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Λονδίνο, Σεπτέμβριος 2018
Με την ευκαιρία της έναρξης της νέας Ακαδημαϊκής Χρονιάς 2018-2019, απευθύνω θερμό, εγκάρδιο
χαιρετισμό σε όλους όσους εργάζονται και στηρίζουν την Ελληνική Παροικιακή Εκπαίδευση στο
Ηνωμένο Βασίλειο.
Η διατήρηση της εθνικής, θρησκευτικής και πολιτιστικής ταυτότητας των παιδιών και των νέων της
ελληνικής - κυπριακής παροικίας είναι πρωταρχικός σκοπός σε όλες τις οικογένειες. Γι αυτό και
εμπιστεύονται τα παιδιά τους στο Ελληνικό Παροικιακό Σχολείο (ΕΠΣ), το οποίο προσφέρει πολλά
στους μαθητές και μαθήτριες που φοιτούν σε αυτό. Όχι μόνο τους δίνει γνώσεις για την ιστορία και την
θρησκεία μας, αλλά και τους διδάσκει την ελληνική γλώσσα, την γλώσσα των προγόνων μας.
Προσφέρει στα παιδιά την όαση, όπου βρίσκουν καταφύγιο για να αποφεύγουν τον κίνδυνο της
αφομοίωση που υπάρχει στο αδηφάγο περιβάλλον της πολυπολιτισμικής κοινωνίας στην οποία ζουν.
Δεν είναι εύκολος ο δρόμος μας, αλλά ο ιερός σκοπός μας, μας οπλίζει με τα απαραίτητα εφόδια, ώστε
και φέτος να συνεχίσουμε τον αγώνα για την λειτουργία των σχολείων και την εκπαίδευση των παιδιών
μας. Με καλή θέληση, προσπάθεια και αγαστή συνεργασία, καθώς και τη σωστή αντιμετώπιση των
προβλημάτων που αναφύονται, όλοι μαζί μπορούμε να δώσουμε στη νέα γενιά την ορθή
ελληνοχριστιανική διαπαιδαγώγηση:


Να τους δώσουμε ευκαιρίες να γνωρίσουν και να βιώσουν ήθη και έθιμα της πατρίδας μας.



Να τους μεταδώσουμε γνώσεις για τον πολιτισμός μας.



Να τα στηρίξουμε ώστε να διατηρηθούν στους κόλπους της ελληνορθόδοξης θρησκείας μας.



Να τα βοηθήσουμε να αποκτήσουν την ικανότητα να επικοινωνούν στην ελληνική γλώσσα, η
οποία είναι παγκόσμια αναγνωρισμένη για τον πλούτο που περιέχει και από την οποία άλλες
γλώσσες δανείζονται μέρος του λεξιλογίου της.



Να εξασφαλίσουμε συνθήκες λειτουργίας του ΕΠΣ τέτοιες, ώστε τα παιδιά παράλληλα με την
μόρφωσή τους, να χαίρονται την φοίτησή τους στο ελληνικό σχολείο, το οποίο δύναται να τους
χαρίσει μοναδικές εμπειρίες στη ζωή τους.

Προσδοκία όλων είναι να βλέπουμε τα παιδιά και τους νέους μας να είναι ευτυχισμένοι, να
μορφώνονται και να διαπρέπουν στην χώρα που διαμένουν, ενώ ταυτόχρονα γνωρίζουν την ελληνική
τους καταγωγή και είναι περήφανα γι αυτήν.

Η Κυπριακή Δημοκρατία, μέσω του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και της Κυπριακής
Εκπαιδευτικής Αποστολής (ΚΕΑ) και αυτή τη χρονιά, δείχνει έμπρακτα το ενδιαφέρον της για την
παροικιακή εκπαίδευση αποστέλλοντας από την Κύπρο εκπαιδευτικούς για υπηρεσία στα ελληνικά μας
σχολεία. Παράλληλα εργοδοτεί μεγάλο αριθμό εκπαιδευτικών του επιτόπιου προσωπικού των σχολείων
πάνω σε ωρομίσθια βάση. Επίσης, προμηθεύει όλες τις σχολικές μονάδες με βιβλία, τετράδια και άλλο
εκπαιδευτικό υλικό.
Οι εκπαιδευτικοί της ΚΕΑ είναι και φέτος έτοιμοι να ανταποκριθούν με υπευθυνότητα στα καθήκοντά
τους στα σχολεία, μεταλαμπαδεύοντας στα παιδιά τις αξίες της φυλής και της θρησκείας μας.
Ως επιθεωρήτρια των σχολείων, εγώ προσωπικά, είμαι στη διάθεση όλων για κάθε εκπαιδευτική
βοήθεια. Στην προσπάθεια μας αυτή θα έχουμε τη στήριξη του Ύπατου Αρμοστή της Κυπριακής
Δημοκρατίας στο Λονδίνο, κ. Ευριπίδη Ευρυβιάδη και τις ευλογίες του Αρχιεπισκόπου Θυατείρων και
Μ. Βρετανίας και προέδρου του Ενιαίου Φορέα Ελληνικής Παροικιακής Εκπαίδευσης (ΕΦΕΠΕ), κκ
Γρηγορίου.
Συμπληρώνονται φέτος 50 χρόνια από την πρώτη Αποστολή εκπαιδευτικών από την Κύπρο για
υπηρεσία στην Αγγλία και την ίδρυση της ΚΕΑ. Ευχή όλων είναι να συνεχιστεί η παρουσία της ΚΕΑ
στο Ηνωμένο Βασίλειο για βοήθεια των ελληνικών σχολείων που αποτελούν βασικό παράγοντα,
παράλληλα με την εκκλησία, για τη συνέχιση της ύπαρξης της Ελληνικής - Κυπριακής παροικίας.
Εύχομαι η νέα σχολική χρονιά να είναι εποικοδομητική και καρποφόρα. Είμαι σίγουρη ότι με τις
σωστές ενέργειες από μέρους των σχολικών επιτροπών, καθώς και με τις σωστές εκπαιδευτικές
μεθόδους από μέρους των εκπαιδευτικών, θα έχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.
Κάθε καλό!
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