«…Θέλω να γυρίσω στην πατρίδα,
αλλά η πατρίδα είναι το στόμα ενός καρχαρία
πατρίδα είναι η κάνη ενός όπλου
και κανένας δε θα άφηνε την πατρίδα
εκτός αν η πατρίδα σε κυνηγούσε μέχρι τις ακτές
εκτός αν η πατρίδα σού έλεγε να τρέξεις πιο γρήγορα
να αφήσεις πίσω τα ρούχα σου
να συρθείς στην έρημο
να κολυμπήσεις ωκεανούς
να πνιγείς
να σωθείς
να πεινάσεις
να εκλιπαρήσεις
να ξεχάσεις την υπερηφάνεια
η επιβίωσή σου είναι πιο σημαντική.
Κανένας δεν αφήνει την πατρίδα εκτός αν η πατρίδα είναι
μια ιδρωμένη φωνή στο αυτί σου
που λέει
φύγε,
τρέξε μακριά μου τώρα
δεν ξέρω τι έχω γίνει
αλλά ξέρω ότι οπουδήποτε αλλού
θα είσαι πιο ασφαλής απ΄ ό,τι εδώ»
Ουαρσάν Σαιρ «Πατρίδα»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ
8:00-9:15 Εκδήλωση
Α. Χαιρετισμοί
Καλωσόρισμα από τη Διευθύντρια κ. Σωτηρούλα Χρυσοστόμου Βούργια
Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Γονέων
κ. Παναγιώτη Παπαχαραλάμπους
Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο της Εφορείας Ελληνικών
Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας κ. Γιάννη Οικονομίδη
Χαιρετισμός της Προέδρου του Συνδέσμου Μικρασιατών Κύπρου
από την Ταμία του Συνδέσμου κ. Αντωνία Προδρόμου
Χαιρετισμός από την Εκπρόσωπο του Γραφείου της Επιτρόπου
Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων - Αρχή κατά των
Διακρίσεων κ. Μελίνα Τριγγίδου
Χαιρετισμός από τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Μεσαορίας
κ. Γρηγόριο
Κήρυξη εργασιών της Ημερίδας από τον ΓΕΔΕ κ. Χρίστο
Χατζηαθανασίου
Β. «Πρόσφυγες και Ανθρώπινα Δικαιώματα» Ομιλία από την
κ. Αιμιλία Στροβολίδου, εκπρόσωπο της Ύπατης Αρμοστείας
των Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες
Γ. Καλλιτεχνικό πρόγραμμα
«Imagine» (Τραγούδι από τα παιδιά της Στ΄1 τάξης)
«Χέρια σαν κι αυτά» (Τραγούδι από τα παιδιά της Ε΄ τάξης)
«Σι Σου Ντο» (Θεατρική ανάγνωση από τα παιδιά της Στ΄2
τάξης)
«Το σπίτι μου το πατρικό» (Ζεϊμπέκικο από παιδιά της Στ΄1
τάξης)

9:15-9:45 Δεξίωση
9:45-11:00 Βιωματικά εργαστήρια
Αίθουσα Δ΄1: «Πρόσφυγες και Ανθρώπινα Δικαιώματα» κ. Αιμιλία Στροβολίδου, Εκπρόσωπος της Ύπατης Αρμοστείας
των Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες
Αίθουσα Δ΄2: «Δικαιώματα του Παιδιού» - κ. Ελένη
Κοτζαμάνη, Λειτουργός του Γραφείου Επιτρόπου Προστασίας
των Δικαιωμάτων του Παιδιού
Αίθουσα Ε΄1: «Εκπαίδευση για την Ειρήνη» - κ. Λοΐζος
Λουκαΐδης, Εκπρόσωπος του προγράμματος «Εκπαίδευση για
έναν πολιτισμό ειρήνης»
Αίθουσα Ε΄2: «Πρόσφυγες στο Καταφύγιο» - κ. Γιώργος
Κωνσταντίνου, Εκπρόσωπος του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού
Αίθουσα Στ΄1: «Μετανάστες» - κ. Μελίνα Τριγγίδου,
Εκπρόσωπος του Γραφείου της Επιτρόπου Διοικήσεως και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων - Αρχή κατά των Διακρίσεων
Αίθουσα Οικιακής Οικονομίας - Στ΄2: «Κύπρος, Καταφύγιο
Μικρασιατών Προσφύγων» -κ. Αντωνία Προδρόμου, Ταμίας
του Συνδέσμου Μικρασιατών Κύπρου
11:10-12:20 Βιωματικά εργαστήρια (συνέχεια)
Σε αντίσκηνο από την κ. Ελένη Κοτζαμάνη, Λειτουργό του
Γραφείου Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του
Παιδιού
Από το Διδακτικό Προσωπικό του Σχολείου στις Αίθουσες
Διδασκαλίας
12:30-13:00 Κλείσιμο-αξιολόγηση ημερίδας
Απονομή βραβείων στους βραβευθέντες
σε διαγωνισμούς που προκηρύξαμε.

