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Χαιρετισμός Δημάρχου Λεμεσού
στην καλλιτεχνική εκδήλωση του Λυκείου Αποστόλων Πέτρου και Παύλου
«Στην οθόνη των ονείρων μας»
Τετάρτη 10/4/19
Είναι με ιδιαίτερη χαρά που αποδέχτηκα την πρόσκληση από το Λύκειο Πέτρου και
Παύλου για να παραστώ και να προσφωνήσω την αποψινή εκδήλωση του σχολείου.
Αυτή πρέπει να είναι η 4η ή 5η φορά που παρευρίσκομαι σε εκδήλωση του Λυκείου
Πέτρου και Παύλου, και οφείλω να ομολογήσω ότι η κάθε φορά εκπλήσσομαι θετικά για
το επίπεδο, την ποιότητα και την πρωτοτυπία των εκδηλώσεων αυτών. Κάτι που
φανερώνει το πολύ ψηλό επίπεδο του σχολείου και σε σχέση με το διδακτικό προσωπικό
και σε σχέση με τους μαθητές του.
Η αποψινή εκδήλωση αφορά ένα θέμα που έχει για την πόλη μας πάρα πολύ μεγάλη
σημασία, γιατί αφορά την διαπολιτισμικότητα, αλλά για γενικότερα την πολιτιστική μας
κληρονομιά.
Γνωρίζω ότι ο διαπολιτισμικός διάλογος, η ενίσχυση της ενεργής πολιτότητας και η
επαφή των νέων μας με τον πολιτισμό και την πολιτιστική κληρονομιά είναι ένας από
τους στόχους και τοις προτεραιότητες του σχολείου. Γι’ αυτό εξ’ άλλου το λόγο είναι που
το σχολείο έχει επιλεγεί ως μέλος του Δικτύου Εταιρικών Σχολείων ASPNET UNESCO
Κύπρου και φέρει τον τίτλο του
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΡΕΣΒΕΥΤΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ / ΣΠΕΚ.
Η αποψινή εκδήλωση, αφιερωμένη στον κινηματογράφο, τόσο τον Ελληνικό όσο και τον
Ευρωπαϊκό και ξένο κινηματογράφο, είναι ακόμα μια εκδήλωση που αναδεικνύει και
προβάλλει πολιτιστικές απόψεις, όπως αυτές καταγράφονται μέσα από τη δημιουργική
έκφραση της 7ης τέχνης σε παγκόσμιο επίπεδο.
Είμαι σίγουρος ότι και η αποψινή εκδήλωση του Λυκείου Π+Π θα αφήσει τις καλύτερες
εντυπώσεις.
Κλείνοντας το σύντομο μου χαιρετισμό, θέλω να εκφράσω τα συγχαρητήρια μου στη
Λυκειάρχη, στον καθηγητικό σύλλογο και στους μαθητές του Λυκείου Πέτρου και
Παύλου για τη διοργάνωση της αποψινής εκδήλωσης τους. Αλλά και για το γεγονός ότι
μέσα από την εν γένει δράση τους έχουν άξια καταστεί ένα πρωτοπόρο σχολείο στα
γράμματα, τις τέχνες και στον πολιτισμό στην πόλη μας.
Σας ευχαριστώ.

