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Διδυμοποίηση του Παγκυπρίου Γυμνασίου Λευκωσίας
με το Λύκειο Chaptal του Παρισιού
Στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης του Πρύτανη της Σορβόννης και Προέδρου της
Ακαδημίας του Παρισιού κ. Gilles Pécout στην Κύπρο υπογράφτηκε, στις 16
Απριλίου 2019, Σύμβαση Διδυμοποίησης μεταξύ του Παγκυπρίου Γυμνασίου
Λευκωσίας και του Λυκείου Chaptal του Παρισιού.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο Πρύτανης της Σορβόννης κ. Gilles Pécout
σημείωσε ότι η διδυμοποίηση εμπίπτει στο πλαίσιο των σχέσεων Γαλλίας - Κύπρου,
οι οποίες είναι σήμερα ιδιαίτερα στενές. Ευχαρίστησε όλους όσοι συνέβαλαν στις
πολύ ουσιαστικές συναντήσεις που είχε κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, η
οποία, όπως ανέφερε, έτυχε πολύ υψηλής αναγνώρισης. Δήλωσε ότι η επίσκεψή του
στην Κύπρο χαρακτηρίζεται από τρεις λέξεις: συγκίνηση -που βρίσκεται σε ένα
ιστορικό σχολείο, από το οποίο αποφοίτησαν εξέχουσες προσωπικότητες και το
οποίο αποτελεί κέντρο πνευματικότητας και πολιτισμού-, ευγνωμοσύνη προς τον
Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού και τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας για
τη θερμή υποδοχή τους, εμπιστοσύνη προς τις ομάδες των σχολείων που θα
δουλέψουν με πρώτο μέλημα την αλληλογνωριμία και τη χάραξη ενός κοινού
μέλλοντος που ανήκει στους νέους της Ευρώπης, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε και
ο Πρόεδρος της Γαλλίας κ. Emmanuel Macron.
Ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού δρ Κώστας Χαμπιαούρης, στον δικό του
χαιρετισμό, αφού καλωσόρισε τον κ. Pécout στην Κύπρο και τον ευχαρίστησε για την
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αποδοχή της πρόσκλησης, εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για την καταστροφή του
ιστορικού μνημείου παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, της Παναγιάς των
Παρισίων. Με αφορμή το θλιβερό αυτό γεγονός, ανέφερε ότι ετοιμάζεται εγκύκλιος
προς όλες τις σχολικές μονάδες της Κύπρου, με την οποία θα καλούνται οι
εκπαιδευτικοί να ενημερώσουν τους μαθητές και μαθήτριες για το ιστορικό αυτό
μνημείο και να τους/τις ευαισθητοποιήσουν για την ανάγκη σεβασμού και
προστασίας της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς.
Ακολούθως, εξέφρασε τη χαρά του για τη διδυμοποίηση των δύο ιστορικών
σχολείων, της Κύπρου και της Γαλλίας, του Παγκυπρίου Γυμνασίου και του Λυκείου
Chaptal. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι «και τα δυο σχολεία μόρφωσαν στις τάξεις τους
πολλές γενεές νέων και τους έδωσαν τα εφόδια να προσφέρουν το μέγιστο των
δυνατοτήτων τους στην κοινωνία και την πατρίδα τους. Στον κατάλογο των μαθητών
του Παγκυπρίου Γυμνασίου περιλαμβάνονται προσωπικότητες που σημάδεψαν την
πολιτική, πολιτιστική, πνευματική και επιστημονική ζωή της Κύπρου, όπως οι
Αρχιεπίσκοπος Μακάριος Γ΄, οι Προέδροι της Κυπριακής Δημοκρατίας Γλαύκος
Κληρίδης και Τάσσος Παπαδόπουλος και άνθρωποι των Επιστημών και της Τέχνης
όπως ο ποιητής Κώστας Μόντης και ο νομπελίστας Χριστόφορος Πισσαρίδης».
Τέλος, δήλωσε ότι η διδυμοποίηση θα συμβάλει στην ανάπτυξη της συνεργασίας και
αλληλεγγύης μεταξύ των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και στην αμοιβαία μάθηση
μεταξύ των μαθητών και μαθητριών των δύο σχολείων. Επιπλέον, θα βοηθήσει τους
μαθητές μας στη βελτίωση της γλωσσικής ικανότητάς τους στη Γαλλική. Στο ίδιο
πλαίσιο, τόνισε ότι δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στην εκμάθηση της Γαλλικής, μέσα και
από τη νέα πολιτική του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για εισαγωγή των
Γαλλικών ως υποχρεωτικής γλώσσας στα Ενιαία Ολοήμερα Σχολεία στις τάξεις Ε’
και Στ’ δημοτικού.
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με τραγούδια από το Μουσικό Σύνολο του Παγκυπρίου
Γυμνασίου.
Στη συνέχεια η Γαλλική αντιπροσωπεία, με τη συνοδεία του Υπουργού Παιδείας και
Πολιτισμού και του Πρέσβη της Γαλλίας στην Κύπρο, επισκέφθηκαν το
Γαλλοκυπριακό σχολείο όπου έγιναν δεκτοί από τον Διευθυντή του σχολείου, μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου και του εκπαιδευτικού προσωπικού του σχολείου.
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Ακολούθως, είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν τάξεις διδασκαλίας και να
συζητήσουν με μαθητές και καθηγητές.
Το

Γαλλοκυπριακό σχολείο, δείγμα της εξαίρετης σχέσης των δύο χωρών στον

τομέα της παιδείας, αποτελεί τον καρπό των κοινών προσπαθειών των
κυβερνήσεων της Κύπρου και της Γαλλίας και της δέσμευσής τους για συνέχιση και
ενδυνάμωση των δεσμών φιλίας που βασίζονται σε κοινές αρχές και αξίες.
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