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Χαιρετισμός του Δημάρχου Λεμεσού, κ. Νίκου Νικολαΐδη, στην παρουσίαση
του βιβλίου του Δρος Μιχάλη Παπαδόπουλου «Η αυτοκτονία της
ψυχιατρικής», την Παρασκευή, 7 Δεκεμβρίου 2018 στις 7.00 μ.μ. στη Δημοτική
Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη
(Συνδιοργάνωση εκδόσεις Νήσος, Δημοτική και Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη
Λεμεσού)
Φίλε Μιχάλη,
Δεν θα μπορούσε η παρουσίαση ενός βιβλίου δικού σου, να γίνει σε καταλληλότερο
χώρο από αυτόν εδώ, τη Δημοτική Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη Λεμεσού, ένα χώρο
του βιβλίου και των γραμμάτων. Σε καλωσορίζω, λοιπόν, σε ένα χώρο δικό σου, σε
ένα χώρο που σου ανήκει και του ανήκεις.
Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής και συγκινημένος γιατί κλήθηκα να χαιρετίσω τη σημερινή
εκδήλωση, η οποία είναι η πρώτη εκδήλωση για παρουσίαση βιβλίου που
διοργανώνεται στην πρόσφατα ανακαινισθείσα βιβλιοθήκη της Λεμεσού. Νιώθω
ιδιαίτερη τιμή γιατί στην αποψινή παρουσίαση συμμετέχουν εκλεκτοί επιστήμονες
και παιδαγωγοί.
Το βιβλίο που παρουσιάζεται απόψε, με τίτλο «Η αυτοκτονία της Ψυχιατρικής»,
είναι ένα βιβλίο προβληματισμού, ο οποίος επεκτείνεται σε ψυχοκοινωνικά,
παιδαγωγικά και πολιτικά προβλήματα που έχουν μεγάλη σημασία για την
ανατροφή των παιδιών μας και τη διαμόρφωση της κοινωνίας μας. Το βιβλίο θα
μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ένα βιβλίο-δώρο που μας προσφέρει ο
πολυγραφότατος Λεμεσιανός Μιχάλης Παπαδόπουλος που με το επιστημονικό,
συγγραφικό και ποιητικό του έργο ανεδείχθη ως ένας διανοούμενος με διεθνές
κύρος και υπόσταση. Και τίμησε πρώτα τους γονιούς του τον Κωστή και τη Δόμνα
που φεύγοντας από αυτόν τον κόσμο άφησαν ένα όνομα εντιμότητας και
δημιουργικότητας.
Γεννημένος ο ίδιος στις φτωχογειτονιές του Αγίου Αντωνίου και του Άη Γιάννη,
έκανε λαμπρές σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Εξ-Μασσαλίας στη ψυχολογία και
στην παιδαγωγική όπου πήρε δύο Μάστερ και δίδαξε ως βοηθός καθηγητής.
Διορισμένος από το 1976 στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, ταράζει τα
εκπαιδευτικά πράγματα του τόπου όταν επινόησε το πρόγραμμα αλφαβητισμού
στο Γυμνάσιο που καμία άλλη χώρα δεν είχε δημιουργήσει και το οποίο
επεκτάθηκε σταδιακά σε όλα τα Γυμνάσια της Κύπρου. Θα πρέπει να
υπογραμμίσω πως το πρόγραμμα ξεκίνησε από τη Λεμεσό με πρώτο διδάξαντα ένα
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ήρωα εκπαιδευτικό τον Δημήτρη Χαραλάμπους, ο οποίος δέχθηκε αφού
αποσπάστηκε από τη δημοτική στη μέση, να κάνει μάθημα σε ένα υπόγειο του
Γυμνασίου Ομονοίας και στο γραφείο του Διευθυντή κατά τις εννέα περιόδους που
διαρκούσε το πρόγραμμα στο Γυμνάσιο Επισκοπής. Πολλοί άλλοι καθηγητές
δούλεψαν με πάθος και έδωσαν πολλές ώρες από τον προσωπικό τους χρόνο για
αυτό το πρόγραμμα καθώς και για άλλα πρωτοποριακά προγράμματα.
Είναι για αυτό το πρόγραμμα που η Ευρωπαϊκή Ένωση τον κάλεσε ως τον κύριο
ειδικό εμπειρογνώμονα σε συμπόσιο όπου παρουσιάστηκε η στρατηγική για
πρόληψη της σχολικής εγκατάλειψης μέχρι το 2020. Ο Μιχάλης Παπαδόπουλος, ο
συμπολίτης μας, ήταν ο επίσημος προσκεκλημένος σε αυτή την υψηλού κύρους
επίσημη εκδήλωση. Και μια σημαντική λεπτομέρεια της εκδήλωσης αυτής: ήταν η
δεύτερη φορά στη ζωή του, που ο Μιχάλης φόρεσε γραβάτα!
Το
διδακτορικό του με θέμα «Λειτουργικός αναλφαβητισμός – Σχολικός
Αποκλεισμός – Σχολικός Πόνος», το οποίο εξεδώθη με τον ίδιο τίτλο από τις
εκδόσεις Λιβάνη 1997, το απέκτησε με άριστα, και μάλιστα ομόφωνα.
Ο Μιχάλης εκτός από τις επιστημονικές του επιτυχίες, την εργατικότητα, το πάθος
του για τη γραφή και τους αγώνες του για αλλαγή της κοινωνίας, δεν σταμάτησε
να αγωνίζεται, παρά και το γνωστό πρόβλημα υγείας που παρουσίασε τα
τελευταία χρόνια. Όπως αναφέρει στον πρόλογο της η ψυχαναλύτρια Μαρίλια
Άζενστάιν, ο Μιχάλης είναι ένας άνθρωπος της επιστήμης καθώς επίσης και ένας
συγγραφέας και ποιητής. Είναι όμως πάνω απ’ όλα ένας άνθρωπος με ποιότητα.
Με μεγάλη κουλτούρα, μετριόφρων και προσηνής. « Έχει αφιερώσει τη ζωή του στη
μελέτη της εκπαίδευσης για το καλό της ανθρωπότητας.»
Σε ευχαριστούμε αγαπητέ Μιχάλη γιατί η παρουσία σου είναι πραγματικά μια
ανεκτίμητη πνευματική περιουσία για την πόλη μας!

