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Μακαριότατε 
Κύριε Υπουργέ
Αγαπητοί γονείς 
Αγαπητοί εκπαιδευτικοί 
Αγαπητοί μαθητές και μαθήτριες

   Με ιδιαίτερη χαρά βρίσκομαι σήμερα μαζί σας και χαιρετίζω 
εκ μέρους της Μέσης εκπαίδευσης την τελετή βράβευσης των 
μαθητών και μαθητριών μας που πρώτευσαν στο Β’Παγκύπριο 
Διαγωνισμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου, σε συνεργασία 
με  το  Υπουργείο  Παιδείας  και  Πολιτισμού  με  θέμα  «Όχι  το 
χρώμα στο σώμα αλλά η θέρμη και η αγάπη στην ψυχή».
   Σας διαβεβαιώνω ότι η Μέση Εκπαίδευση στηρίζει αυτές  τις 
πρωτοβουλίες  που  προάγουν  το  ανθρωπιστικό  ιδεώδες  μέσα 
από το σεβασμό και τη δημιουργικότητα. 
   Απώτερος σκοπός του διαγωνισμού είναι η συνειδητοποίηση 
εκ  μέρους  των  νέων  μας,  των  δεδομένων  της  νέας 
πολυπολιτισμικής  πραγματικότητας  της  εποχής  μας  και  η 
αποδοχή του ξένου, του μετανάστη, του εργάτη, του πολιτικού 
πρόσφυγα,  ως «εικόνας» Θεού και  άρα εν Χριστώ φίλου και 
αδελφού,  πάντοτε  μέσα  σε  πλαίσια  αμοιβαίου  σεβασμού  και 
εμπιστοσύνης. 
   Ο φυλετικός ρατσισμός πηγάζει από το φόβο του ανθρώπου 
μπροστά  στη  διαφορετικότητα.  Για  να  μάθουμε  να 
αποδεχόμαστε και να σεβόμαστε την όποια διαφορετικότητα θα 
πρέπει  να  ξεκινήσουμε  από  την  κοινή  βάση  ότι  όλοι  οι 
άνθρωποι είναι δημιούργημα του Θεού. Είναι ένα σύνολο από 
ταλέντα,  δεξιότητες  και  χαρίσματα,  που  ο  κάθε  άνθρωπος 



προικίστηκε από τη θρησκεία του, τον πολιτισμό του και την 
κουλτούρα στην οποία ανήκει. 
   Συνεπώς  έχουμε ηθική υποχρέωση να αποδεχόμαστε  τους 
συνανθρώπους  μας  ανεξαρτήτως  φύλου,  χρώματος, 
εθνικότητας, θρησκείας και κοινωνικής τάξης. Δεν είναι δυνατό 
να  υπάρχουν  διαχωριστικές  γραμμές  ανάμεσα  στους  πολίτες. 
Στην Ενωμένη Ευρώπη δεν έχει θέση ο ρατσισμός, η ξενοφοβία, 
η  μισαλλοδοξία  και  ο  πόλεμος.  Μοιραζόμαστε  όλοι  τον  ίδιο 
πλανήτη, έχουμε τα ίδια δικαιωμάτα και υποχρεώσεις. 
   Η  Κύπρος  προσηλωμένη  στο  σεβασμό  των  ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων,  συμβάλλει  σήμερα  με  πρωτοστάτες  την 
Εκκλησία, την Πολιτεία και την Κοινωνία στην καταπολέμηση 
των  φυλετικών  διακρίσεων.  Χρειάζεται  όμως  διαρκής 
προσπάθεια και αγώνας για τη διατήρηση της ταυτότητας αλλά 
και της διαφορετικότητας του κάθε προσώπου στον πολιτισμό, 
διά μέσου του οποίου αντρώνεται και μεγαλώνει. 
   Θέλω να  ευχαριστήσω τον  Μακαριότατο  για  την  αγαστή 
συνεργασία.  Να  δώσω  τα  συγχαρητήρια  μου  σε  όσους 
συμμετείχαν  στο  διαγωνισμό  είτε  με  έκθεση  ιδεών,  είτε  με 
έρευνα, είτε με ζωγραφική. 
   Ιδιαίτερες  ευχές  για  καλή  πρόοδο  και  τα  θερμά  μου 
συγχαρητήρια  σε  σας  που  πρωτεύσατε  ή  διακριθήκατε  στο 
διαγωνισμό. 
   Να ξέρετε ότι στο πρόσωπο σας τιμάται σήμερα η νεολαία της 
πατρίδας μας. Χαίρομαι, γιατί εσείς οι αυριανοί πολίτες, βάλατε 
το  δικό  σας  λιθαράκι  στο  οικοδόμημα  της  γνώσης, 
συμβάλλοντας με τα γραφόμενα σας, με τις στάσεις σας και την 
τοποθέτηση σας, στη κατάργηση των φυλετικών διακρίσεων και 
στην αντιμετώπιση του κάθε συνανθρώπου μας ως «εικόνας» 
Θεού.   


