Είδος: Εφημερίδα / Κύρια / Περιφερειακή / Ημερήσια
Ημερομηνία: Τρίτη, 12-10-2010
Σελίδα: 33
Μέγεθος: 287 cm ²
Μέση κυκλοφορία: Μη διαθέσιμη
Επικοινωνία εντύπου: (22410) 28728
Λέξη κλειδί: ΛΟΥΚΙΑ ΡΙΚΑΚΗ
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http://dreamsinanotherlanguage.blogspot.com
http://vimeo.com/10770767
ΜΙΑ ΤΑΙΝΙΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΧΟΛΕΟ ΠΟΛΥΞΕΧΩΡΙΣΤΟ
To σχολείο ίσως δεν μπορεί να αλλάξει την κοινωνία
γύρω του, όμως στη Φανερωμένη προσπαθούννα βελτιώσουν
την κοινωνία των παιδιώντου σχολείου και να
ανταποκριθούνστις ανάγκες τους.
Σχολείο Φανερωμένης:300 πρόσωπα,300 όνειρα καθένα
στη γλώσσατου.
To σχολείοείναι η χώρα των παιδιών.Μια νέα πατρίδα
όπουεκτός του ότι μιλούν διάφορες γλώσσες,μαθαίνουν
να εκφράζονται ακόμη και να ονειρεύονται σε μια άλλη
γλώσσα.Ειδικά η Φανερωμένη αποτελεί φιλόδοξο πρόγραμμα
του υπουργείου Παιδείας της Κύπρου,το οποίο
κάνει ένα άνοιγμα στην κοινωνία. To εντυπωσιακόκτίριο
στο κέντρο της παλιάςΛευκωσίας ήταν ένα παραδοσιακό
παρθεναγωγείοαπό εκείνα που φοίτησαν πολλές γενιές
κοριτσιών.Τώρα όμως τα πράγματαέχουν αλλάξει. Λίγα
μέτρα απότο σχολείο βρίσκεται η Πράσινηγραμμή.Η νεκρή
εκείνη ζώνη πουχωρίζει την Λευκωσία στα δύο.
"Δεν ξεχνώ' λένε ακόμητα μαθητικά τετράδια αλλά για
τους σημερινούς μαθητές της Φανερωμένης αυτό σημαίνει
άλλα πράγματα.Αυτοί πασχίζουντώρα να ζήσουν σε
μια νέα χώρα, την Κύπρο,και πολλοί απ' αυτούς δεν ξεχνούν
τις δικές τους χώρες. Σκηνικά πολέμων,διωγμοί,
φτώχεια τους έφεραν εδώ, σε αυτή τη γωνιά του κόσμου,
σε αυτό το νησί. Ποιος άνεμος τους έφερε εδώ; Τύχη καλή,
την υποδοχήτους ανέλαβαν δάσκαλοι με καρδιά μικρού
παιδιού.Ο πόλεμοςδεν καταστρέφει μόνο τη γη αλλά
κάνει τις καρδιές πέτρινες, τα μάτια τυφλά. Μετανάστης
είναι ο άνθρωποςχωρίς σπίτι,το σπίτι δεν είναι ένα
μέρος μα ένα πρόσωποπου σε αναγνωρίζει. Η μετανάστευση
ενσωματώνει την αιχμή της προσωπικήςτου ελπίδας
ως προςτο απρόσωπομέλλον.

«Η ζωή είναι δύσκολη,αλλά κι εγώ εύκολη δεν είμαι»
έγραφε η τσάντα της Περβίν απότην Τουρκία, στα ελληνικά
και στα τούρκικα.Έτσι ξεκίνησε η Περβίν να γράφει
την ιστορία της, για το πως διεκδίκησε την εκπαίδευση
της και ήρθε απότο χωριό της στην Τουρκία, στην Κύπρο
με τα αδέλφια της, για να μάθουν κι άλλα γράμματα.Ήρθε
μαζί με την Αϊσέ, τον Κεμάλ και τον Μεχμέτ. Και οι
τέσσερεις φοιτούν στα σχολεία της Φανερωμένης.
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