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Χαιρετισμός  
του Υπουργού Παιδείας και  Πολιτισμού 

κ.Ανδρέα Δημητρίου 
στην τελετή βράβευσης μαθητών και μαθητριών 

 που διακρίθηκαν στο  Διαγωνισμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής ενάντια στο ρατσισμό 
Δευτέρα, 30 Μαρτίου 2009, ώρα 10π.μ 
Μέγα Συνοδικό Ιεράς Αρχιεπισκοπής  

 

Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία για το γεγονός ότι η Εκκλησία έχει να διαδραματίσει έναν  πολύ 

σημαντικό ρόλο σε θέματα που αφορούν την αγωγή των παιδιών και των νέων μας,  ιδιαίτερα 

σήμερα, σε μια εποχή σαν τη δική μας, όπου δοκιμάζονται καθημερινά οι διαιώνιες αρχές και 

αξίες  που  εκπηγάζουν  από  την  ελληνορθόδοξη  παράδοση  και  στοιχειοθετούν  τον  ευρωπαϊκό 

μας πολιτισμό.  

 

Τον πολυσήμαντο αυτό ρόλο υπηρετεί με τον καλύτερο τρόπο η Εκκλησία της Κύπρου, μέσα από 

ποικίλες  δραστηριότητες,  όπως  είανι  τα  κατηχητικά,  οι  κατασκηνώσεις,  η  φιλανθρωπία  και 

άλλες  κοινωφελείς  δραστηριότητες,    στις  οποίες  υπάρχει  ενεργός  συμμετοχή  και  δράση  των 

νέων μας.  

Μέσα από τις δράσεις αυτές πρωωθούνται και εμπεδώνονται έμπρακτα στην ψυχή των παιδιών 

και των νέων βασικές αξίες ζωής,   που θα πρέπει να αποτελούν την πυξίδα και τον οδηγό τους,  

όπως είναι η αγάπη, η  πρώτη και  μέγιστη χριστιανική αρετή, η  αλληλεγγύη, η συνεργασία και 

ο σεβασμός, που θα πρέπει να διέπει τις σχέσεις ανθρώπων και λαών στο σύγχρονο  κόσμο. 

 

Μέσα  σε  αυτά  τα  πλαίσια  εντάσσεται  και  ο  Διαγωνισμός  που  προκήρυξε  φέτος  η  Ιερά 

Αρχιεπισκοπή,  σε  συνεργασία  με  το  Υπουργείο  Παιδείας  και  Πολιτισμού,  με  θέμα  «  Όχι  το 

χρώμα στο σώμα, αλλά η θέρμη και η αγάπη στην ψυχή‐θεολογικές υπερβάσεις του φυλετικού 

ρατσισμού‐πρακτικές εισηγήσεις αντιμετώπισης».  Πρόκειται πράγματι για ένα ευφάνταστο και 

πρωτότυπο θέμα, το οποίο συνάδει πλήρως με τους στόχους που έχει θέσει το Υπουργείο μέσα 

στα πλαίσια του ευρωπαϊκού έτους διαπολιτισμικού διαλόγου, με εκδηλώσεις που άρχισαν από 

περσι και συνεχίζονται και κατά τη φετινή σχολική χρονιά.  
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 Με το στόχο αυτό υπηρετείται η αναγκαιότηττα της  εμπέδωσης,  σε πανευρωπαϊκό αλλά και σε 

παγκόσμιο  επίπεδο,    της  αμοιβαιότητας,  της  αλληλοκατανότησης,  της  συνεργασίας  και  της 

αποδοχής  της  διαφορετικότητας,  στο  σύγχρονο  κόσμο  της  παγκοσμιοποίησης  και  της 

πολυπολιτισμικότητας.  

 

 Είναι πολύ σημαντικό τα παιδιά και οι έφηβοί μας, που συμβιώνουν σήμερα μέσα στο σχολικό 

χώρο  αλλά  και  στην  ευρύτερη  κοινωνία  όπου  διαμένουν,  με  παιδιά  άλλων  εθνοτήτων  και 

πολιτισμών,  να  κατανοήσουν  τον  πολυπολιτισμικό  χαρακτήρα  της  σύγχρονης  ευρωπαϊκής μας 

κοινωνίας, να αναπτύξουν τον ανάλογο σεβασμό προς τη διαφορετικότητα και να αντιληφθούν 

ότι, όπως πολύ ορθά τονίζει και το σχετικό μήνυμα για το στόχο του διαπολιτισμικού διαλόγου 

«η διαφορετικότητα μας  ενώνει».  

 

Αξιοποιώντας την πολιτισμική διαφορετικότητα που είναι σήμερα   βασικό χαρακτηριστικό των 

σχολείων  μας,  μπορούμε  μέσα  από  διάφορες  εκδηλώσεις  και  διαγωνισμούς,  όπως  είναι    ο 

διαγωνισμός  της  Ιεράς  Αρχιεπισκοπής  να  βοηθήσουμε  τους  μαθητές  και  τις  μαθήτριες  να 

βιώσουν τα οφέλη της συνύπαρξης, να γνωρίσουν την πολιτιστική παράδοση και τον πολιτισμό 

των  χωρών  από  τις  οποίες  προέρχονται  οι  συμμαθητές  τους,  χωρίς  οποιαδήποτε  αισθήματα 

προκατάληψης, μισαλλοδοξίας και φυλετικού ρατσισμού.   

 

Το  γεγονός  μάλιστα  ότι  η  Κυπριακή  Δημοκρατία  είναι  και  με  βάση  το    Σύνταγμά  της 

πολυπολιτισμικό κράτος με την ύπαρξη εδώ και πολλούς αιώνες των Τουρκοκυπρίων από τη μια 

αλλά και των άλλων θρησκευτικών ομάδων, όπως είναι οι Μαρωνίτες, οι Αρμένιο και  οι Λατίνοι, 

επιβάλλει  τη  μεγαλύτερη  δυνατή  ευαισθητοποίησή  μας  για  την  επίτευξη  των  στόχων  του 

διαπολιτισμικού διαλόγου. Αυτό το δεδομένο αλλά και το γεγονός ότι  η Κύπρος  κατακλύζεται 

κυριολεκτικά  από  ξένους  εργάτες,  Ασιάτες  και  Ευρωπαίους,  και  από  πλήθος  οικονομικών 

μεταναστών, καθιστά ακόμα μεγαλύτερη την αναγκαιότητα της προώθησης του διαπολιτισμικού 

διαλόγου,  στην καθημερινή σχολική  πράξη και στη σχολική ζωή.  
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Και  δεν  έχω  καμιά  αμφιβολία  ότι  τα  παιδιά  που  συμμετείχαν  στο  Διαγωνισμό  της  Ιεράς 

Αρχιεπισκοπής,  είτε  με  εκθέσεις  ιδεών  είτε  με  εικαστικές  δημιουργίες  και  έρευνες  είχαν  την 

ευκαιρία  να  βιώσουν  την  αναγκαιότητα  της  καταπολέμησης  οποιασδήποτε  ρατσιστικής 

συμπεριφοράς στον τόπο μας, υποβάλλοντας θεολογικές προτάσεις υπέρβασης του φυλετικού 

ρατσισμού και πρακτικές εισηγήσεις αντιμετώπισης του φαινομένου.  

 

Εκράζω τα θερμά μου συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες που συμμετείχαν 

στο  διαγωνισμό,  όπως  επίσης  και  στις  Διευθύνσεις  των  Σχολείων  και  τους  καθηγητές  που  

εργάστηκαν  για  τη  διοργάνωση  και  τη  διεκπεραίωση  του  διαγωνισμού  στα  σχολεία  τους. 

Ιδιαίτερα συγχαίρω όσους και όσες  διακρίθηκαν στο διαγωνισμό και βραβεύονται σήμερα μέσα 

στα πλαίσια της σεμνής αυτής εκδήλωσης. Τελος, εκφράζω τα συγχαρητήρια και την ευαρέσκειά 

μου  στον  προκαθήμενο  της  Εκκλησίας  της  Κύπρου  μακαριότατο  Χρυστόστομο  και  την  Ιερά 

Αρχιεπισκοπή  για  την  πρωτοβουλία  τους  να  διοργανώσουν  αυτό  το  διαγωνισμό,  ο  οποίος 

στέφθηκε με πλήρη επιτυχία.   Εύχομαι στα παιδιά το καλύτερο δυνατό μέσα στα σχολεία τους 

και στην  Ιερά Αρχιεπισκοπή καλή συνέχεια στην πολυσήμαντη κοινωφελή δράση και προσφορά 

της.  


