Ο Ρόλος της Παιδείας για μια Βιώσιμη Λύση
Σε ανακοίνωση εκ μέρους των Αρχηγών των δυο Κοινοτήτων, κκ Αναστασιάδη και Ακιντζί,
πληροφορηθήκαμε από τον Ειδικό Σύμβουλο του Γ.Γ. του ΟΗΕ στο Κυπριακό, Έσπεν Μπαρθ
Άιντα, ότι αποφασίσθηκε η δημιουργία μιας νέας δικοινοτικής Τεχνικής Επιτροπής που θα
προετοιμάζει θέματα για τις συνομιλίες, με την επωνυμία «Τεχνική Επιτροπή για την Παιδεία».
Επισημαίνεται ότι ανάμεσα στα κύρια θέματα που θα απασχολήσουν την νέα αυτήν Επιτροπή
είναι: Η διεξαγωγή έρευνας για το πώς η εκπαίδευση μπορεί να συμβάλει στην αποτροπή των
συγκρούσεων, στην ειρήνη, στη συμφιλίωση και στην αντιμετώπιση της προκατάληψης των
διακρίσεων, του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και του εξτρεμισμού. Επίσης, θα αναμένεται να
προτείνει εφαρμόσιμα και αποδεκτά μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης στα σχολεία των δυο
εκπαιδευτικών συστημάτων και την προώθηση των επαφών και της συνεργασίας μεταξύ των
μαθητών και των εκπαιδευτικών και από τις δυο Κοινότητες. Να εισηγηθεί τις καλύτερες
επιλογές πολιτικής καθώς και πορεία δράσης που θα επιτρέψουν τον συντονισμό των δυο
εκπαιδευτικών συστημάτων. Τελικός στόχος: να συμβάλει στην επίτευξη μιας βιώσιμης,
λειτουργικής δικοινοτικής διζωνικής ομοσπονδίας.
Ο Νεοκυπριακός Σύνδεσμος, ΝΚΣ, επιθυμεί να επισημάνει τον ιδιαίτερο ρόλο που μπορεί, και
θα πρέπει, να διαδραματίσει η παιδεία, μέσω του σχολείου, της οικογένειας και των διαφόρων
κοινωνικών παραγόντων στη διαμόρφωση στάσεων ζωής που να στηρίζουν και να προάγουν
την ειρήνη και τη συνεργασία μεταξύ των ατόμων που συνιστούν το κοινωνικό σύνολο στο
οποίο ζούμε. Στην Κύπρο για πάνω από σαράντα χρόνια ζούμε, και ιδιαίτερα η νεολαία μας,
στο κλίμα μιας μοιρασμένης κοινωνίας που, σε μεγάλο βαθμό, θεωρεί η μια την άλλη ως εχθρό
και όπου έχουν αντίθετες επιδιώξεις και συμφέροντα. Αναπόφευκτα, επομένως, αν θέλουμε
να εξασφαλίσουμε μια βιώσιμη λύση στο Κυπριακό πρόβλημα είναι απαραίτητο να
αντικαταστήσουμε αυτά τα στερεότυπα του ενός για τον άλλο με εκείνα του αποδεκτού
συμπολίτη, του συνεργάτη και του φίλου.
Ο Νεοκυπριακός Σύνδεσμος καλεί τα νεοδιοριζόμενα μέλη της νέας αυτής δικοινοτικής
Τεχνικής Επιτροπής για την Παιδεία να ανταποκριθούν στις προκλήσεις των σημαντικότατων
θεμάτων και στόχων που τους έχουν καθορίσει οι Αρχηγοί των δυο Κοινοτήτων και επιθυμεί να
τους στηρίξει στο σημαντικότατο έργο που τους έχει ανατεθεί. Η επίτευξη μιας βιώσιμης λύσης
στο Κυπριακό είναι σημαντικότερη από την επίτευξη, απλώς, μιας αποδεκτής λύσης στη βάση
των αποτελεσμάτων ενός δημοψηφίσματος. Τολμούμε να ισχυρισθούμε ότι η νέα αυτή Τεχνική
Επιτροπή είναι σημαντικότερη από την δικοινοτική Επιτροπή για το Περιουσιακό και το
Εδαφικό: Τι θα κρατήσουμε η κάθε μια Κοινότητα και ο κάθε πολίτης είναι σημαντικό για το
τώρα. Όμως, πώς θα ζήσουμε ειρηνικά και αποτελεσματικά είναι σημαντικό για το μέλλον μας
ως Κυπριακού λαού.
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