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Εκδήλωση «Όλοι διαφορετικοί - Όλοι ίσοι»

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε, την Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου στο Γυμνάσιο
Ανθούπολης στη Λευκωσία, εκδήλωση κατά του ρατσισμού, στο πλαίσιο του προγράμματος
«Όλοι διαφορετικοί - Όλοι ίσοι» που υλοποιεί το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού σε
συνεργασία με την Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου.
Η εκδήλωση έγινε στην παρουσία και με τη συμμετοχή των πρώην διεθνών
ποδοσφαιριστών και πρώην πρεσβευτών του Fair Play Μιχάλη Κωνσταντίνου

και

Κωνσταντίνου Χαραλαμπίδη, καθώς και του διεθνούς ποδοσφαιριστή της Δόξας
Κατωκοπιάς Νεκτάριου Αλεξάνδρου.
Οι μαθητές του Γυμνασίου Ανθούπολης και οι καθηγητές τους ετοίμασαν και παρουσίασαν
ένα όμορφο καλλιτεχνικό πρόγραμμα με τραγούδι και χορό, με τη συμμετοχή παιδιών από
τη Σχολή Κωφών και των Ειδικών Ολυμπιακών.
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με ποδοσφαιρικό αγώνα με τη συμμετοχή του Μιχάλη
Κωνσταντίνου και του Κωνσταντίνου Χαραλαμπίδη, καθώς και μαθητών του Σχολείου,
μαθητών από την Σχολή Κωφών και των Ειδικών Ολυμπιακών.
Οι μαθητές του Γυμνασίου Ανθούπολης, ενός από τα πολλά εκπαιδευτικά ιδρύματα της
χώρας μας στα οποία φοιτούν μαθητές διαφόρων εθνικοτήτων, μέσω των εκδηλώσεών τους,
έστειλαν με τον καλύτερο τρόπο το μήνυμα ότι μπορεί όλοι να είμαστε διαφορετικοί, όλοι
όμως είμαστε ίσοι, ανεξαρτήτως χρώματος, εθνικότητας, θρησκείας και ικανοτήτων.
Ο Διευθυντής του Γυμνασίου Ανθούπολης κ. Ανδρέας Ματσάγκος, καλωσορίζοντας θεατές
και μαθητές στην εκδήλωση, τόνισε ότι τα μηνύματα που εκπέμπονται, μέσω ενός τόσο
αγαπητού αθλήματος όπως το ποδόσφαιρο, γίνονται εύκολα αποδεκτά από τους έφηβους
μαθητές που έχουν ως πρότυπα αγαπημένους ποδοσφαιριστές.
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Εκ μέρους της ΚΟΠ χαιρετισμό απηύθυνε ο Οικονομικός Διευθυντής κ. Ανδρέας Μωριάς,
που είναι ο υπεύθυνος υλοποίησης του προγράμματος «Όλοι διαφορετικοί - Όλοι ίσοι» από
πλευράς Ομοσπονδίας. Ο κ. Μωριάς ευχαρίστησε το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού για
τη συνεργασία, τους μαθητές, τους καθηγητές και τον διευθυντή του Γυμνασίου Ανθούπολης
και έστειλε το μήνυμα πως μέσω αυτού του προγράμματος, στόχος είναι οι μαθητές να
μάθουν να σέβονται τους αντιπάλους τους στον αθλητισμό και τους συνανθρώπους τους
στην ευρύτερη κοινωνία.
Η Επιθεωρήτρια Φυσικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού κα Κάλλη
Χατζηιωσήφ αναφέρθηκε στη σημασία που δίνει το Υπουργείο στην υλοποίηση του
προγράμματος «Όλοι διαφορετικοί - Όλοι ίσοι», τονίζοντας την αξία των μηνυμάτων του
προγράμματος και ευχαριστώντας την ΚΟΠ για τη συνεργασία. Παράλληλα, ευχήθηκε όπως
το πρόγραμμα αυτό συνεχιστεί πέραν των τεσσάρων χρόνων που είναι η αρχική του
διάρκεια.
Εκ μέρους των τριών διεθνών ποδοσφαιριστών, στους μαθητές μίλησε ο Νεκτάριος
Αλεξάνδρου προτρέποντάς τους να μην μένουν αμέτοχοι και αδιάφοροι όταν παρατηρούν
ρατσιστικές συμπεριφορές στο περιβάλλον τους.
Το πρόγραμμα «Όλοι διαφορετικοί - Όλοι ίσοι» έχει τετραετή διάρκεια και φέτος διανύει τον
τρίτο του χρόνο. Παρόμοιες εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια σε
σχολεία σε διάφορες επαρχίες και θα συνεχιστούν και κατά το προσεχές διάστημα.
Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο του προγράμματος, πολυάριθμες σχολικές μονάδες Μέσης
Εκπαίδευσης διοργανώνουν ενδοσχολικά τουρνουά ποδοσφαίρου σάλας αφιερωμένα στους
στόχους του προγράμματος.

Για περισσότερες φωτογραφίες από την εκδήλωση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
επισκέπτονται: https://www.facebook.com/cyprusfaofficial/

