ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΚΕΑ
Τη Δευτέρα, 5 Σεπτεμβρίου 2016, τελέστηκε ο καθιερωμένος Αγιασμός στα γραφεία της
Κυπριακής Εκπαιδευτικής Αποστολής (ΚΕΑ), για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.
Ο Αγιασμός τελέστηκε μετά το πέρας της πρώτης εκπαιδευτικής συνάντησης της ολομέλειας
των αποσπασμένων εκπαιδευτικών της ΚΕΑ, από τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο
Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας κ.κ. Γρηγόριο, στην παρουσία του Υπάτου Αρμοστή της
Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Ευριπίδη Λ. Ευριβιάδη.
Παρέστησαν εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών φορέων της παροικιακής εκπαίδευσης: ο
Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Τροπαίου κ. Αθανάσιος, εκ μέρους του ΚΕΣ, ο κ. Παναγιώτης
Γιακουμής και η κα Μαρία Καζαμία, εκ μέρους της ΟΕΣΕΚΑ και ο κ. Μιχάλης Έλληνας, εκ
μέρους των σχολείων Manor Hill και Finchley, καθώς επίσης και ο νέος Σύμβουλος της
Πρεσβείας κ. Αντρέας Ηλιάδης και ο πατήρ Πέτρος.
Η κ. Παπαλούκα, Επιθεωρήτρια – Προϊσταμένη της ΚΕΑ, καλωσόρισε όλους τους
προσκεκλημένους και τους ευχαρίστησε για την θετική ανταπόκριση στην πρόσκληση τους.
Τόνισε ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί της ΚΕΑ είναι έτοιμοι και φέτος να εργαστούν με ζήλο και
αφοσίωση για τα ελληνικά παροικιακά σχολεία. Ανάφερε ότι το Υπουργείο Παιδείας και
Πολιτισμού της Κύπρου δείχνει έμπρακτα το ενδιαφέρον του για τη παροικιακή εκπαίδευση
με την ύπαρξη της ΚΕΑ και αναμένει ότι η βοήθεια που παρέχει θα αξιοποιείται επαρκώς.
Εξέφρασε δε την πεποίθηση ότι και κατά την παρούσα σχολική χρονιά θα έχει την αγαστή
συνεργασία όλων των εμπλεκομένων φορέων, για το καλό των παιδιών και των νέων μας.
Ο κ. Ευρυβιάδης σε χαιρετισμό του συνεχάρη τους εκπαιδευτικούς για το έργο που επιτελούν
και τόνισε την σημασία που έχει ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην παροικιακή εκπαίδευση και
το μέλλον της νέας γενιάς της παροικίας. Επανέλαβε τη στήριξη της Υπάτης Αρμοστείας
προς τους εκπαιδευτικούς και την παροικιακή εκπαίδευση και ευχήθηκε καλή τη νέα σχολική
χρονιά.
Ο Σεβασμιότατος έδωσε τις πατρικές νουθεσίες προς τους εκπαιδευτικούς, για σωστή
διαπαιδαγώγηση των παιδιών της παροικίας μας και τη διαφύλαξη της εθνικής, θρησκευτικής
και πολιτιστικής μας παράδοση.
Τις ευχές τους για καλή και καρποφόρα σχολική χρονιά απηύθυναν και οι υπόλοιποι
προσκεκλημένοι.

