
 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  
ΚΑΙ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

 

Μήνυμα του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κώστα Χαμπιαούρη προς τους 
εκπαιδευτικούς, φοιτητές και φοιτήτριες, μαθητές και μαθήτριες με την ευκαιρία της 

ανάληψης των καθηκόντων του 

 

Αγαπητοί εκπαιδευτικοί, φοιτητές και φοιτήτριες, μαθητές και μαθήτριες, 

Με συναίσθηση ευθύνης ανέλαβα από την 1η Μαρτίου 2018 τα καθήκοντά μου ως Υπουργός 

Παιδείας και Πολιτισμού, αποδεχόμενος την τιμητική πρόσκληση του Προέδρου της 

Δημοκρατίας. Απώτερος στόχος και βασική μου επιδίωξη είναι να συνεχίσουμε από κοινού τη 

μεγάλη προσπάθεια για εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού μας συστήματος μέσα από τον 

σχεδιασμό και την εφαρμογή σημαντικών και αναγκαίων μεταρρυθμίσεων για κάθε βαθμίδα 

εκπαίδευσης. Ήδη τα τελευταία χρόνια πολλά εκπαιδευτικά ζητήματα δρομολογήθηκαν με τη 

μεγαλύτερη δυνατή συναίνεση από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και κυρίως με τη 

συμβολή επιστημονικών συνεργατών και εμπειρογνωμόνων αλλά και όλων των αρμόδιων 

φορέων της εκπαίδευσης του τόπου μας. 

 

Φίλες και φίλοι εκπαιδευτικοί, 

Πρωτίστως ως συνάδελφος κατανοώ τους όποιους προβληματισμούς και τις ανησυχίες που 

πιθανόν να σας απασχολούν. Είμαι σε θέση να γνωρίζω πολύ καλά τις ιδιαιτερότητες που 

συνθέτουν το σχολικό περιβάλλον καθώς επίσης τον τρόπο λειτουργίας που διέπει την 

καθημερινή, σχολική πραγματικότητα. Ως εκ τούτου αναγνωρίζω και σέβομαι το εκπαιδευτικό 

έργο, την προσφορά και τη συμβολή του καθενός ξεχωριστά τόσο στην ορθή διαπαιδαγώγηση 

των παιδιών και των νέων μας όσο και στην προβολή υγιών προτύπων με αρχές και αξίες. 

Αναγνωρίζω επίσης τις επίμονες προσπάθειες που καταβάλλετε, προκειμένου να μεταδώσετε 

τη χρήσιμη και ωφέλιμη γνώση, να καλλιεργήσετε δεξιότητες, στάσεις και αξίες ζωής σε 

κατάλληλα διαμορφωμένο περιβάλλον, που να προάγει τη χαρά της μάθησης, τον σεβασμό, την 

αποδοχή της διαφορετικότητας, τη συνεργασία και τη δημιουργική έκφραση. 

 



Νέοι και νέες, αγαπητά μου παιδιά, 

Η ποιοτική μάθηση και η ολοκληρωμένη πνευματική καλλιέργεια της προσωπικότητάς σας 

αναμφίβολα θεωρούνται τα καλύτερα εφόδια που μπορεί να σας προσφέρει το σχολείο. Οι δικές 

σας επιτυχίες αποτελούν την καλύτερη επιβράβευση για όλους εμάς. Επιθυμώ να σας 

διαβεβαιώσω ότι σε κάθε περίπτωση οι ενέργειες και οι αποφάσεις μας θα θέτουν ως γνώμονα 

το δικό σας συμφέρον, τη δική σας πρόοδο και προκοπή. Άλλωστε, ουδείς αμφισβητεί ότι εσείς 

αποτελείτε την καλύτερη επένδυση για το μέλλον της πατρίδας μας. 

 

Αγαπητοί εκπαιδευτικοί, φοιτητές και φοιτήτριες, αγαπητοί μαθητές και μαθήτριες, 

Με απεριόριστο σεβασμό στη μοναδικότητα, στις ιδιαιτερότητες και στις ανάγκες του καθενός, 

σας καλώ να ενώσουμε δυνάμεις, να εργαστούμε συνειδητά και υπεύθυνα για την αναβάθμιση 

κάθε τομέα της εκπαίδευσής μας, θέτοντας υψηλούς και ευγενικούς στόχους για ό,τι πιο 

πολύτιμο και ξεχωριστό διαθέτουμε ως κοινωνία, που δεν είναι τίποτε άλλο από τα παιδιά μας, 

στα μάτια των οποίων μπορούμε να βλέπουμε με ελπίδα και αισιοδοξία το μέλλον.  

 

Κώστας Χαμπιαούρης  

Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού                                     Λευκωσία, Μάρτιος 2018 

 


