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Αγαπητές και αγαπητοί εκπαιδευτικοί,
αγαπητές μαθήτριες, αγαπητοί μαθητές,
Χαιρετίζω με χαρά την επιστροφή στο σχολείο, μετά τις θερινές διακοπές. Μετά την ανάπαυλα,
ανανεωμένοι βρισκόμαστε ξανά στο σχολείο μας. Με τη δική σας παρουσία το σχολείο τώρα θα
ζωντανέψει. Θα λάμψει με τις προσδοκίες και τις ελπίδες της νέας σχολικής χρονιάς. Όπως κάθε
χρόνο, έτσι και φέτος θα εργαστούμε μαζί για να κερδίσουμε τους στόχους μας, για μόρφωση
και δημιουργικές πρωτοβουλίες. Ας μην ξεχνάμε ότι, μαζί με όλους εσάς, μέσα από το σχολείο
και η κοινωνία προσδοκεί να δει μια νέα γενιά προικισμένη και καλλιεργημένη, με μεγαλύτερες
δυνατότητες και καλύτερες ευκαιρίες.
Ξεκινάμε φέτος με καλύτερους οιωνούς. Οι συλλογικές προσπάθειές μας τα δυο προηγούμενα
χρόνια -για τις οποίες και πάλι θέλω να σας συγχαρώ- έχουν συμβάλει στη δημιουργία
καλύτερων συνθηκών. Η πίεση της απροσδόκητης πανδημίας έχει υποχωρήσει. Θα
παραμείνουμε βέβαια σε εγρήγορση και δεν θα παραλείψουμε να τηρούμε τους γενικούς
κανόνες υγειονομικής προστασίας. Ωστόσο η γενική εικόνα στη χώρα μας και διεθνώς μας
επιτρέπει να αφοσιωθούμε πλέον αποκλειστικά στην κύρια αποστολή του σχολείου και της
εκπαίδευσης, στην καταξίωση στον στίβο των γραμμάτων και της παιδείας.
Η σχολική εμπειρία μας δείχνει πόσο σημαντικό είναι η εκπαίδευση να δίνει και παιδεία. Δηλαδή
τη διαμόρφωση της προσωπικότητας του σύγχρονου πολίτη. Του Κύπριου και ταυτόχρονα
Ευρωπαίου πολίτη, με συνείδηση των εθνικών καταβολών μας και της ιστορικής συνέχειας.
Αλλά και με όλες τις απαραίτητες σύγχρονες γνώσεις και δεξιότητες. Διαχρονικός στόχος μας
είναι η μόρφωση των νέων μας, η ψυχική και πνευματική καλλιέργειά τους. Μέσα στο δημόσιο
σχολείο οι νέοι και οι νέες αποκτούν τις απαραίτητες γνώσεις που προτείνουν οι επιστήμες. Αλλά
ταυτόχρονα και μια έλλογη συνείδηση του σύγχρονου Έλληνα Κύπριου, Ευρωπαίου πολίτη.
Πρωτεύων στόχος είναι να μαθαίνουμε καλά τη γλώσσα μας, προϋπόθεση κάθε γνώσης, και οι
μαθητές και οι μαθήτριες να μυηθούν στον διαχρονικό και πανανθρώπινο πλούτο της ελληνικής
γραμματείας, όπως και στον κοινό και πλουραλιστικό ευρωπαϊκό πολιτισμό. Το ότι οι εθνικές
ιστορικές καταβολές μας επιτρέπουν να συνειδητοποιούμε καλύτερα τις απαρχές του κοινού
ευρωπαϊκού πολιτισμού μας, είναι προνόμιο. Στόχος του σχολείου είναι να καλλιεργεί όλες
εκείνες τις γνώσεις που επιτρέπουν στον καθένα να γίνεται συνειδητός πολίτης της ενωμένης
Ευρώπης, που βασίζεται σε κοινές αρχές και αξίες. Ένας σύγχρονος και δημοκρατικός
άνθρωπος. Το σχολείο μάς φέρνει ακόμα σε επαφή και με όλες τις κατακτήσεις της
επιστημονικής και τεχνολογικής γνώσης της εποχής μας, όπως και με σύγχρονες μεθόδους
μάθησης. Ας αξιοποιήσουμε όλες τις ευκαιρίες και εμπειρίες, ώστε να μπορούμε στη συνέχεια
να διαχειριστούμε τις προκλήσεις που θα παρουσιαστούν μπροστά μας.
Μέσα από ένα πρόγραμμα μεταρρύθμισης και καινοτόμων δράσεων το Υπουργείο Παιδείας
προχωρά τα τελευταία χρόνια σε μία μεγάλη προσπάθεια για εκσυγχρονισμό και ποιοτική

αναβάθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος. Μεταξύ πολλών άλλων, στις μέρες μας
αξιοποιούνται συστηματικά οι ψηφιακές τεχνολογικές δυνατότητες στην εκπαίδευση και
εισάγονται καινοτομίες. Ταυτόχρονα, πρέπει να σημειώσουμε ότι στη χώρα μας διαθέτουμε ένα
αξιόλογο και καλά καταρτισμένο εκπαιδευτικό προσωπικό. Επιδίωξή μας είναι να δώσουμε
στους εκπαιδευτικούς μας περισσότερες δυνατότητες και ευκαιρίες παιδαγωγικής
πρωτοβουλίας. Η συνεργασία και ο αμοιβαίος σεβασμός ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς και
μαθητές είναι το απαραίτητο συστατικό για ένα καλύτερο σχολείο.
Στη χώρα μας, που εδώ και μισό σχεδόν αιώνα υποφέρει από ξένη κατοχή και την ωμή
βαρβαρότητα της συνεχιζόμενης τουρκικής επίθεσης, το σχολείο καλλιεργεί τη μνήμη και την
αντίσταση απέναντι στην αρπαγή των τόπων μας. Τα κατεχόμενα εδάφη της Κύπρου από τον
τουρκικό στρατό και όλες οι απόπειρες βιασμού της ιστορίας μας, θυμίζουν φέτος, εκατό χρόνια
μετά, τον συστηματικό αφανισμό του Ελληνισμού της Μικρασίας και την καταστροφή της
πολιτιστικής μητρόπολης της Σμύρνης, μήνα Σεπτέμβριο του 1922. Στο σχολείο φέτος θα
μάθουμε, θα θυμηθούμε και θα καταγράψουμε τη μεγάλη συνεισφορά του μικρασιατικού
Ελληνισμού από τα χρόνια του Ομήρου μέχρι τον 20ο αιώνα, στον σύγχρονο ελληνικό και τον
ευρύτερο πολιτισμό του κόσμου -ως απάντηση στο επιθετικό παραλήρημα που προβάλλεται και
αυτές τις μέρες από την επιθετική Τουρκία. Η συνείδηση ότι δεν θα συμβιβαστούμε με την
αρπαγή και την ξένη κατοχή των εδαφών της Κύπρου ταυτίζεται με την ιστορική γνώση.
Ένας ακόμα φετινός στόχος μας είναι και η ευαισθητοποίηση στην ανάγκη για οικουμενική
αντίδραση απέναντι στην κλιματική κρίση που απειλεί σοβαρά τον κόσμο μας. Πρέπει να
καλλιεργήσουμε την περιβαλλοντική συνείδηση και την απόλυτη αναγκαιότητα για την αειφορία.
Αγαπητά παιδιά,
Ξεκινήστε τη νέα χρονιά όπως σας βλέπουμε να έρχεστε, με όνειρα και φιλοδοξίες. Αξιοποιείστε
όλες τις ευκαιρίες που σας δίνει το σχολείο. Μην αφεθείτε στην κατατριβή των μικρών και
εφήμερων, αλλά αναζητείστε τα μεγάλα και αληθινά. Μη διστάσετε να προσθέσετε τη δική σας
δίψα για μάθηση και για ανακαλύψεις, στην πείρα και το φιλότιμο των εκπαιδευτικών σας που
είναι έτοιμοι να σας προσφέρουν. Η χαρά και η ικανοποίηση, τόσο η δική σας όσο και των γονιών
σας, για τα όσα θα καταφέρετε και θα κερδίσετε θα είναι και η επιτυχία του σχολείου. Οι
εκπαιδευτικοί σας, η διεύθυνση και το Υπουργείο θα είναι στο πλευρό σας σε αυτή την ευγενή
αναζήτηση και ανέλιξή σας.
Φίλες και φίλοι εκπαιδευτικοί,
Στα χέρια σας η κοινωνία και οι γονείς εμπιστεύονται ό,τι πολυτιμότερο διαθέτουμε. Την ελπίδα
για το αύριο. Διότι αναγνωρίζουμε σε εσάς, στο ήθος και την παιδαγωγική έφεσή σας, ότι, παρ’
όλες τις δυσκολίες που δεν παύουν να υπάρχουν, θα προσπαθήσετε με φιλότιμο και θα
ανταποκριθείτε στην αποστολή αυτή, που όλοι αναγνωρίζουμε ως λειτούργημα. Να είστε
βέβαιοι/-ες ότι οι καθημερινές επίπονες και φιλότιμες προσπάθειές σας αναγνωρίζονται μέσα
από την επίτευξη των ευγενικών στόχων της παιδείας.
Ας ενώσουμε λοιπόν όλοι τις προσπάθειές μας -εκπαιδευτικοί, μαθητές και μαθήτριες- και ας
είμαστε βέβαιοι ότι με την καθημερινή συνειδητή εργασία μας, με κατανόηση, συναντίληψη και
σεβασμό θα συναντήσουμε στο τέλος της χρονιάς τις ευγενείς προσδοκίες μας.
Εύχομαι ολόψυχα, πρώτα απ’ όλα καλή υγεία σε όλους, δημιουργική διάθεση και μια καλή και
πετυχημένη σχολική χρονιά.
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