξίδι της ανακάλυψης της 

γνώσης και της ζωής, εμπνέοντας την αγάπη στις πανανθρώπινες αξίες.  

Δαμασκοπούλου Φρόσω - Φιλόλογος 

«Εκπαιδευτικός σημαίνει φως» ...Παραφράζοντας τους στίχους του γνωστού τραγου-

διού, ο διευθυντής του σχολείου αναφέρθηκε στο ρόλο του εκπαιδευτικού σήμερα και 

η διεύθυνση του σχολείου παρέθεσε γεύμα σε όλους τους εκπαιδευτικούς του σχολεί-

ου για να τιμήσει την προσφορά τους στο σχολείο. 



 
Ένας μαθητής γράφει  για τη διάλεξη του πατέρα Τίτου από την Κένυα στο σχολείο μας…. 
 
Σήμερα, 11 Οκτωβρίου του 2019, βίωσα προσωπικά μια αλήθεια, μιας διαφορετικής και σκληρής 

καθημερινότητας. Ένας ιερέας από την Κένυα ήρθε να μας μιλήσει για τις αληθινές δυσκολίες που 

ζουν καθημερινά τα παιδιά εκεί. Μια ζωή κάτω από σκληρές και απάνθρωπες συνθήκες επιβίω-

σης. 

Αρχίζοντας, θέλω να αναφέρω την επιθυμία των παιδιών να μορφωθούν..μια πολύτιμη ευκαιρία 

που όμως πολλοί στερούνται, καθώς τα λιγοστά σχολεία που υπάρχουν βρίσκονται 15 χιλιόμετρα 

μακριά από εκεί που μένουν, απόσταση την οποία διανύουν 673 παιδιά για να πάνε σχολείο. Εκεί 

τους περιμένουν μόνο 3 δάσκαλοι. Παρόλες όμως αυτές τις δυσκολίες τα παιδιά χαίρονται που 

έχουν την ευκαιρία να μορφωθούν, ακόμα και με τόση ταλαιπωρία και την έλλειψη εκπαιδευτικού 

υλικού ( βιβλία, μολύβια). Μόνο εμείς μπορούμε να τα στηρίξουμε στέλνοντας  ό,τι εμείς μπορούμε, 

κάτι γι’αυτά τόσο πολύ σημαντικό. Επίσης, πολλά παιδιά δεν μπορούν να προστατευθούν από τις 

καιρικές συνθήκες, λόγω του ότι δεν έχουν ρούχα. Πολλές μητέρες πεθαίνουν, καθώς περιμένουν 

μέχρι και 4 μέρες να τους παρασχεθεί λιγοστό φαγητό που το δίνουν, χωρίς δεύτερη σκέψη στα 

παιδιά τους με αποτέλεσμα να πεθαίνουν οι ίδιες. Προσεύχονται θερμά κάθε μέρα, για να έχουν λί-

γο φαγητό, μάταια..Εκτός από την ασιτία, πολλά παιδιά πεθαίνουν λόγω ασθενειών. Δεν σταμα-

τούν όμως ο ένας να γνοιάζεται για τον άλλο. Όταν δοθεί κάτι σε ένα παιδί αμέσως σκέφτονται να 

το δώσουν στα αδέλφια τους. Κάτι που με συγκίνησε πολύ. 

Αυτά τα παιδιά δεν κατοικούν σε σπίτια, ούτε καν σε μικρές καλύβες, αλλά μένουν έξω στο κρύο, 

χωρίς ίχνος προστασίας, ζουν δύσκολα και κουραστικά. Όμως εξακολουθούν να είναι όσο πιο χα-

ρούμενοι μπορούν και η κάθε, έστω μικρή εισφορά μας, τα κάνει πραγματικά ευτυχισμένα.Σε πολ-

λά χωριά στη σαβάνα, δεν υπάρχει καθόλου βλάστηση και δεν μπορούν να βοηθηθούν ούτε από 

τη φύση με καρπούς ούτε να επωφεληθούν της σκιάς των δέντρων. Βασιλεύει παντού η απόλυτη 

ξηρασία. Εκεί τα παιδιά ζουν από τα συναισθήματα που τρέφει το ένα για το άλλο και νοιάζονται 

πραγματικά. Όταν καταλάβουν ότι η ζωή τους πρόκειται να τελειώσει, μένουν , ακόμα και φοβισμέ-

να, το ένα κοντά στο άλλο, ώστε να πεθάνουν μαζί.  

Ο πατήρ Τίτος, προσπαθεί με κάθε τρόπο να βοηθήσει αυτά τα παιδιά, και αγωνίζεται ακόμα και 

ενάντια σε όσους επιτήδειους προσπαθούν να εκμεταλλευτούν την κατάσταση, προβάλλοντας τα 

παιδιά ως «αξιοθέατα». 

Τα γεγονότα αυτά είναι τουλάχιστον λυπηρά. Ακολουθώντας τα βήματα αυτού του φωτισμένου και 

ακούραστου ιερέα πρέπει κι εμείς να βοηθήσουμε όσο μπορούμε για την καλυτέρευση της ζωής 

αυτών των ανθρώπων. Για μας μπορεί να είναι κάτι ασήμαντο γι’αυτούς όμως, είναι απλά..η ζωή!! 

Μάριος Βαφέας, Α’11 

 

 





Be active! 
 
Πολλές και διάφορες ήταν οι δράσεις που έλαβαν χώρα στο σχολείο μας 
κατά τη διάρκεια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού #BE ACTIVE.  Η 
πρώτη μέρα ξεκίνησε με δράσεις που αφορούσαν τους τρόπους άσκησης 
ατόμων με οπτικές αναπηρίες, η δεύτερη μέρα συνεχίστηκε με Ζούμπα για 
όλους τους μαθητές στην αυλή του σχολείου με ειδική εκπαιδεύτρια, ενώ 
την τρίτη μέρα οι μαθήτριες και οι μαθητές της Α’ τάξης παρακολούθησαν 
διαλέξεις κορυφαίων αθλητών της Κύπρου όπως : η Λεοντία Καλλένου, η 
Ναταλία Ευαγγελίδου και ο Πάρης Μπατζαβάλης. Με γενικό σύνθημα το « 
Χορέψτε γιατί χανόμαστε», την τέταρτη μέρα οι μαθητές χόρεψαν όλοι μαζί 
υπό τους ήχους του Zorba the Greek, ενώ χορευτικά δρώμενα λάμβαναν 
χώρα καθόλη τη διάρκεια της βδομάδας τα διαλείμματα, με μαθήτριες και 
μαθητές να αυτοσχεδιάζουν και να κλέβουν την παράσταση. Μια ευχάρι-
στη έκπληξη, τέλος, περίμενε τους καθηγητές στον καθηγητικό σύλλογο, 
όταν ομάδα μαθητριών, ανέλαβαν το δύσκολο έργο της εκγύμνασης των 
καθηγητριών και των καθηγητών τους, χρησιμοποιώντας λάστιχα και δίνο-
ντας οδηγίες για τον τρόπο εκτέλεσης των ασκήσεων. Be active, λοιπόν! 







ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΠΡΟΕΔΡΟ ΕΠΙ-
ΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ 
Με αφορμή την επίσκεψη του προέ-

δρου της Επιτροπής Παιδείας της 

Βουλής στο Λύκειο Ιδαλίου στις 15 

Οκτωβρίου,  η Διεύθυνση του σχο-

λείου,  ο δήμαρχος Ιδαλίου,  μέλη 

της Σχολική Εφορείας Ιδαλίου, μέλη 

του Συνδέσμου Γονέων και εκπρό-

σωποι του Κεντρικού Μαθητικού 

Συμβουλίου συζήτησαν θέματα που 

αφορούσαν την κτηριακή αναβάθμι-

ση του σχολείου και την αναγκαιότη-

τα ίδρυσης μιας περιφερειακής Τε-

χνικής Σχολής. 


