Ομιλία Έντιμου Δημάρχου Λεμεσού κ. Νίκου Νικολαΐδη στην εκδήλωση
«Θέκλειο – Λεμεσός, συναπάντημα γλωσσών και πολιτισμών», 17.5.2019.
Αξιότιμη κυρία Διευθύντρια του Θεκλείου Γυμνασίου, κ. Δημητρίου
Αξιότιμη κυρία Επιθεωρήτρια Φιλολογικών Μαθημάτων Δρ. Χατζηνεοφύτου,
Αξιότιμε κύριε Ολύμπιε,
Αξιότιμοι Εκπαιδευτικοί,
Αξιότιμοι γονείς,
Αγαπητά μου παιδιά,

Η γλώσσα είναι μια γέφυρα επικοινωνίας που οδηγεί στην κατανόηση πολιτισμών
και στην ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων. Στην περίπτωση του Θεκλείου
Γυμνασίου, όπου φοιτούν παιδιά από τριάντα διαφορετικές χώρες , θα μπορούσε
ίσως να υπάρχει πρόβλημα τόσο επικοινωνίας όσο και αλληλοκατανόησης. Αυτό
όμως δε συμβαίνει. Τουναντίον, η ομαλή ένταξη όλων των παιδιών στη μαθητική
κοινότητα του σχολείου έχει επιτευχθεί μέσα από ορθή προσπάθεια και
προγραμματισμό. Η Ελληνική γλώσσα δρα σαν πυρήνας επικοινωνίας μεταξύ των
παιδιών, με διαφορετική μητρική γλώσσα, είναι δηλαδή η “lingua franca” και
αποτελεί το ενοποιητικό στοιχείο που επιτρέπει στα παιδιά διαφόρων χωρών να
συνομιλούν μεταξύ τους, να αναπτύσσουν φιλίες και να εκφράζουν τα
συναισθήματά τους.
Το σύνθημα της πόλης της Λεμεσού «Μια πόλη ο κόσμος όλος» δεν είναι καθόλου
τυχαίο αλλά αντικατοπτρίζει το γεγονός ότι εδώ ζουν και εργάζονται άνθρωποι από
διαφορετικές κουλτούρες που έχουν φέρει μαζί τους τα ήθη και τα έθιμα τους που
έχουν γίνει αποδεκτά από την κοινωνία μας.
Το Θέκλειο Γυμνάσιο Λεμεσού είναι ένας μικρόκοσμος αυτής της πόλης αφού μέσα
στο ίδιο το σχολείο μπορεί κάποιος να ακούσει διάφορες γλώσσες να ομιλούνται
κατά το διάλειμμα. Αποτελεί αυτό το σχολείο ένα απτό παράδειγμα συστέγασης
διαφόρων γλωσσών και πολιτισμών χωρίς να υπάρχει η αρνητική επίδραση του
ρατσισμού. Μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία όμως, όλα τα παιδιά
διδάσκονται την ελληνική γλώσσα, την ιστορία και τον πολιτισμό της χώρας που
τους φιλοξενεί χωρίς να παραμερίζονται άλλες κύριες Ευρωπαϊκές γλώσσες όπως
είναι τα Αγγλικά και τα Γαλλικά. Η γνώση των γλωσσών και η ικανότητα κάποιου να

μπορεί να εκφράζεται και να επικοινωνεί σε διάφορες γλώσσες, ανοίγουν μεγάλους
ορίζοντες και οδηγούν στην αποδοχή της διαφορετικότητας και στην κατανόηση των
πολιτιστικών διαφορών και αποβάλλουν τον ρατσισμό.
Το γεγονός ότι ο Πρόεδρος του Κεντρικού Μαθητικού Συμβουλίου του Θεκλείου
Γυμνασίου, ο Χουσεϊνί Αμίρ, κατάγεται από τις Φιλιππίνες και την Περσία
αποδεικνύει την αποδοχή των παιδιών από τους συμμαθητές και συμμαθήτριες του
που προέρχονται από άλλες χώρες και φοιτούν στο ιστορικό αυτό σχολείο του
κέντρου της πόλης μας. Ο Χουσεϊνί, μιλά τουλάχιστον τρεις γλώσσες τη μητρική, την
πατρική, και τη γλώσσα της χώρας στην οποία ζει μα πίσω από τις τρεις αυτές
γλώσσες κρύβεται ο πολιτισμός των Φιλιππινών, της Περσίας και της Κύπρου που
σμίγεται και συνυπάρχει.
Δεν είναι τυχαίο που το Θέκλειο Γυμνάσιο διάλεξε για τη σημερινή εκδήλωση τον
τίτλο «Θέκλειο- Λεμεσός, Συναπάντημα Γλωσσών και Πολιτισμών» γιατί το ένα
στοιχείο είναι συνυφασμένο με το άλλο και μαζί αποτελούν ένα μωσαϊκό με
ψηφίδες ενωμένες μεταξύ τους αλλά και ανεξάρτητες. Ο Δήμος Λεμεσού νοιάζεται
για όλους τους πολίτες του και φροντίζει μέσα από ειδικά προγράμματα αλλά και
πολιτιστικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις για την ομαλή ένταξη στη Λεμεσιανή
κοινωνία των ανθρώπων που ήρθαν στην πόλη μας από άλλες χώρες ανεξάρτητα
από τον τόπο καταγωγής τους και με στόχο την πρόληψη του αποκλεισμού.
Θα ήθελα να εκφράσω τα συγχαρητήριά μου σε όσους με τη δική τους συμβολή
συμμετείχαν στη διοργάνωση και παρουσίαση της σημερινής εκδήλωσης, τη
Διεύθυνση του σχολείου, τους εκπαιδευτικούς και τα παιδιά, μια εκδήλωση όπου
συναπαντώνται μεταξύ τους οι πολιτισμοί.

Νίκος Νικολαΐδης
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