Γέφυρες χτίζουμε. Πολιτισμούς ενώνουμε!
Η εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την 1η Μαρτίου στην αίθουσα Πολλαπλής Χρήσης
του Γυμνασίου Αρχ. Μακαρίου Γ΄ΠΛΑΤΥ είχε τίτλο «Γέφυρες χτίζουμε. Πολιτισμούς
ενώνουμε» και ήταν το καλύτερο μάθημα για την αποδοχή της διαφορετικότητας! Στην
εκδήλωση «πρωταγωνιστικούς» ρόλους είχαν και μαθητές των αλλόγλωσσων
τμημάτων οι οποίοι με τις απαγγελίες τους μάς κατασυγκίνησαν. Τι να πει κανείς για τη
μουσική και τα χορευτικά; Άγγιζαν την τελειότητα! Η εκδήλωση τελούσε υπό την αιγίδα
της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, κας Λήδας Κουρσουμπά και
την παρακολούθησαν μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Αγλαντζιάς, Χαράλαμπος Πετρίδης, ο
βουλευτής του ΑΚΕΛ Γιώργος Λουκαϊδης, οι δημοτικοί σύμβουλοι, Μαρίνος Κλεάνθους
και Έλενα Λάντα, η Φρόσω Τοφαρίδου, ΕΜΕ Γαλλικών, Υπεύθυνη Αλλογλώσσων στο
Υπουργείο Παιδείας, ο κ. Παπακυπριανού, Πρόεδρος της Σχολικής Εφορείας, οι
σχολικοί έφοροι, Νάσος Κούκος και Μυρούλα Λάμπρου, ο Γιαννάκης Χατζηκωστής,
υπεύθυνος Επιθεωρητής του σχολείου, η Φανή Γεωργή, φιλόλογος-Σύμβουλος
Αλλογλώσσων, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Γονέων Γιώργος Γεωργίου… Στον χαιρετισμό
της κυρίας Κουρσουμπά τον οποίο διάβασε εκ μέρους της η κυρία Ρωσίδου
αναφερόταν :« Ο πλήρης σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλων των παιδιών
και η οικοδόμηση, στο πλαίσιο του σχολείου, μιας κουλτούρας σεβασμού των
δικαιωμάτων του παιδιού, είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να ανταποκριθεί το
κάθε εκπαιδευτικό σύστημα στην πιο πάνω πρόκληση. Μέσα από μια πολύπλευρη
εκπαίδευση, θεμελιωμένη στο σεβασμό των δικαιωμάτων του παιδιού, η οποία θα
παρέχει γνώσεις αλλά και θα διαμορφώνει στάσεις και συμπεριφορές είναι δυνατό να
εντάξουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους στην κυπριακή κοινωνία κατά τρόπο που να
είναι επωφελής τόσο για τους ίδιους όσο και για την κοινωνία ολόκληρη. Η εκπαίδευση
είναι το πιο αποτελεσματικό εργαλείο για να κτίσουμε γέφυρες ανάμεσα σε
ανθρώπους με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο και, ταυτόχρονα, να γκρεμίσουμε
τους τοίχους της απομόνωσης, της ξενοφοβίας και της μισαλλοδοξίας που κτίζουν οι
προκαταλήψεις και τα στερεότυπα.
Η σημερινή εκδήλωση του σχολείου σας, είναι η καλύτερη ένδειξη ότι η σχολική
κοινότητα του Γυμνασίου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’ – Πλατύ αντιλαμβάνεται πλήρως
αυτή τη διάσταση της εκπαίδευσης και επιχειρεί να την αξιοποιήσει στο μέγιστο δυνατό
βαθμό. Σας συγχαίρω για τούτο, και εύχομαι, το δικό σας παράδειγμα να βρει μιμητές
και σε άλλα σχολεία» τόνισε τέλος στον χαιρετισμό της η κυρία Κουρσουμπά. Ας
αφήσουμε όμως τις φωτογραφίες να μιλήσουν…

