
Η ΜΙΚΡΗ ΚΟΥΚΟΥΒΑΓΙΑ 

Λίγο πριν την λήξη του 2019, το Λύκειο μας 

ανέβασε ταχύτητες και εντάσεις και στο σχο-

λείο κορυφώθηκε η προσπάθεια των μαθη-

τών και των καθηγητών να προετοιμαστούν 

για τις εξετάσεις τετραμήνων χωρίς ωστόσο 

να σταματήσουν ενδοσχολικές δράσεις.  

Ο Δεκέμβριος είναι πάντα ο μήνας της προ-

ετοιμασίας, της γλυκιάς προσμονής των δια-

κοπών, με τους δεσμούς να γίνονται πιο 

στενοί και η επικοινωνία να βρίσκει σιγά-

σιγά τα σωστά κανάλια. Συνεργατικά, πυρε-

τωδώς, ο καθένας στο δικό του μετερίζι, κο-

ρυφώνουμε τις προσπάθειες μας και  τα κα-

ταφέρνουμε κάθε μέρα και καλύτερα. 

Στο τέταρτο και τελευταίο τεύχος του 2019 

θα έχετε την ευκαιρία  να δείτε δείγμα της 

δουλειάς των μαθητριών και των μαθητών 

μας, φωτογραφικά στιγμιότυπα της σχολι-

κής καθημερινότητας  και κάποιες από τις 

δράσεις που λαμβάνουν χώρα στο σχολείο. 

Ευχόμαστε σε όλους Καλές Γιορτές, Καλά 

Χριστούγεννα και ένα ευτυχισμένο και πα-

ραγωγικό 2020. 

Κυπριανού Φλώρα, φιλόλογος  ( επιμελή-

τρια έκδοσης) 

Μηνιαία Ενημερωτική έκδοση Λυκείου Ιδαλίου 
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019 ΤΧ.4 

Ομάδα μαθητριών και μαθητών...μας τα «ψάλλουν» λίγο 

πριν την εκπνοή του 2019 και συγκεντρώνουν χρήματα 

για το ταμείο μαθητικής πρόνοιας του σχολείου. 



Μπορεί οι Αλκυονίδες μέρες να μην έφτασαν ακόμη, αλλά μια ηλιόλουστη μέρα μετά από μια βδομάδα συνε-

χών βροχών, εκτιμάται πάντα δεόντως από παρέες μαθητριών και μαθητών που δεν χάνουν την ευκαιρία να 

λιαστούν συντροφικά και αγαπημένα και φυσικά να..ποζάρουν! 

ΗΜΙΑΝΑΠΑΥΣΙΣ! 
ΣΤΙΓΜΕΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΕΝ ΩΡΑ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΟΣ 

Η ειδική άδεια από τη διεύθυνση να επιτραπούν οι φόρ-

μες , αντί της μαθητικής στολής τις κρύες μέρες του χει-

μώνα, ήταν κάτι που εκτιμήθηκε δεόντως από μαθήτριες 

που  προσέτρεξαν στις κερκίδες το διάλειμμα, με την κα-

τάλληλη πλέον περιβολή ! 



ΣΧΟΛΙΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ…. 

ΕΚΠΕΜΠΟΥΜΕ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΡΤΖΙΑΝΑ! 

 
Το σχολικό ραδιόφωνο του Λυκείου Ιδαλίου είναι πραγματικότητα.! 

Ήχησε για πρώτη φορά το δεύ-τερο διάλειμμα της Δευτέρας στις 4 Νοεμ-

βρίου και έκτοτε παίζει καθημερινά το δεύτερο διάλειμμα μουσική που 

επιλέγουν οι μαθητές του σχολείου, αφιερώματα σε τραγουδιστές, συ-

γκροτήματα, μου-σικοσυνθέτες αλλά και μελοποιημένη ποίηση. Βέβαια 

παρακολουθώντας την επικαιρότητα και τη σχολικό προγραμματισμό, 

ενημερώνει για τρέχοντα θέματα της σχολικής ζωής αλλά και με επίκαι-ρη 

θεματολογία για το περιβάλλον, την κοινωνία και τον κόσμο, τον αθλητι-

σμό , τη μουσική επιχει-ρεί να ψυχαγωγεί και να χαλαρώνει όλη τη σχολι-

κή κοινότητα από την ένταση των μαθημάτων με ένα όμορφο και δη-

μιουργικό τρόπο. Το εγχείρημα αυτό οραματίστηκε και έκανε πράξη το 

τμήμα Γ 11 με πολύ μεράκι, συλλογική δου-λειά , συνέπεια και υπευθυνό-

τητα. Δόμησε πολύ καλά θεμέλια και μετά από ένα μήνα λειτουργίας του , 

όπου αναμφίβολα έχει αγκαλιαστεί από τη σχολική κοινότητα. είναι 

έτοιμο να παραδώσει τη σκυτάλη στις νεαρότερες του τμήματος Β11 . 

Πάνω σε αυτή τη βάση είναι έτοιμες οι μαθήτριες με ενθουσιασμό να κτί-

σουν τη δική τους πορεία με νέες ιδέες και ανανεωμένο υλικό. Ο τελευταί-

ος μή-νας του χρόνου άλλωστε δεν μπορεί παρά να είναι εορταστικός και 

το μόνο σίγουρο είναι ότι το σχολικό ραδιόφωνο του Λυκείου Ιδαλίου 

θα μας βάλει στο κλίμα των γιορτών καθώς έχει προετοιμά-σει πολ-

λές χριστουγεννιάτικες εκπλήξεις.  

Ευχόμαστε σε όλους λοιπόν καλή ακρόαση!  

Χριστίνα Λοβαρή, φιλόλογος ( συντονίστρια σχολικού ραδιοφώνου) 

Με την αγορά και του κατάλληλου εξοπλισμού φέτος, τί-

ποτα δεν σταματά την ομάδα του σχολικού ραδιοφώνου, 

που ομορφαίνει  τα διαλείμματά μας με τις μουσικές της 

επιλογές αλλά και τα ποικίλα σχόλια τους σε θέματα σχο-

λικής ζωής...κάποιοι , βέβαια,  αυτόκλητοι δεν αντιστέκο-

νται στον πειρασμό να παριστάνουν για λίγο τους ραδιο-

φωνικούς παραγωγούς να πάρουν συνεντεύξεις. Από 

συμμαθητές τους..περί παντός επιστητού! :) 



Μην ενοχλείτε τους βιρτουόζους και 

τις βιρτουόζες του μπιλιάρδου εν 

ώρα δράσης, στην αίθουσα 

δραστηριοτήτων! 

Το ποδοσφαιράκι καλά κρατεί 

την ώρα του διαλείμματος, και οι 

μαίστορες του αθλήματος,  δεν  

αποσπώνται με τίποτα από το 

παιχνίδι που  έχει φυσικά πάντα 

ανατροπές ! 



Ποιός είπε ότι η αίθουσα δραστηριοτήτων 

δεν είναι και χώρος περισυλλογής και 

χαλάρωσης;….τάβλι και ηρεμία, εν μέσω 

ιαχών των παιχτών στο ποδοσφαιράκι, 

είναι μια δύσκολη άσκηση που θα 

ζήλευαν και ..βουδιστές μοναχοί!  

Δεν λείπουν , 

βέβαια, στη 

σχολική αυλή και 

εκπλήξεις 

γενεθλίων!  

Χρόνια σου πολλά, 

Καρολίνα!!  



« Μην βροντοχτυπάς τις χάντρες, η 

δουλειά κάνει τους άντρες»… κάποιοι 

τα διαλείμματα , όμως, δουλεύουν 

σκληρά! Μαθητές που βοήθησαν στο 

βάψιμο του τοίχου στο χώρο 

αθλοπαιδιών, παίρνουν για λίγο ανάσα 

και ποζάρουν στο φακό της «Μικρής 

κουκουβάγιας».  Σας ευχαριστούμε! 



Τα γκράφιτυ στο σχολείο μας, κάνουν 

πάντα τη διαφορά με το χιούμορ, την 

αισθητική  και την καλλιτεχνικότητά τους 

αλλά και τα ποικίλα μηνύματά τους. 



Ένα μικρό μόνο δείγμα εργασιών μαθητριών και μαθητών του 

σχολείου στα πλαίσια των μαθημάτων τους.   

ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 

Από το ημερολόγιο μιας μαθήτριας…. 

Καλό μου ημερολόγιο, κάθε μέρα παρατηρώ τον εαυτό μου να αλλάζει. Πριν από μερικά χρόνια 
πίστευα πως όλη μου η ζωή ήταν τα παιχνίδια που έπαιζα στον άπλετο ελεύθερο μου χρόνο, 
καθώς και οι οικογενειακές στιγμές θαλπωρής.  

 Τώρα νιώθω ότι αλλάζω καθημερινά, όπως και τα περισσότερα άλλωστε παιδιά σε αυτή την 
ηλικία, τόσο σωματικά όσο και ψυχικά. Αυτό που μπορώ να πω πως με ανησυχεί δεν είναι 
άλλο από την εναλλαγή της διάθεσής μου. Πολλές φορές χωρίς κάποιο ιδιαίτερο λόγο εκνευρί-
ζομαι με το παραμικρό. Είναι οι στιγμές αυτές που οι ορμόνες χτυπάνε κόκκινο και αισθάνεσαι 
έναν ανεξήγητο θυμό να σε κυριεύει ή ακόμα τις στιγμές  που είμαι χαρούμενη και γεμάτη ζω-
ντάνια, γίνομαι μελαγχολική και κλείνομαι στον εαυτό μου. Δεν ξέρω γιατί μου συμβαίνει αυτό… 

 Σε γενικές γραμμές, η περίοδος αυτή είναι πανέμορφη, με τις ιδιαιτερότητες και τις παραξε-
νιές της! Όσον αφορά την σχέση μου με τους γονείς μου, είναι πολύ καλή. Παρόλο που είναι 
μεγαλύτεροι και έχουν ζήσει διαφορετικές καταστάσεις, αποκτώντας περισσότερες εμπειρίες, 
συζητάμε συχνά για διάφορα θέματα. Αλλά σίγουρα με τους φίλους μου το κλίμα είναι εντελώς 
διαφορετικό. Πιο φιλελεύθερο, ευχάριστο και οι κουβέντες μας πιο ελεύθερες χρησιμοποιώντας 
τον δικό μας γλωσσικό κώδικα.  

 Η εφηβική ηλικία είναι πολύ δύσκολη με τα δικά της προβλήματα, μα συνάμα είναι η πιο μα-
γευτική κι ανεπανάληπτη, καθώς πίσω απ’ αυτήν κρύβονται τα συναισθήματα ευτυχίας και ε-
πανάστασης. Το πιο σημαντικό θεωρώ πως είναι η στάση των γονέων έναντι στα παιδιά τους, 
γιατί εάν γονείς και παιδιά συνεργαστούν και εμπιστευτούν τη ζωή τα πράγματα θα γίνουν πο-
λύ πιο ομαλά και συνεπώς οι έφηβοι δεν θα είναι τόσο αντιδραστικοί. 

 

Αλεξάνδρα Μάνου, Α21                                                                 

ΧΑΣΜΑ ΓΕΝΕΩΝ 

Νέα Ελληνικά, Α’Λυκείου 



Στα πλαίσια του μαθήματος Νέων Ελληνικών της Α’Λυκείου, 

δημιουργήθηκε μια σελίδα στο Facebook, όπου αναρτήθηκαν 

βίντεο σχετικά με το θέμα και οι μαθήτριες και οι μαθητές του 

Α21 και του Α11 ανέλαβαν να τα παρουσιάσουν, σχολιάζοντας 

το περιεχόμενο και τη σχέση τους με το υπο συζήτηση θέμα. 

Παρακάτω παραθέτουμε ένα δείγμα τέτοιων παρουσιάσεων εν 

είδει σχολίων. 

ΧΑΣΜΑ ΓΕΝΕΩΝ 

Μόλις έσβησαν τα φώτα σε ένα κατάστημα παιχνιδιών, αφού 

όλοι είχαν φύγει, τα παιχνίδια ζωντάνεψαν. Μια κούκλα της 

οποίας η άμαξα της είχε σπάσει, πήγε να ψάξει για ένα 

άλλο αυτοκίνητο. Καθώς έψαχνε βρήκε ένα μπλε αγωνιστικό, 

μπήκε μέσα και έκανε αγώνα δρόμου με ένα άλλο αυτοκίνητο. 

Πριν όμως προλάβει να βγει άνοιξαν τα φώτα και το κατάστημα 

γέμισε με πελάτες. Ένα αγοράκι βρήκε το αυτοκίνητο και ζήτησε 

από την μητέρα του να το αγοράσει όμως αυτή δεν τον άφησε 

γιατί πίστευε πως η κούκλα δεν ταίριαζε με το αυτοκίνητο. Το 

παιδάκι τελικά το αγόρασε με την κούκλα γιατι πίστευε πως δεν 

είχε σημασία αν η κούκλα ήταν ροζ και αν θεωρείται παιχνίδι 

μόνο για κορίτσια. Πιστεύω πως το βίντεο είναι πολύ εύστοχο, 

αφού μας εξηγεί το χάσμα γενεών δείχνοντας μας τις προκατα-

λήψεις των μεγαλύτερων και μας προτρέπει να μην επηρεαζό-

μαστε από τα στερεότυπα φύλου, με κινούμενα σχέδια κατα-

λαμβαίνοντας το θέμα πιο εύκολα και για να μάθουν και τα 

παιδιά να μην πιστεύουν στα στερεότυπα από μικρή ηλικία. 

Άντρεα Σωφρονίου, Α21 

Το θέμα του συγκεκριμένου βίντεο είναι ένας " καβγάς" του γιου με τον 

πατέρα. Ο γιος εμφανίζεται εκνευρισμένος επειδή ο πατέρας του τον 

ρώτησε τέσσερις φορές το ίδιο πράγμα. Έπειτα, ο πατέρας σηκώνεται 

στεναχωρεμένος από εκεί που καθόταν και φέρνει ένα ημερολόγιο στο 

γιο του λέγοντάς του να διαβάσει δυνατά. Έτσι, ο γιος ανακαλύπτει όταν 

το διαβάζει ότι και ο ίδιος όταν ήταν μικρός είχε κάνει την ίδια ερώτηση 

στον πατέρα του, σχετικά με το σπουργίτι 21 φορές. Η διαφορά των δύο 

έγκειται στο γεγονός ότι ο πατέρας είχε απαντήσει στο γιο του και τις 21 

φορές με στοργή, αγάπη και αγκαλιάζοντάς τον. Αντίθετα, ο γιος εκνευ-

ρίζεται ήδη από τη δεύτερη φορά και γίνεται απότομος και ασεβής. 

Ο δημιουργός με το συγκεκριμένο βίντεο έχει ως στόχο του να περάσει 

ένα μήνυμα στους νέους σχετικά με το σεβασμό που πρέπει να επιδει-

κνύουν στους γονείς τους μιας και όπως φαίνεται έχει χαθεί η επικοινω-

νία.  

Στέλλα Χατζησυμεού, Α11 



Σε αυτό το βίντεο, μια μαθήτρια προσπαθεί μέσω μιας μικρής ομιλίας να περιγράψει το χάσμα γενεών από τη δική της πλευρά και τι 
μπορούν οι νέοι να κάνουν για αυτό. Αρχίζει υπογραμμίζοντας ότι και οι δύο γενιές προσφέρουν στον κόσμο με τον δικό τους τρόπο. 
Μετά, εξηγεί μερικά από τα προβλήματα και τι συνέπειες μπορεί αυτά να έχουν. Δίνει ως πρώτο παράδειγμα την γλώσσα και ως 
δεύτερο, την μεγάλη διαφορά που προκαλεί η εξέλιξη της τεχνολογίας και του διαδικτύου. συνεχίζει με τις εισηγήσεις που η ίδια 
σκέφτηκε ως λύσεις των προβλημάτων, έτσι ώστε αυτά να μειωθούν. 
Βρίσκω αυτό το βίντεο πολύ κατάλληλο για αυτή την ομάδα, μιας και καλύπτει το θέμα από διάφορες πτυχές. Οι ιδέες την επίσης 
είναι ενδιαφέρον και θα μπορούσαν κάλλιστα να εφαρμοστούν και στο δικό μας σχολείο, στην δική μας κοινότητα. Θα εισηγούμουν 
ότι όλα τα παιδιά θα έπρεπε να δουν αυτό το βίντεο. 
Σε αυτό το βίντεο, μια μαθήτρια προσπαθεί μέσω μιας μικρής ομιλίας να περιγράψει το χάσμα γενεών από τη δική της πλευρά και τι 
μπορούν οι νέοι να κάνουν για αυτό. Αρχίζει υπογραμμίζοντας ότι και οι δύο γενιές προσφέρουν στον κόσμο με τον δικό τους τρόπο. 
Μετά, εξηγεί μερικά από τα προβλήματα και τι συνέπειες μπορεί αυτά να έχουν. Δίνει ως πρώτο παράδειγμα την γλώσσα και ως 
δεύτερο, την μεγάλη διαφορά που προκαλεί η εξέλιξη της τεχνολογίας και του διαδικτύου. συνεχίζει με τις εισηγήσεις που η ίδια 
σκέφτηκε ως λύσεις των προβλημάτων, έτσι ώστε αυτά να μειωθούν. 

Ευτυχία Λεωνίδου, Α21 

 

Στο βίντεο αυτό ο ομιλητής εκφράζει την άποψη του για την αλλαγή 

των κοινωνικών αντιλήψεων απο γενιά σε γενιά. Συγκεκριμένα, παρα-

θέτει στοιχεία απο μια έρευνα που αφορά στο γάμο. Στην έρευνα αυτή 

κλήθηκαν άτομα 3 γενεών να παραθέσουν την άποψη τους για το θέμα 

αυτό. Ένας παππούς ηλικίας 80 ετών απάντησε ότι ο γάμος είναι ο προ-

ορισμός του κάθε ανθρώπου. Τα παιδιά του, είπαν ότι είναι ένας κύ-

κλος ζωής μέσα στον οποίο αποκτούν τα δικά τους παιδιά και τα ανα-

τρέφουν ώστε να βγούν σωστοί ανθρώποι. Ο εγγονός απάντησε οτι δεν 

παίζει σημαντικό ρόλο ο γάμος αλλά το να καταφέρει κάποιος να έχει 

μια σωστή και ισορροπημένη σχέση. Γι αυτό και ο ομιλητής, προτρέπει 

τους γονείς να παρακολουθούν σεμινάρια και να ενημερώνονται ώστε 

να συμβαδίζουν με τη νέα εποχή και να μην αντιμετωπίζουν τις νεότε-

ρες γενιές με παλαιά πρότυπα, με τα οποία μεγάλωσαν αυτοί. 

Θεωρώ οτι το βίντεο αυτό είναι αρκετά εύστοχο γιατί αντανακλά πλή-

ρως την κυπριακή κοινωνία. Οι μεγαλύτερης ηλικίας ανθρώποι δεν 

αντιλαμβάνονται ότι σήμερα τα πράγματα έχουν διαφοροποιηθεί. Πα-

ραμένουν στο δικό τους καλούπι και μεταφέρουν όλα όσα έχουν μάθει 

απο τους δικούς τους γονείς ως τα μόνα σωστά. Οτιδήποτε διαφορετι-

κό το θεωρούν και επικίνδυνο.  

Γιώργος Μοσφιλιώτης, Α21 



 Στο μάθημα της Λογοτεχνίας ( Νέα Ελληνικά Α’Λυκείου) ανατέθηκαν 

εργασίες σχετικές με τον Ερωτόκριτο του Βιτσέντζου Κορνάρου, έργο που 

θα ανεβάσει η θεατρική ομάδα του σχολείου τον Μάρτιο. Παρακάτω θα 

διαβάσετε δείγμα τέτοιων εργασιών από μαθήτριες του Α21 

 Εάν η βασίλισσα δεν ήταν βουβό πρόσωπο θεωρώ πως θα 

«έπαιζε» σημαντικό ρόλο στον Ερωτόκριτο. Έχοντας υπόψη ότι η γυ-

ναίκα είναι μία δυνατή προσωπικότητα αλλά ταυτόχρονα και ένα συ-

μπονετικό πλάσμα δεν θα περνούσε απαρατήρητη. Προσωπικά πι-

στεύω στην σκηνή όπου ο Ερωτόκριτος έκανε «καντάδα» στην Αρε-

τούσα αυτή θα καθόταν εκεί μαζί της δίνοντας της θάρρος και ελπίδες 

για μία ρομαντική ζωή με τον γλυκό της τραγουδιστή. Θα καθησύχαζε 

τον πατέρα της και αυτή η σκηνή θα περνούσε πολύ πιο ομαλά. Ακό-

μη στην σκηνή όπου πηγαίνουν σπίτι του για να δουν το άρρωστο πα-

τέρα του Ερωτόκριτου λόγο της διακριτικότητας της μητέρας η Αρετού-

σα δεν θα έβρισκε ποτέ τα τραγούδια και την ζωγραφιά της. Επειδή η 

μητέρα της δεν θα την άφηνε να ψαχουλεύει στα πράγματα του Ερω-

τόκριτου και έτσι δεν θα μάθαινε ποτέ την αλήθεια. Ο τραγουδιστής 

αυτός θα έμενε για πάντα ένα ανεκπλήρωτο όνειρο. 

Σωφρονία Νικολάου Α21 

 

Αν η βασίλισσα δεν 

ήταν βουβό πρόσωπο , 

σε ποιες περιπτώσεις 

θα επενέβαινε και τι θα 

έλεγε; Πώς θα 

μπορούσε να είχε 

δράσει διαφορετικά; 

Η θεατρική ομάδα του σχολείου σε 

μια συνάντηση στη βιβλιοθήκη για 

ανάγνωση ..ποιού άλλου; Του 

Ερωτόκριτου! 



Με αφορμή την θεατρική παράσταση που θα 
ανεβάσει το σχολείο μας «Ο Ερωτόκριτος» χρειάζεται 
να γνωρίζουμε λίγα πράγματα γι’ αυτό το εξαιρετικό 
έργο του Βιτσέντζο Κορνάρου. Πολλά είναι τα ποιήμα-
τα που έχουν γραφτεί με κύριο θέμα τον έρωτα, όμως 
το επώνυμο παραδοσιακό αυτό ποίημα διαφέρει από 
όλα τα άλλα, καθώς βασίζεται σε μια ιστορία αγνής και αμόλυντης αγάπης ανάμεσα σε δύο 
νέους, τον Ερωτόκριτο και την Αρετούσα, που ο έρωτάς τους έχει περάσει από σαράντα κύμα-
τα κι έχει δοκιμαστεί πολλές φορές από τις εναλλαγές της τύχης στην ζωή τους. Ποια είναι 
όμως η υπόθεσή του; 

Καταρχήν, το ποίημα αυτό διαιρείται σε πέντε μέρη και είναι ένα έμμετρο μυθιστόρημα 
που έχει πλοκή παραμυθιού. Παρουσιάζει αρκετά στοιχεία από τα δημοτικά τραγούδια, όπως 
είναι ο πλούσιος εκφραστικός και λεξιλογικός πλούτος και ο ιαμβικός δεκαπεντασύλλαβος. Γι’ 
αυτό το λόγο, αποτελεί ένα από τα ωραιότερα και σημαντικότερα κείμενα της Κριτικής λογοτε-
χνίας, καθώς χρησιμοποιείται η κριτική διάλεκτος, η οποία αποδίδει μία γλαφυρότητα και μία 
ενάργεια στο κείμενο. Ακόμη ένα χαρακτηριστικό που περιγράφει αυτό το δημιούργημα, είναι η 
εναλλαγή του διαλόγου και της αφήγησης, που με τέτοιο τρόπο αποδίδεται αφενός η δραματι-
κότητα και η παραστατικότητα κι αφετέρου υπάρχει μια αφηγηματική συνοχή που διασφαλίζει 
την κατανόηση της ιστορίας. 

Η υπόθεση του έργου ξεκινά με τον βασιλιάς της Αθήνας Ηράκλη και τη σύζυγός του 
που αποκτούν μετά από πολλά χρόνια γάμου μια κόρη, την Αρετούσα. Τη βασιλοπούλα ερω-
τεύεται ο γιος του πιστού συμβούλου του βασιλιά, Ερωτόκριτος και επειδή δεν μπορεί να φα-
νερώσει τον έρωτά του, πηγαίνει κάτω από το παράθυρό της τα βράδια και της τραγουδά. Η 
κοπέλα σταδιακά ερωτεύεται τον άγνωστο τραγουδιστή. Ο Ηράκλης, όταν μαθαίνει για τον 
τραγουδιστή, του στήνει ενέδρα για να τον συλλάβει, ο Ερωτόκριτος όμως μαζί με τον αγαπη-
μένο του φίλο σκοτώνει τους στρατιώτες του βασιλιά. Καταλαβαίνοντας ότι ο έρωτάς του δεν 
μπορεί να έχει αίσια έκβαση, ταξιδεύει στη Χαλκίδα για να την ξεχάσει. Μετά από ένα χρονικό 
διάστημα, αφού ο βασιλιάς αρρωσταίνει και όταν η Αρετούσα τον επισκέπτεται, βρίσκει στο 
δωμάτιο του Ερωτόκριτου μια ζωγραφιά που την απεικονίζει και τους στίχους που της τραγου-
δούσε και τότε καταλαβαίνει τα συναισθήματα που τρέφει και ο Ερωτόκριτος για την ίδια. Η κο-
πέλα εν συνεχεία παρακινεί τον Ερωτόκριτο να τη ζητήσει από τον πατέρα της, αλλά όπως εί-
ναι φυσικό, ο βασιλιάς εξοργίζεται με το «θράσος» του νέου και τον εξορίζει. Ταυτόχρονα, 
έρχονται προξενιά για την Αρετούσα, όμως αυτή αρνείται και έτσι ο πατέρας της την κλειδώνει 
στη φυλακή. Τέλος, σε μια μάχη της πολιορκίας της Αθήνας, ο νεαρός μεταμφιέζεται και σώζει 
τη ζωή του βασιλιά και για να τον ευχαριστήσει του προσφέρει σύζυγο την κόρη του. Τότε, ο 
Ερωτόκριτος δοκιμάζει την πίστη της Αρετούσας και τελικά παντρεύονται, συμφιλιώνοντας μα-
ζί του ο βασιλιάς τον αναδεικνύει βασιλιά της Αθήνας. 

Όταν ακούς αυτή την μοναδική ιστορία, είναι πολύ δύσκολο να φανταστείς πώς θα μπο-
ρούσε να αναπτυσσόταν η πλοκή αν ο Ερωτόκριτος αποφάσιζε να δράσει διαφορετικά και δεν 
υπάκουε στην εντολή του Ρήγα να εξοριστεί. Σίγουρα, το κυριότερο πράγμα που θα άλλαζε 
είναι το τέλος, αφού μετά από μια τέτοια εξέλιξη μπορούμε όλοι να σκιαγραφήσουμε την συνέ-
χεια. Ο Ερωτόκριτος, θα έβαζε μεγάλο πείσμα και θα εναντιωνόταν με τον βασιλιά. Με αποτέ-
λεσμα να «απαγάγει» την κόρη του και να την πάρει να ζήσουνε μαζί αγαπημένοι σε μια ξένη 
χώρα, όπου ο Ηράκλης να μην τους εύρισκε ποτέ. Τότε όμως θα εξαγριωνόταν τόσο πολύ 
που θα αποκλήρωνε την Αρετούσα και δεν θα την αναγνώριζε ως νόμιμη κληρονόμο του βα-
σιλείου της Αθήνας. Παράλληλα, η ίδια μαζί με τον πλέον σύζυγό της Ερωτόκριτο, χωρίς να το 
γνωρίζει αυτό, ζει τον έρωτά της μακριά από την οικογένειά της, αποκτώντας μάλιστα και δύο 
παιδιά.  

Μια διαφορετική 
πλοκή στο έργο του 

Ερωτόκριτου 



Μετά από αρκετά χρόνια, αφού είχαν πια μεγαλώσει τα παιδιά τους, νο-
σταλγούν τα πάτρια εδάφη τους και αποφασίζουν να επιστρέψουν πίσω στην Α-
θήνα. Ως γνωστό στους πολίτες της Αθήνας, ο Ηράκλης και η γυναίκα του είχαν 
πεθάνει λόγω γήρας και ως επακόλουθο, στον θρόνο είχε ανέβει ο μικρότερος α-
δελφός του. Εξελίξεις που κανείς από τους δύο δεν περίμενε να συμβούν και κα-
θώς ενημερώθηκαν από τους γηγενείς γι’ αυτά, από την μια εκπλήσσονται αλλά 
από την άλλη δεν τους είχε πειράξει όσον αφορά την αποκλήρωση της Αρετούσας 
και το ότι δεν θα είχαν υπό τον έλεγχο τους την εξουσία της πόλης. Οπόταν, εκεί 
θα ζήσουν την υπόλοιπη ζωή τους, μεγαλώνοντας τα παιδιά τους.  Ο απρόσμενος 
θάνατος όμως που τους βρήκε, δεν κατέστη ακόμα δυνατός για να τους χωρίσει 
αφού πεθαίνουν μαζί μετά από μια παγίδα που τους είχε στήσει ο θείος του Ηρά-
κλη-βασιλιάς της Αθήνας- ως εκδίκηση για την στενοχώρια και για τον θυμό που 
προκάλεσαν πατέρα της Αρετούσας. 

Κάπως έτσι λοιπόν θα μπορούσε να εξελιχθεί η συνέχεια της ιστορίας, σε 
περίπτωση που ο Ερωτόκριτος δεν εγκατέλειπε το βασίλειο και έπραττε όπως 
ήθελε. Ωστόσο, θα χανόταν η βασική ουσία και η «μαγεία» που κρύβεται στο ανα-
πάντεχο. Εύκολα, λοιπόν, μπορεί ο καθένας να συμπεράνει ότι οι απρόβλεπτες 
εναλλαγές της τύχης, που κυβερνούν τη ζωή των ηρώων, ήταν αυτές που παρακί-
νησαν εξάλλου τον ποιητή να γράψει αυτό το ποίημα. Η ζωή είναι ένας κύκλος 
που συνέχεια γυρίζει και πότε φέρνει την ευτυχία και πότε την δυστυχία και τις πί-
κρες. Άρα η ζωή με τις αέναες μεταβολές της, τον πόλεμο, τον έρωτα, την έχθρα 
και τη φιλία, είναι η αφορμή για να μας διηγηθεί ο ποιητής την ιστορία μιας 
«αμάλαγης» αγάπης δύο νέων.  

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον Κορνάρο, η γνήσια και πραγματική αγάπη είναι 
αυτή που δεν έχει μολυνθεί και που παραμένει αγνή και αψεγάδιαστη. Δε χωράει 
στην πραγματική αγάπη καμιά ασχήμια και είναι αυτό που τονίζει μέσα από την 
πλοκή. Πράγμα που είναι ιδιαίτερα φανερό στα λόγια της Αρετούσας κατά την 
σκηνή του αποχαιρετισμού-που επιβεβαιώνει την υπέρμετρη αγάπη της για τον 
Ερωτόκριτο. Δίνοντας το επιχείρημα, ότι η αγάπη της μοιάζει με δέντρο που έχει 
κατακυριεύσει την καρδιά της και είναι δύσκολο να το ξεριζώσει κανείς και επίσης 
το πιο συγκινητικό είναι όταν παραδειγματίζει τον έρωτά τους ως κάτι παθιασμένο, 
σαν να έχει γίνει δηλαδή ένα μαζί του, σαν δύο μέταλλα που ενώνονται σε υγρή 
μορφή μέσα σ’ ένα καμίνι που βράζει. Πρόκειται, λοιπόν, για μια αγάπη ανώτερη 
και ιδανική και αυτού του είδους η αγάπη είναι αυτή που αξίζει να ονομάζεται 
πραγματική! 

Αλεξάνδρα Μάνου, μαθήτρια Α’ Λυκεί-

ου  

Τμήματος Α’21 

Μάθημα Λογοτεχνίας 

 

 



Δράσεις στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού 

προγράμματος «Σχολείο Πρεσβευτής του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου»  

 

Με σκοπό την ενημέρωση του κοινού της Κύπρου για τον 

θεσμό των Ευρωπαϊκών Βραβείων LUX, οι μαθήτριες και 

οι μαθητές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Μαθητές-

πρεσβευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου», ενημέρω-

σαν  σχετικά τους θαμώνες του Caffe Nero στο Δάλι και 

κατασκεύασαν από χαρτόκουτα ένα τεράστιο... «κλακ-

κλακ» για να τραβήξουν την προσοχή των περαστικών.  



Βυζαντινών γεύσεις 

από το Β’11 

Βυζαντινό συμπόσιο στο Λύκειο Ιδαλίου  

Οι μαθήτριες του τμήματος Β11 οργάνωσαν στις 23 Δεκεμβρίου συμπόσιο σύμφωνα 

με τα βυζαντινά πρότυπα στο πλαίσιο του μαθήματος Ιστορία κατεύθυνσης.  

Αφού μελέτησαν τα είδη των τροφών που καταναλώνονταν στο Βυζάντιο καθώς και 

την βυζαντινή γαστρονομία έφεραν διάφορα είδη διατροφής όπως σκόρδα, κρεμμύ-

δια, αχνιστά μανιτάρια, παστέλι κ.ο.κ.  

Οι πηγές δίνουν πληθώρα πληροφοριών για τις διατροφικές συνήθειες των Βυζαντι-

νών και ειδικά των κατοίκων της Κύπρου. Ο Κωνσταντίνος Μανασσης στο Οδοιπορι-

κόν του, ο Συνέσιος Κυρηνης και άλλοι μαρτυρούν την αγάπη των Κυπρίων για το μέ-

λι, το ελαιόλαδο, το κρασί, τα τυριά, τα ψωμιά, το κυνήγι. Οι μαθήτριες μελέτησαν 

βυζαντινές μικρογραφίες για το food styling και το στήσιμο του τραπεζιού. 

Ανθούλλης Δημοσθένους, φιλόλογος 



Ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Νίκος Χριστοδουλίδης  επισκέφθηκε το 

Λύκειο Ιδαλίου στις 3 Δεκεμβρίου. Σε λόγο που απηύθυνε στον 

καθηγητικό σύλλογο και στους μαθητές δήλωσε , μεταξύ άλλων, ότι 

είναι ανάγκη οι μαθητές να εμπλακούν ακόμη περισσότερο σε 

δραστηριότητες που σχετίζονται με την Ευρωπαϊκή Ένωση και 

πρότεινε ομάδα μαθητών του σχολείου να ξεναγηθούν στο 

Υπουργείο Εξωτερικών και να επιμορφωθούν κατάλληλα σε σχέση 

με τη λειτουργία του. 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ  

 



Η ομάδα «Ιdalion EU Ambassadors»  παρακολούθησε τον Νοέμβριο, 

στον Κινηματογράφο Πάνθεον στη Λευκωσία, τις προβολές των τριών 

ταινιών φιναλίστ για τα Ευρωπαϊκά Βραβεία LUX , μαζί με τους 

καθηγητές τους Γιάννη Λαζάρου (συντονιστή του προγράμματος) και 

Φλώρα Κυπριανού. Στην πρώτη προβολή φωτογραφήθηκαν μαζί με 

τον Ανδρέα Κεττή, επικεφαλή του Γραφείου του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου στην Κύπρο που τους συνεχάρη για τις δράσεις τους.  

ΕΥΡΩΠΑΙ ΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ LUX 

IDALION EU AMBASSADORS 



Παζαράκι με χριστογεννιάτικα εδέσματα και κατασκευές  για ενίσχυση του 

ταμείου προνοίας, επίσκεψη στο γηροκομείο του Δαλιού, ομάδα 

χριστουγεννιάτικων καλάντων με τα έσοδα και πάλι να δίνονται στο ταμείο 

απόρων, ήταν μερικές από τις δράσεις που έλαβαν χώρα στο σχολείο μας κατά 

τη διάρκεια του μηνός Δεκεμβρίου. Ο εθελοντισμός ήταν και θα είναι πάντα 

κάτι για το οποίο το σχολείο μας διακρίνεται και το αποδεικνύει καθημερινά. 

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

Φιλανθρωπική αγορά με 

κατασκευές και εδέσματα και 

ροφήματα...χρώματα, αρώματα, και 

φυσικά χαμόγελα  :)  



Την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2019, 

μαθητές των τμημάτων Α23 και Α43 

επισκέφθηκαν τη Στέγη Ηλικιωμένων 

Άγιος Δημητριανός στα πλαίσια της 

εθελοντικής δράσης για προσφορά 

στα άτομα της τρίτης ηλικίας. 

Οι μαθητές πέρασαν ένα πρωινό με 

τους ηλικιωμένους, γεμάτο μουσική, 

χορό και αφηγήσεις για τις παραδό-

σεις των Χριστουγέννων και της 

Πρωτοχρονιάς. Εμπειρία που θα 

τους μείνει σίγουρα αξέχαστη! 

Σκεύη Βενιζέλου, φιλόλογος. 

Επίσκεψη στην Κοινοτική Στέγη 

ηλικιωμένων « Αγιος Δημητριανός» 



Η ομάδα των χριστουγεννιάτικων καλάντων 

συγκέντρωσε και φέτος λεφτά για ενίσχυση του 

ταμείου προνοίας και σκόρπισε ήχους, μελωδίες  

και φυσικά χαρά το σχολείο. 



Το Χριστουγεννιάτικο δέντρο, 

κατασκευασμένο από τον 

μαθηματικό Γιάννη Λαζάρου 

εντάχθηκε στις δράσεις 

ενημέρωσης για τις μεταμοσχεύσεις 

και έγινε σχετική εκδήλωση στα 

πλαίσια εκστρατείας προς 

εξεύρεσιν δοτών. 



Δεν ξεχνάμε αυτές τις γιορτές, αλλά και κάθε μέρα, ότι τα 

αδέσποτα γατάκια του σχολείου μας έχουν την ανάγκη μας για 

να ζήσουν και να προφυλαχθούν από το κρύο και ας ελπίσουμε 

τη νέα χρονιά να γίνουν δράσεις και προς σ’αυτή την 

κατεύθυνση.  

 ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 




