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«Οι δημοκρατικές αξίες δεν πρέπει να θεωρούνται ως δεδομένες»  

είναι το μήνυμα της Διάσκεψης «Διασφάλιση της δημοκρατίας μέσω της Εκπαίδευσης»  

 

«Οι δημοκρατικές αξίες δεν θα πρέπει να θεωρούνται ως δεδομένες.  Αυτό μας υπενθυμίζει με 

πολύ δυσάρεστο τρόπο η τρομοκρατική επίθεση στο Κοινοβούλιο στο Λονδίνο», τόνισε ο κ. 

Κώστας Καδής κατά την έναρξη της δεύτερης μέρας της Υπουργικής Διάσκεψης που 

διοργάνωσε στη Λευκωσία το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, σε συνεργασία με το 

Συμβούλιο της Ευρώπης.  Η θεματολογία της Διάσκεψης «Διασφάλιση της δημοκρατίας μέσω 

της Εκπαίδευσης», δεν θα μπορούσε να είναι πιο επίκαιρη μετά και τα χθεσινά γεγονότα στο 

Λονδίνο, πρόσθεσε ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού.  Η Διάσκεψη πραγματοποιήθηκε στο 

πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης 

Υπουργών Παιδείας και ολοκλήρωσε τις εργασίες της σήμερα.  

 

Η Υπουργική Διάσκεψη αποτέλεσε μια από τις σπάνιες ευκαιρίες να βρεθούν στο ίδιο τραπέζι 

συζήτησης Υπουργοί Παιδείας από τα κράτη-μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης και 

εκπρόσωποι από τις χώρες της Νότιας Μεσογείου και να συζητήσουν την αντιμετώπιση, μέσω 

της εκπαίδευσης, κοινών προβλημάτων και κοινών προκλήσεων όπως η κοινωνική ένταξη των 

προσφύγων και η αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών συστημάτων στην καταπολέμηση 

των διακρίσεων και της εξτρεμιστικής βίας. Στη Διάσκεψη συμμετείχαν, επίσης, η Αναπληρώτρια 

Γενική Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης, κ. Gabriella Battaini-Dragoni, ο Ευρωπαίος 

Επίτροπος για θέματα Εκπαίδευσης, Πολιτισμού, Νεολαίας και Αθλητισμού, κ. Tibor Navracsics 

καθώς και ο προεδρεύων του Συμβουλίου Παιδείας, Νεολαίας, Πολιτισμού και Αθλητισμού της 

ΕΕ, ο Μαλτέζος Υπουργός κ. Evarist Bartolo. 

 

«Η Εκπαίδευση από μόνη της δεν μπορεί να δώσει απαντήσεις, αλλά ούτε απαντήσεις μπορούν 

να δοθούν χωρίς την εκπαίδευση», αναφέρεται στα συμπεράσματα της Διάσκεψης, τα οποία 

παρουσίασε ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού, ως Προεδρεύων της Διάσκεψης.  «Πρέπει να 

εργαστούμε από κοινού για την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων.  Η δημιουργία συνεργιών σε 

περιφερειακό και διεθνές επίπεδο είναι κάτι περισσότερο από αναγκαία», επισήμανε ο κ. Καδής, 

καλώντας το Συμβούλιο της Ευρώπης να μελετήσει τη δημιουργία πλατφόρμας στην οποία θα 

παρουσιάζονται οι καλές πρακτικές που αναπτύσσονται σε διάφορες χώρες.   «Η Κυπριακή 

Προεδρία», ανέφερε, «αποτέλεσε το σημείο εκκίνησης για τη δημιουργία τέτοιων συνεργειών και 

συνεργασιών και ευελπιστούμε ότι το Συμβούλιο της Ευρώπης θα διαδραματίσει καταλυτικό 

ρόλο στην περαιτέρω ανάπτυξη της προσπάθειας αυτής». «Η Κύπρος είναι έτοιμη να 

διαδραματίσει ηγετικό ρόλο προς αυτή την κατεύθυνση», τόνισε ο κ. Κώστας Καδής.  

 

Ο Κώστας Καδής επισήμανε ακόμα ότι τα σχολεία και τα πανεπιστήμια θα πρέπει να αποτελούν 

χώρους όπου με ασφάλεια θα μπορεί να διεξάγεται διάλογος σε ευαίσθητα και αμφιλεγόμενα 



ζητήματα και κάλεσε το Συμβούλιο της Ευρώπης να εργαστεί περαιτέρω προς την κατεύθυνση 

αυτή.  «Τα τρία βασικά στοιχεία που θα πρέπει να στηρίζουν το έργο μας είναι οι δημοκρατικές 

πρακτικές διδασκαλίας, τα δημοκρατικά περιβάλλοντα μάθησης και η δημοκρατική λειτουργία 

των σχολείων», κατέληξε ο Υπουργός. 

 

Σε ό,τι αφορά τους πρόσφυγες, τα συμπεράσματα της Διάσκεψης τονίζουν ότι θα πρέπει, στις 

χώρες υποδοχής, να τους παρέχεται ένα ασφαλές καταφύγιο καθώς και βοήθεια κατά την 

περίοδο προσαρμογής τους στο νέο πολιτισμικό περιβάλλον που τους φιλοξενεί.  Στο πλαίσιο 

αυτό, υπογραμμίζεται ο σημαντικός ρόλος εκμάθησης της γλώσσας για ενσωμάτωση των 

προσφύγων καθώς και για την ανάπτυξη της βούλησης να προσαρμοστούν.  Τονίζεται, επίσης, 

η σημασία της αναγνώρισης των προσόντων που έχουν οι πρόσφυγες καθώς και της 

δυνατότητας να τα χρησιμοποιούν και να τα αξιοποιούν. 

 

Το πλήρες κείμενο των συμπερασμάτων επισυνάπτεται (στα αγγλικά). 

 

 

 


