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Χαιρετισμός του Δημάρχου Λεμεσού, κ. Νίκου
Νικολαϊδη, στην εκδήλωση του Ιδρύματος Μελέτης
της Δημοκρατίας «Ανδρέας Αρμεύτης» με θέμα:
«Ιστορία και αυτογνωσία στην εκπαίδευση», την
Πέμπτη, 1 Ιουνίου 2017 στις 7.00 μ.μ. στο Δημοτικό
Μέγαρο

Με ιδιαίτερη τιμή σας καλωσορίζω στο Δημοτικό
Μέγαρο Λεμεσού, στην 4η Δημόσια Συζήτηση του
Ιδρύματος

Μελέτης

της

Δημοκρατίας

«Ανδρέας

Αρμεύτης», με θέμα «Ιστορία και αυτογνωσία στην
εκπαίδευση».
Δεν θα μπορούσε να υπάρξει πιο πρέπουσα εκδήλωση
για έναν εξέχοντα αγωνιστή της δημοκρατίας, από μια
εκδήλωση

δημοκρατικού

διαλόγου

σε

ένα

χώρο

δημοκρατικών διεργασιών όπως είναι η αίθουσα όπου
συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Λεμεσού.
Και θεωρούμε ιδιαίτερη μας τιμή που η οικογένεια του
ήρωα και το ομώνυμο ΄Ιδρυμα επιλέγουν το Δημοτικό
Μέγαρο

για

αυτές τις

καθεχρονικές εκδηλώσεις

μνήμης του ήρωα Ανδρέα Αρμεύτη.
Το θέμα της αποψινής συζήτησης «Η ιστορία και
αυτογνωσία στην εκπαίδευση» είναι ένα θέμα, πτυχές
του

οποίου

διάστημα.

συζητήθηκαν

έντονα

το

τελευταίο

Απασχόλησαν και προβλημάτισαν την

κοινή γνώμη, κατέδειξαν διαφορετικές φιλοσοφίες και
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προσεγγίσεις και μπορεί να λεχθεί ότι αποτέλεσαν το
λόγο ή την αφορμή ή πιθανώς και το πρόσχημα για
σημαντικές πολιτικές εξελίξεις και ανατροπές.
Εκ μέρους του Δήμου Λεμεσού καλωσορίζω τους τρεις
(3) κύριους ομιλητές, τον κ. Χάρη Αθανασιάδη,
Αναπληρωτή

Καθηγητή

στο

Tμήμα

Φιλοσοφίας,

Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων, τον Δρα Μιχαλίνο Ζεμπύλα, καθηγητή του
Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου και Πρόεδρο της
Τεχνικής

Επιτροπής

Εκπαίδευσης

από

την

ελληνοκυπριακή πλευρά και τον κ. Sener Elcil, Γενικό
Γραμματέα των Τ/Κ Δασκάλων KTOS.
Το θέμα της ιστορικής αυτογνωσίας και ο ρόλος της
εκπαίδευσης

είναι

ένα

σύνθετο,

αλλά

και

αμφιλεγόμενο θέμα.
Είμαι σίγουρος πως οι αποψινοί καλεσμένοι του
Ιδρύματος μέσα από τις τοποθετήσεις τους και μέσα
από τον ανοικτό διάλογο που θα προκαλέσουν θα μας
δώσουν την ευκαιρία να κατανοήσουμε καλύτερα τις
πολλές και σημαντικές πτυχές του θέματος αυτού.
Δεν έχω αμφιβολία ότι η αποψινή εκδήλωση θα
συμβάλει σε μεγάλο βαθμό στην αναζήτηση και
ανάδειξη της αλήθειας για τα όσα έχουν συμβεί τις
τελευταίες δεκαετίες, αλλά και για τα όσα συμβαίνουν
σήμερα στην πατρίδα μας.
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Κυρίως όμως θα μας βοηθήσουν να θέσουμε όσο το
δυνατό πιο καθαρούς και στερεούς όρους στη βάση των
οποίων θα μπορέσουμε επιτέλους α ελπίζουμε σε ένα
ευοίωνο μέλλον για το πολύπαθο νησί μας και για τον
κυπριακό λαό.
Καλή επιτυχία στην αποψινή εκδήλωση και ξανά
συγχαρητήρια στο ΄Ιδρυμα Μελέτης της Δημοκρατίας
«Ανδρέας Αρμεύτης» γιατί μέσα από τις συζητήσεις
τους όπως η αποψινή δίνουν συνέχεια στην προσφορά
της θυσίας του Ανδρέα Αρμεύτη προς τον τόπο μας.
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