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Αγαπητές και αγαπητοί εκπαιδευτικοί,  
 

Με την ευκαιρία της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς 2008-2009 σας απευθύνω τις 
πιο θερμές ευχές μου για μια γόνιμη και δημιουργική χρονιά. Εύχομαι μέσα στη χρονιά αυτή να 
πραγματοποιηθούν, με τη συνεργασία όλων, τόσο οι στόχοι της κυπριακής εκπαίδευσης όσο και 
οι προσωπικοί στόχοι και προσδοκίες της κάθε μιας και του καθενός από σας. 
 

Η φετινή σχολική χρονιά βρίσκει και πάλι την πατρίδα μας να βιώνει την τουρκική 
κατοχή. Ελπίζουμε ότι η νέα διαδικασία διαπραγματεύσεων, που άρχισε πρόσφατα, θα 
οδηγήσει στην εξεύρεση μιας ειρηνικής, δίκαιης και βιώσιμης λύσης του κυπριακού 
προβλήματος. Η επανένωση της πατρίδας μας και η ειρηνική και αρμονική συνύπαρξη 
Ελληνοκυπρίων, Τουρκοκυπρίων και όλων γενικά των νόμιμων κατοίκων του νησιού μας 
αποτελούν σήμερα τις κύριες επιδιώξεις μας.  
 

Ο ρόλος της Παιδείας σε αυτή την κατεύθυνση είναι σημαντικός. Με στόχο πάντοτε την 
απαλλαγή από την κατοχή και την επανένωση της πατρίδας και του λαού μας, έχει αποφασιστεί 
ότι ένας από τους στόχους της φετινής σχολικής χρονιάς θα είναι η καλλιέργεια κουλτούρας 
ειρηνικής συμβίωσης, αμοιβαίου σεβασμού και συνεργασίας Ελληνοκυπρίων και 
Τουρκοκυπρίων. Με αγάπη προς την ιστορία μας, με σεβασμό προς την ιστορική αλήθεια αλλά 
και με πνεύμα υπέρβασης των συγκρούσεων του παρελθόντος, έχουμε χρέος απέναντι στην 
πατρίδα μας να εργαστούμε συστηματικά, ώστε να αναπτύξουμε στους νέους μας τη βούληση 
για συνεργασία, αλληλεγγύη, κατανόηση και αλληλοσεβασμό.  
 

Παράλληλα, στοχεύουμε στην επιτάχυνση των ρυθμών υλοποίησης της εκπαιδευτικής 
μεταρρύθμισης. Η επίσπευσή της αποτελεί σήμερα γενικό κοινωνικό αίτημα. Οι συνθήκες για 
την υλοποίησή της έχουν πλέον ωριμάσει και η κοινωνία αναμένει την πραγματοποίηση του 
μεγάλου ποιοτικού άλματος στη δημόσια δωρεάν εκπαίδευση. Σε αυτή την προσπάθεια θέλουμε 
τη συνεργασία και τη στήριξη των φορέων της εκπαίδευσης αλλά και ολόκληρης της κοινωνίας. 
Κυρίως, όμως, θέλουμε τη δική σας στήριξη, γιατί αποτελείτε την κινητήρια δύναμη του 
εκπαιδευτικού μας συστήματος. Είναι άλλωστε γενικά παραδεκτό ότι χωρίς τη δική σας συμβολή 
οι εκπαιδευτικές πολιτικές, οι μεταρρυθμίσεις και οι καινοτομίες στο χώρο της εκπαίδευσης 
παραμένουν άψυχα προγραμματικά σχέδια.  

 
Στα πλαίσια της επιτάχυνσης της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης έχουν ληφθεί ήδη 

αποφάσεις για τη φετινή σχολική χρονιά αναφορικά με την επέκταση του θεσμού του 
Υπεύθυνου Τμήματος στην Α’ Γυμνασίου, την επέκταση και πρόσθετη στήριξη των Ζωνών 
Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας, την εφαρμογή προγράμματος εισαγωγικής επιμόρφωσης 
νεοεισερχομένων εκπαιδευτικών, την επέκταση του προαιρετικού ολοήμερου νηπιαγωγείου, την 
επέκταση της εργαστηριοποίησης μαθημάτων στο Ενιαίο Λύκειο, τη σύσταση επιστημονικής 
επιτροπής για τον εκσυγχρονισμό των αναλυτικών προγραμμάτων όλων των τάξεων, τη 
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σύσταση Επιστημονικού Συμβουλίου, τη δημιουργία Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας και 
Αξιολόγησης και την εφαρμογή προγράμματος ταχύρρυθμης εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας 
για αλλόγλωσσους μαθητές στη δημοτική και μέση εκπαίδευση.    

 
 Οφείλουμε όλοι να εργαστούμε, για να πετύχουμε τις αλλαγές που χρειάζεται η παιδεία 
μας, σε όλες τις βαθμίδες της. Ο εκσυγχρονισμός και η αναβάθμιση της δομής και του 
περιεχομένου της εκπαίδευσης θα αποτελέσει μια από τις προτεραιότητες του Υπουργείου 
Παιδείας και Πολιτισμού για τη φετινή σχολική χρονιά. Επίσης, θέματα που σχετίζονται με την 
επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, την αξιολόγηση, την αναβάθμιση των σχολικών μονάδων, την 
αξιοποίηση της τεχνολογίας, την εισαγωγή σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας αλλά και την 
παραπέρα ανάπτυξη της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και της έρευνας θα αρχίσουν να 
συζητούνται προκειμένου να ληφθούν και να θεσμοθετηθούν τα αναγκαία μέτρα από τα αρμόδια 
όργανα της πολιτείας. 

Δεσμεύομαι ότι η προώθηση των αλλαγών θα γίνεται πάντοτε μέσα από ένα συνεχή, 
ειλικρινή και δημιουργικό διάλογο μαζί σας. Σε αυτή μας την προσπάθεια θα πρέπει να κτίσουμε 
νέους μηχανισμούς επικοινωνίας και συνεργασίας και θα πρέπει να συνηθίσουμε στην ιδέα ότι η 
εκπαιδευτική πολιτική σχεδιάζεται για να λύνει προβλήματα και να αναδεικνύει δυνατότητες που 
συζητούνται και τεκμηριώνονται δημοσίως, επιστρατεύοντας την επιστημονική γνώση που είναι 
διαθέσιμη. 

 
Με αυτές τις σκέψεις απευθύνω σε όλους σας, αγαπητοί εκπαιδευτικοί, τα θερμά 

συγχαρητήρια και τις ευχαριστίες μου για το σημαντικό έργο που επιτελείτε. Προσωπικά 
πιστεύω ότι εσείς οι εκπαιδευτικοί και οι οργανώσεις που σας εκπροσωπούν νοιάζεστε για την 
παιδεία μας και είστε έτοιμοι να δώσετε τον καλύτερό σας εαυτό στην προσπάθεια αναβάθμισης 
του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Έχω εμπιστοσύνη στο έργο και επενδύω στη συνεισφορά 
σας, για να θεμελιώσουμε από κοινού ένα σύστημα δημόσιας εκπαίδευσης που θα δίνει στα 
δικά μας παιδιά όλα εκείνα τα εφόδια που χρειάζονται για να κατακτήσουν το μέλλον. 

 
Σας διαβεβαιώνω ταυτόχρονα, για άλλη μια φορά, ότι τόσο εγώ προσωπικά όσο και το 

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, θα στηρίζουμε πάντοτε με κάθε δυνατό τρόπο το έργο σας. 
Θα είμαστε δίπλα σας σε ό,τι μας χρειαστείτε και για να ακούσουμε τις απόψεις, τους 
προβληματισμούς, τις διαφωνίες και την κριτική σας, η οποία μας είναι απαραίτητη, 
προκειμένου να προχωρήσουμε ασφαλέστερα σε ριζικές αλλαγές και καινοτόμες πρωτοβουλίες.  

 
Με την εμπιστοσύνη που απορρέει από τη συνεργασία όλων, σας εύχομαι ολόψυχα 

καλή χρονιά, κουράγιο και δύναμη για να μπορέσετε να αντεπεξέλθετε με επιτυχία στον αγώνα 
της μάθησης, της αγωγής και της κοινωνικής συμμετοχής. Σας καλώ όλους να συνταχθείτε από 
σήμερα σε μια προσπάθεια συνεχούς και ισορροπημένης εκπαιδευτικής αλλαγής, με στόχο η 
Παιδεία μας να δημιουργεί σκεπτόμενους και ενεργούς πολίτες του κόσμου, που παράγουν 
πολιτισμό, γνώση, και ευημερία και είναι έτοιμοι να σταδιοδρομήσουν σε ό,τι επιλέξουν, 
συνεισφέροντας  δυναμικά στην ανάπτυξη της κοινωνίας του μέλλοντός μας. 
 

 

 

Αντρέας Δημητρίου  
Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού 

Λευκωσία,  
Σεπτέμβριος 2008 
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