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Χαιρετισμός του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού 
κ. Αντρέα Δημητρίου   

στην Tελετή Βράβευσης των Μαθητών και Μαθητριών Β΄Λυκείου που διακρίθηκαν 
στον Παγκύπριο Διαγωνισμό με θέμα : Η ζωή και το έργο του Λουκή Ακρίτα 

 
Παρασκευή,, 12 Ιουνίου 2009, ώρα 12.00μ.,  

Μεγάλο Συνοδικό Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου  
 

 

Με ιδιαίτερη συγκίνηση απευθύνω χαιρετισμό στη σημερινή τελετή βράβευσης των 

μαθητών και μαθητριών της Β΄Λυκείου, που διακρίθηκαν στον Παγκύπριο Διαγωνισμό,   

με θέμα «Η ζωή και το έργο του  Λουκή Ακρίτα». 

 

Εκφράζω τις ευχαριστίες και τα συγχαρητήριά μου στο Ίδρυμα Υποτροφιών Λουκή 

Ακρίτα, του οποίου προεδρεύει η Αυτού Μακαριότης ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου, για την 

πρωτοβουλία της προκήρυξης Μαθητικού Διαγωνισμού στη μνήμη του αείμνηστου 

Λουκή Ακρίτα, σε συνεργασία με την Ιερά Αρχιεπισκοπή και το  Υπουργείο Παιδείας 

και Πολιτισμού.  Η προκήρυξη αυτού του διαγωνισμού αποτελεί την ελάχιστη 

εκπλήρωση ενός δικού μας χρέους για τη μεγάλη προσφορά του Λουκή Ακρίτα στη 

χειμαζόμενη πατρίδα μας και  στον ελληνισμό γενικότερα.  

 

  

Κάθε φορά που τιμούμε τη μνήμη του Λουκή Ακρίτα, ενός εκλεκτού τέκνου της 

πατρίδας μας,  δικαιολογημένα νιώθουμε όλοι μας μια ξεχωριστή περηφάνια. Γιατί ο 

αείμνηστος Λουκής Ακρίτας, που τιμάται σήμερα μέσα στα πλαίσια αυτής της 

εκδήλωσης, υπήρξε χωρίς αμφιβολία μια από τις σημαντικότερες πολιτικές και 

πνευματικές φυσιογνωμίες της Κύπρου και της Ελλάδας,  στον εικοστό αιώνα.  

 

Γεννημένος στην κατεχόμενη σήμερα Μόρφου στα 1908,  αφού απέκτησε πτυχίο 

δασκάλου,  βρέθηκε στην Αθήνα,  ως «νέος με καλάς συστάσεις», για να αφήσει τη δική 

του σφραγίδα και το δικό του στίγμα,  μέσα από την πολυσήμαντη δράση και προσφορά 

του, ως  δημοσιογράφος, λογοτέχνης και πολιτικός, στην πολιτική, πολιτιστική και την 

ευρύτερη πνευματική ζωή της σύγχρονης Ελλάδας.   
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Πέρα από το σημαντικό  λογοτεχνικό του έργο, που τον κατατάσσει ανάμεσα στους πιο 

αξιόλογους σύγχρονους δημιουργούς της νεοελληνικής λογοτεχνίας, καθοριστικός 

σταθμός στη ζωή και την προσφορά του υπήρξε η πολιτική του δράση. Αναδείχθηκε  ως 

ένα από τα κορυφαία στελέχη της  Ένωσης Κέντρου, η οποία με επικεφαλής τον «γέρο 

της  Δημοκρατίας» αείμνηστο Γεώργιο Παπανδρέου,  πρωτοστατούσε στην πολιτική ζωή 

της Ελλάδας στη δεκαετία του 60, πριν από το πραξικόπημα της Χούντας των 

Συνταγματαρχών.    

 

  Στη διάρκεια της διακυβέρνησης Γεώργιου Παπανδρέου ο Λουκής Ακρίτας είχε 

αναλάβει το τιμητικό αξίωμα του Υφυπουργού Παιδείας και υπήρξε,  μαζί με τον 

Ευάγγελο Παπανούτσο και άλλους φωτισμένους εκπαιδευτικούς και ανθρώπους των 

γραμμάτων, ο στυλοβάτης της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης, που είχε εξαγγείλει τότε η 

Κυβέρνηση Παπανδρέου, χωρίς όμως να την ολοκληρώσει, αφού η μεγαλεπήβολη και 

εμπνευσμένη αυτή προσπάθεια για μια νέα παιδεία στη χώρα που γέννησε τα γράμματα 

και τον πολιτισμό ανακόπηκε από το πραξικόπημα της 21ης Απριλίου 1967.   

 

Δίκαια λοιπόν τιμάται μέσω του ετήσιου αυτού διαγωνισμού η μνήμη του Λουκή 

Ακρίτα, ως ένδειξη της  ευγνωμοσύνης μας για τη μεγάλη προσφορά του, η οποία 

αποτελεί μια σημαντική παρακαταθήκη για όλους εμάς τους μεταγενέστερους. Εκφράζω 

τα θερμά μου συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά που συμμετείχαν στο Διαγωνισμό, μέσα 

από τον οποίο είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν το έργο του Λουκή Ακρίτα, να 

ενδιατρίψουν στις ιδέες, τις σκέψεις και τους προβληματισμούς τους,  που έχουν για 

ολόκληρο τον ελληνισμό  μια διαχρονική αξία και σημασία.  

 

Ιδιαίτερα συγχαίρω τα παιδιά που διακρίθηκαν και τιμούνται μέσα στα πλαίσια της 

σημερινής τελετής. Συγχαίρω επίσης και ευχαριστώ το Ίδρυμα Υποτροφιών Λουκή 

Ακρίτα, που είναι ο αθλοθέτης του διαγωνισμού και τον Πρόεδρό του Μακαριότατο 

Αρχιεπίσκοπο Κύπρου, που έχει αγκαλιάσει το διαγωνισμό και τιμά με την παρουσία του 

την τελετή βράβευσης.  Ευχαριστώ και συγχαίρω επίσης τους εκπαιδευτικούς και τις 

Διευθύνσεις των σχολείων που συνεργάστηκαν για τη διοργάνωση του διαγωνισμού, 

όπως επίσης και την Κριτική Επιτροπή για το δύσκολο έργο που είχε να επιτελέσει.  
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Με αυτές τις σκέψεις χαιρετίζω την τελετή βράβευσης του πρώτου ετήσιου Μαθητικού 

Διαγωνισμού στη Μνήμη Λουκή Ακρίτα και είμαι βέβαιος ότι ο διαγωνισμός θα 

καταστεί θεσμός και θα καταξιωθεί στη συνείδηση μαθητών και εκπαιδευτικών ως μια 

μοναδική πρόκληση και ευκαιρία για να γνωρίσουν οι νέοι μας το πολυσήμαντο έργο του 

Λουκή Ακρίτα και να αντλήσουν από το πλούσιο περιεχόμενό του τα αναγκαία 

μηνύματα. Μηνύματα, που τόσο πολύ τα έχουμε ανάγκη σήμερα, για την ευόδωση του 

αντικατοχικού μας αγώνα,  που θα  επέλθει με την απελευθέρωση των κατεχομένων 

εδαφών μας και την επανένωση της πατρίδας μας  

 


