
PαδιoμαραΘΦvιoq: H αγ&πη δεv εivαι, π&vτoτε ωQ€λιμη

H κυπριακr] κoινωvlα ζει και παλιv αυτ €g τιg μθρεg τα παvηγιjρια τoυ Pαδιoμαραθιilvιoυ. Δεv Θα
αq1oληΘo0με με τηv ερμηvεlα τou πΦq και γιατi. τελικd κατ6ληξε στo vα ε[vαι Θεoμ69 o0τε και με 6ooυg
€1oυν oικovoμικd,, πoλιτικα και αMα oυμQ6ρovτα απ6 τη διεξαγωγr] τoυ.

Θα πρooπαΘ{ooυμε 6μω9 να μιλf ooυμε με τoυξ αvθριilπoυq και ιδια[τερα με εκεlvoυζ τoυζ πoλλoOq
πoυ ioωq Kαι vα κoπιd,ζoυv για vα oλoκληρωθεl η διεξαγωγr] τoυ, αιoΘαv6μεvoι πραγματικα 6τι
oυμμετ61oυv oε εκδηλιi:oειg πoυ βoηΘo0v τov oυvdvΘρωπ6 τoυg, αιoθαv6μεvoι 6τι επιτελo0v
κoιvωvικ6 6ργo. Θα πρooπαΘ{ooυμε επioηg vα μιλljooυμε με τηv κoιvωνlα τηv [δια, η oπolα καλεiται

με μελoδραματικ6q εκκλrioειξ και λ6για αMd και με παρoτριivσειξ πoυ εξευτελlζoυv τηv 6vvoια τηg
αγdπηq μετατρ6πovτdg τηv oε μθoov εκμετdλλεuoηg.

H αγαπη ε[vαι μια α$ηρημ6vη 6νvoια, γεμdτη με Θετικd oυvαιoΘrjματα. oταv εκQρdζεται αιηv πρdξη
απoκτd, oυγκεκριμ6vo περιε16μεvo και δεv ε[vαι παvτoτε ωQ6λιμη. H ουγκεκριμθvη εκδηλωoη αγαπηζ

μ€oα απ6 τov PαδιoμαραΘιilvιo κατακλιjζεται απ6 α[oΘημα Φλαvθρωπlαg και λ0πηζ πρoξ τoυζ
κακ6μoιρoυ9 oυvαvΘριbπoυξ μαζ. oι κoυμπαραδεg oτα o1oλε[α, oι σUγκεvτριiloειg oτιq αυλ69 τωv
o1oλε[ωv, τα πoιηματα για τηv αγdπη μαξ στα παιδακια με ειδικ69 αvdγκεg, oι καμερεg πoυ
απαΘανατiζoυV τιξ <6μoρ$εq> αυτ6g ατιγμ6g κλπ, 6λα αυτd δημιoυργo0v σrα oημεριvα παιδιd, κι
αυριαvofg εν{λικεq πoλiτεq αρvητικrj εικ6vα για τα ατoμα με αvαπηρ[α. ooη αγdπη και vα πρoατεΘεi, η
εικ6vα Θα μ6vει πdvτα η iδια: τα ατoμα με αvαπηρiα μειovεκτo0v, ε[vαι υπoδε6οτερα τωv υπoλo[πωv,

1ρειdζoνται τηv αγαπη τoυg. Διαιωviζovται 6τoι oι δια1ωριαrικι5q γραμμ6q, διαιωv[ζεται o κoιvωvικ6g
παραγKωvισμ6q πρog τoυq αvΘριi:πouζ πoυ υπoτlΘεται αγαπdμε και Θ€λoυμε vα βoηΘr]ooυμε.

oταv διεξαγ6ταv o PαδιoμαραΘιilvιog τo 20!!, iνα κoριτod,κι τεooερd,μιoι περ[πoυ 1ρovιbv, τoυ oπoioυ

η oικoγ6νεια διατηρε[ $ιλικθg oχ6oειζ με τov Πooειδιbvα (ι|.lευδιi:vυμo) o oπolog διακιvεlται με
τρo1oκαΘιoμα, ριi-lτηoε τη μαμα τoυ αv Θα τoυ διi.loει λεQτα vα παρει ατo o1oλεio. H μαμα απd,vτηoε:
o,τι Θ6λει9 εoιj. H επ6μεvη απoρ[α εκΦραατηκε με τo εριilτημα: Mαμd πρ6πει vα μαζ6Φoυμε λεΦτd vα

δΦooυμε και σtov Πooειδιbvα; H εικ6να πoυ στη oκθ$η τoυ Koριτσιo0 o1ηματ[αrηκε, απ6 αυτα πoυ

d,κoυoε ατo q1oλεio, oυvδ6Θηκε αμθoωq Kαι με τov Πooειδιilvα, πoυ oημα[vει πωξ η εικ6vα πoυ ε[1ε για
τov Πooειδιilvα τ6Θηκε oε αμΦιoβητηoη.

Φ6τo9, μια μdvα λ6ει: Xτεg βρiκα αcη τοαvτα τoU γιoυ μoυ (παει vηπιαγωγε[o) μιαv αvακolvωoη πoυ

γραQει 6τι την Tρi,τη Θα περαoει o κoυμπαρd,g απ6 τo o1oλε[o και 6τι 6λα τα παιδια πρ6πει vα ε[vαι
6γκαιρα εκε[ για vα διbooυv τηv ειoQoρd τoυg. Στηv π6ρτα τoυ vηπιαγωγεiou τoπoΘετl]θηκε μια μεγdλη
αQioα για τo Pαδιoμαραθιbvιo και o γιoζ μoυ με ρωτd (για dλλη μια 1ρovιd) vα εξηγrioω τι ε[vαι αυτ6 τo
πρdγμα. Tvαg oυμμαΘητr]g τou 61ει εμ$αvri κιvητικη αvαπηρ[α. M6pι o{μερα, ε[vαι απλα o Q[λoq τoυ

o ΠoοειδΦvαq. Aπ6 τηv ερχ6μεvη βδoμdδα Θα εivαι τo παιδακι με τιg ειδικ6g αvdγκεq πoυ 1ρειdζεται τα
p{ματα και την αγdπη μαq.

Δεv ε[vαι μ6vo αυτd τα παραδε[γματα, ε[vαι πdμπoλλα και μαξ Φωvdζoυv: Bρloκεoτε οε λdΘog δρ6μoI
Θα ακoιjooυμε επιτ6λoυq τη Φωvri τoυg; Θα ωριμαooυμε εμε[q για vα πdι.|.loυμε vα δηλητηριdζoυμε τηv
αυριαvri κoιvωvlα με τιg δικ6g μαg αvεπdρκειεg; Θα α$oυγκρααro0με τηv αγωv[α τoυ εvτεκd,1ρovoυ
παιδιo0 με εγκεQαλικη παραλυoη πoυ ευθ6ωq μαq λθει vα τov α${ooυμε vα ε[vαι αυτ6g υπει}Θυνoq για
τov εαυτ6 τoυ; Eoε[q oι δdoκαλoι, oι vηπιαγωγol, oι καΘηγητ€q, oι αvΘρωπoι τωv γραμματωv Θα
oηκΦoετε σrημα rj θα παραμεivετε oτov ληθαργo;

ΔημooΘ6voυg

Πρ6εδρoq τηq oργdvωoηq MαΘητιilv και AπoQo[τωv τoυ KEAA
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