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Κύπρου
Με ιδιαίτερη ευχαρίστηση, αλλά και τιμή χαιρετίζω τη σημερινή τελετή βράβευσης των σχολείων
που διακρίθηκαν στον Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό, με θέμα: «Κύπρος 1974-2015 Δεν
ξεχνώ- Διεκδικώ- Δημιουργώ». Η συγκεκριμένη δράση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο εκπαιδευτικό
πρόγραμμα,

το οποίο σχεδιάστηκε με πρωτοβουλία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας

Εκπαίδευσης Σερρών, και έτυχε της κοινής στήριξης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων της Ελλάδας και του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου. Για την
πετυχημένη υλοποίηση του προγράμματος, συνεργάστηκαν επίσης το Υπουργείο Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Μακεδονίας- Θράκης, η Πρεσβεία της Κύπρου στην Ελλάδα
και το Τμήμα της Ελληνικής Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης, αλλά και ο Κυπριακός
Οργανισμός Τουρισμού και το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που υποστήριξαν τη
σημερινή εκδήλωση.
Η αξιέπαινη αυτή προσπάθεια ξεκίνησε το 2014, με αφορμή τη συμπλήρωση 40 χρόνων από
την τουρκική εισβολή και τη συνεχιζόμενη κατοχή του νησιού μας. Φέτος, πραγματοποιείται για
2η συνεχή χρονιά, με τη συμμετοχή σαράντα πέντε (45) περίπου χιλιάδων μαθητών. Παιδιά που
προέρχονται από τον ελληνισμό της διασποράς, την Ελλάδα και την Κύπρο μελέτησαν,
ενημερώθηκαν, ευαισθητοποιήθηκαν και εκφράστηκαν με τρόπο δημιουργικό για το κυπριακό
πρόβλημα και τις συνέπειές του. Κατά τη φετινή χρονιά μάλιστα, οι θεματικοί άξονες
επεκτάθηκαν στον πολιτισμό, στην οικονομία και στο μέλλον της σύγχρονης Κύπρου.
Η εμπλοκή των μαθητών στο ωφέλιμο αυτό εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποδεικνύει ότι τα παιδιά
είναι σε θέση να συναισθανθούν τον συνεχιζόμενο πόνο των οικογενειών των αγνοουμένων, τον
καημό των προσφύγων να ξαναζήσουν στις κατεχόμενες πόλεις και χωρία τους, αλλά και τη
σημασία της διαφύλαξης της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και της διατήρησης της ιστορικής
μας μνήμης. Οι δημιουργικές τους εργασίες αποτυπώνουν, με τρόπο μοναδικό, τον

αυθορμητισμό, την ειλικρίνεια, τον προβληματισμό και τις ευαισθησίες τους γεγονός που
προκαλεί σε μας τους μεγαλύτερους αισθήματα θαυμασμού, συγκίνησης και περηφάνιας.
Η Κύπρος, στο σταυροδρόμι Ανατολής και Δύσης, με σημαντική στρατηγική θέση και
αποθέματα φυσικού πλούτου, ανέκαθεν ήταν εξαιρετικά περιζήτητη στους διάφορους
κατακτητές της. Η ιστορία καταγράφει αδικίες και προκλήσεις που συντελέστηκαν εις βάρος των
κατοίκων του νησιού μας, που όμως αγωνίστηκαν και συνεχίζουν να αγωνίζονται για ελευθερία,
για δικαιοσύνη, για εθνική επιβίωση. Παρά τις ξένες επιρροές, η Κύπρος κατάφερε να
διατηρήσει ζωντανή την πολιτιστική της ταυτότητα, γιατί από αρχαιοτάτων χρόνων, όλα τα
στοιχεία του ελληνικού πολιτισμού αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ύπαρξής της.
Σήμερα, η πατρίδα μας παραμένει, δυστυχώς, η μοναδική ημικατεχόμενη και μοιρασμένη χώρα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας, καταβάλλει με
αποφασιστικότητα συστηματικές και μεθοδευμένες προσπάθειες, ως ότου εξευρεθεί μια δίκαιη
και βιώσιμη λύση, που να διασφαλίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ειρηνική συμβίωση
όλων των νόμιμων κατοίκων του τόπου μας. Αξιοποιώντας την ευρωπαϊκή μας ταυτότητα και το
ευνοϊκό κλίμα που έχουμε διαμορφώσει, αγωνιζόμαστε μέσα από τη διαδικασία των
διαπραγματεύσεων για μια ελεύθερη και επανενωμένη πατρίδα, με πολιτική και οικονομική
σταθερότητα, που να προωθεί την πρόοδο σε όλους τους τομείς ανάπτυξης.
Οι προσπάθειες μας αυτές έχουν ως στόχο να διαφυλάξουν, μεταξύ άλλων, το μέλλον της
νεότερης γενιάς και επενδύουν

στις προοπτικές που δημιουργούνται

από

τα

νέα

κοινωνικοπολιτικά και οικονομικά δεδομένα. Ως εκ τούτου, επιθυμούμε οι νέοι μας να είναι
ενημερωμένοι, δημιουργικοί, πνευματικά καλλιεργημένοι, αλλά κυρίως προικισμένοι με ήθος και
σεβασμό στις ανθρώπινες αξίες.
Καταληκτικά, θα ήθελα να συγχαρώ θερμά τους μαθητές όλων των βαθμίδων της Ομογένειας,
της Ελλάδας, και της Κύπρου που έλαβαν μέρος στο Πρόγραμμα «Κύπρος 1974-2015 Δεν
Ξεχνώ -Διεκδικώ- Δημιουργώ» και ιδιαιτέρως τα παιδιά που διακρίθηκαν, καθώς επίσης και τους
εκπαιδευτικούς που ενεθάρρυναν και καθοδήγησαν την προσπάθειά τους.
Με την ευκαιρία της σημερινής τελετής καλωσορίζουμε στην Κύπρο και εκφράζουμε τις βαθιές
μας ευχαριστίες στην εκπρόσωπο της Ελληνικής Κυβέρνησης, υφυπουργό Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης Μακεδονίας- Θράκης, κυρία Μαρία- Κόλια Τσαρουχά, στην
αντιπροσωπεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών, καθώς και στον
εξοχότατο Πρέσβη της Ελλάδας στην Κύπρο, κύριο Ηλία Φωτόπουλο, που τιμά την εκδήλωση
με την παρουσία του.

Ευελπιστούμε ότι η αξιόλογη αυτή εκπαιδευτική πρωτοβουλία, η οποία δημιουργεί γέφυρες
επικοινωνίας και συμβάλλει στη σύσφιξη των συναισθηματικών δεσμών ανάμεσα στην Κύπρο
και στον ευρύτερο ελληνισμό, θα συνεχιστεί και θα διευρυνθεί σε ακόμα περισσότερους τομείς.
Στην προσπάθεια αυτή, η κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας και ιδιαιτέρως το Υπουργείο
Παιδείας και Πολιτισμού παραμένουν συνοδοιπόροι και σταθεροί συμπαραστάτες σας.

