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Αξιότιμε,
Είναι με χαρά που απευθύνω απόψε χαιρετισμό στην ετήσια Γενική Συνέλευση
της Ομοσπονδίας Συνδέσμου Γονέων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Λεμεσού
που αποτελεί το ανώτατο όργανο των οργανωμένων γονιών της πόλης και
επαρχίας μας.
Η πιο σημαντική και ουσιαστική ευθύνη που αναλαμβάνει ένα άτομο κατά τη
διάρκεια της ζωής του είναι η ευθύνη για την ανατροφή και τη διαπαιδαγώγηση
των παιδιών του. Αυτή η ευθύνη είναι μια μοναδική δέσμευση γιατί αφορά τη ζωή
ενός άλλου ανθρώπου. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι γονείς είναι στην ουσία
οι πρώτοι παιδαγωγοί στη ζωή των παιδιών τους και οι πιο σημαντικοί αφού από
τα πρώτα τρία έως πέντε χρόνια της ζωής ενός παιδιού διαμορφώνεται κατά ένα
μεγάλο βαθμό η προσωπικότητά του. Οι γονείς είναι οι πρώτοι που εισάγουν το
παιδί στην κοινωνία των ανθρώπων και είναι υπεύθυνοι για τη συναισθηματική
σταθερότητά του, για τη διαμόρφωση του χαρακτήρα του, για την ηθικότητά του
αλλά και για τη μόρφωσή του.
Ο στόχος ενός γονέα δεν πρέπει να είναι μόνο η απόκτηση δεξιοτήτων και
προσόντων για να εξελιχθεί το παιδί σε ένα οικονομικά παραγωγικό ενήλικα
αλλά για να εξελιχθεί πρωτίστως σε έναν μορφωμένο ενήλικα σε πολλούς
τομείς όχι μόνο εκπαιδευτικά αλλά και πολιτισμικά και κοινωνικά.
Οι συνεχείς αλληλεπιδράσεις που λαμβάνουν χώρα μέσα σε μια οικογένεια είναι
ωφέλιμες στην ανάπτυξη του παιδιού. Έτσι ο γονέας που είναι ενεργός πολίτης
με έντονο το αίσθημα τόσο της οικογενειακής όσο και της κοινωνικής ευθύνης
γίνεται παράδειγμα προς μίμηση για το παιδί του και το οδηγεί στην ενεργό
πολιτότητα. Άρα η ενεργός συμμετοχή των γονέων στα δρώμενα ενός σχολείου
δίνει απτά δείγματα εθελοντισμού και προσφοράς.
Η Ομοσπονδία Μέσης Εκπαίδευσης Λεμεσού έχει αποδείξει μέσα από τις
διάφορες δράσεις που έχει αναπτύξει την επιδίωξή της για αγαστή συνεργασία με
όλους τους φορείς της Δημόσιας Εκπαίδευσης όπως το Υπουργείο Παιδείας και
Πολιτισμού, την ΟΕΛΜΕΚ, την ΟΛΤΕΚ, τους Δήμους, τις Σχολικές Εφορίες και

την Ιερά Μητρόπολη Λεμεσού. Η προσφορά της Ομοσπονδίας δεν περιορίζεται
μόνο σε υλικοτεχνική υποδομή στα διάφορα σχολικά κτίρια όπου χρειάζεται να
συμβάλει αλλά επεκτείνεται και στον μορφωτικό τομέα με τη διοργάνωση
εκπαιδευτικών εκθέσεων που σχετίζονται με την επιλογή και τους στόχους των
παιδιών για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σε συνεργασία βέβαια με τους
Σχολικούς Συμβούλους του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Περαιτέρω
έχοντας την προσέγγιση ότι ο πολιτισμός συμβάλλει θετικά στη διαμόρφωση
ενός παιδιού και διευρύνει τους ορίζοντες του, η Ομοσπονδία οργανώνει
μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις όπου λαμβάνουν μέρος παιδιά της Δημοτικής και
της Μέσης Εκπαίδευσης, θεατρικές παραστάσεις, διαλέξεις και άλλα δρώμενα
αλλά και δραστηριότητες κοινωνικής προσφοράς όπως αιμοδοσία, εράνους και
παζαράκια.
Ψυχολόγοι λένε ότι τα παιδιά παρατηρούν, καταγράφουν, αναπαράγουν τη
συμπεριφορά των γονιών και τις στάσεις που υιοθετούν σε κάθε περίπτωση και
από εκεί αντλούν στοιχεία που ενσωματώνουν μέσα στη δική τους
προσωπικότητα.
Η Ομοσπονδία Μέσης Εκπαίδευσης Λεμεσού έχει αποκτήσει πριν τρία χρόνια το
δικό της οίκημα και αυτό αποτελεί την υπολοποίηση ενός οράματος που
ενθαρρύνει και αναγνωρίζει την προσφορά της.
Εύχομαι καλή συνέχεια στο έργο της Ομοσπονδίας γιατί άνθρωποι που
εργάζονται εθελοντικά για το καλό των παιδιών είναι απαραίτητοι στη σημερινή
κοινωνία.
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