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Εξοχότατε κύριε πρόεδρε της Κυπριακής Δημοκρατίας 

Πανιερώτατε Μητροπολίτη Πάφου 

Σεβαστό Ιερατείο 

Έντιμε κύριε Πρόεδρε της Βουλής των Αντιπροσώπων 

Έντιμε πρόεδρε κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ 

Έντιμε κύριε Υπουργέ Παιδείας και Πολιτισμού 

Έντιμε κύριε Υπουργέ Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Περιβάλλοντος 

Έντιμοι Κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι κομμάτων 

Έντιμοι βουλευτές Λάρνακας-Αμμοχώστου 

Έντιμε Πρόεδρε της Επιτροπής Παιδείας της Βουλής 

Έντιμε Δήμαρχε 

Αξιότιμε Πρόεδρε και μέλος της Επιτροπής Εκπαιδευτικής 

Υπηρεσίας 

Αξιότιμε Αναπληρωτή Γενικέ Διευθυντή Υπουργείου Παιδείας 

και Πολιτισμού 

Αξιότιμε Επίτροπε Εθελοντισμού 

Αξιότιμε Διευθυντή Δημοτικής Εκπαίδευσης 

Αξιότιμε Προϊστάμενε Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 

Παιδείας και Πολιτισμού 

Αξιότιμη Πρώτη Λειτουργέ Εκπαίδευσης, Επιθεωρητές, 

Επιθεωρήτριες Δημοτικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης 

Ανώτερε Διευθυντή Αστυνομίας Λάρνακας 

Αξιότιμε Πρόεδρε της Σχολικής Εφορείας Αθηένου 

Αξιότιμε Πρόεδρε της Σχολικής Εφορείας Αραδίππου 

Αξιότιμοι Δημοτικοί Σύμβουλοι και Σχολικοί Έφοροι 

Αξιότιμε Κοινοτάρχη 



Κύριε Πρόεδρε της Επαρχιακής Επιτροπής και εκπρόσωποι 

της ΠΟΕΔ 

Κύριε πρόεδρε και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

Συνδέσμου Γονέων Δημοτικών Σχολείων Αθηένου 

Κύριε Σταθμάρχη  

Κύριοι τοπικοί αξιωματούχοι κομμάτων 

Κύριοι Διευθυντές και κυρίες Διευθύντριες δημόσιων και 

ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων 

Κύριοι και κυρίες, εκπρόσωποι τοπικών, διαχειριστικών, 

πολιτιστικών επιτροπών και συνδέσμων Γονέων 

Εκλεκτοί προσκεκλημένοι 

Αγαπητοί συνάδελφοι - εκπαιδευτικοί, αγαπητοί γονείς, 

αγαπητά μου παιδιά 

Με ιδιαίτερη χαρά και τιμή καλωσορίζουμε τον Εξοχότατο 

Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τον ευχαριστούμε 

ιδιαιτέρως για την εδώ παρουσία του.  

Με ιδιαίτερη χαρά, τιμή και συγκίνηση συμμετέχω στην 

εκδήλωση εγκαινίων του νεοαναγειρόμενου δημοτικού σχολείου 

Αθηένου, το οποίο φιλοδοξεί να αποτελέσει πραγματικά έναν 

χώρο παιδικής δημιουργίας και πολιτισμού. 

Σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς της πνευματικής κρίσης, που 

διέρχεται ο σύγχρονος κόσμος, πιστεύω πως είναι παρήγορο και 

απόλυτα ελπιδοφόρο ένα τέτοιο έργο, ένα εκπαιδευτήριο 

Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, το οποίο θα προάγει τα γράμματα, 

το ήθος, τον πολιτισμό, τις τέχνες, την πίστη, την παράδοση, τη 

μόρφωση, τις πανανθρώπινες αξίες, τις αρετές και τα ιδανικά 

από τη μικρή ευαίσθητη παιδική ηλικία.  

Η εκπαίδευση, η παιδεία και η αγωγή των παιδιών είναι το 

πολυτιμότερο αγαθό για τον άνθρωπο, διότι του παρέχει τα 

εφόδια, για να ονειρεύεται, να προοδεύει, να εξελίσσεται, να 

προσδοκά σε  ένα καλύτερο μέλλον, να μετουσιώνει το όνειρο σε 

στόχο και να έχει μια λαμπρή σταδιοδρομία. Αυτή τη δύσκολη 



περίοδο που διανύουμε η ορθή παιδεία και η αληθινή γνώση 

είναι το φως για την έξοδο από τα προβλήματά μας. 

Το σχολείο κτίστηκε και λειτούργησε με την προοπτική να 

φιλοξενήσει πολλές γενιές μαθητών και μαθητριών στους 

ελκυστικούς χώρους του. Είμαι βέβαιη πως οι κατάλληλα 

διαμορφωμένοι χώροι του θα αποτελούν για τα παιδιά πηγή 

έμπνευσης και δημιουργικότητας, που θα τα καθοδηγεί στον 

επιδιωκόμενο σκοπό της μάθησης και θα τα προάγουν ψυχικά 

και πνευματικά.  

Επιτρέψτε μου να εκφράσω τη βεβαιότητα πως το σχολείο θα 

συμβάλει στην αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και θα 

χαράξει τη δική του πορεία στα εκπαιδευτικά δρώμενα του δήμου 

Αθηένου, ο οποίος έχει βαθιά παράδοση στο κεφάλαιο της 

μόρφωσης. Θα είμαστε διπλά ευγνώμονες, αν το σχολείο κι ο 

δήμος της Αθηένου αποκτήσουν σύντομα μια κλειστή αίθουσα 

εκδηλώσεων. 

Παραδίδεται επίσημα σήμερα τόσο στην εκπαιδευτική όσο και 

στη μαθητική κοινότητα ένα σύγχρονο σχολικό κτήριο, ένα 

σχολικό συγκρότημα, το οποίο ανταποκρίνεται τόσο στις 

προσδοκίες των μαθητών όσο και των εκπαιδευτικών  και των 

γονέων. Σε αυτό το ανθρώπινο και δημοκρατικό σχολείο, τα 

παιδιά καλούνται να παιδευτούν και να εκπαιδευτούν σε ένα 

κλίμα αποδοχής και χαράς: Να καλλιεργήσουν το πνεύμα, την 

ψυχή, το ήθος τους, την ανθρωπιά, την καλοσύνη, την αποδοχή, 

την αλληλεγγύη, τη συνεργασία, τον σεβασμό, την κοινωνική 

δικαιοσύνη.  Εδώ θα μάθουν να αγωνίζονται για τα αγαθά της 

ελευθερίας και της ειρήνης, θα διαπλάσουν τον χαρακτήρα τους, 

θα αναπτύξουν την κοινωνική τους συνείδηση. Θα μάθουν να 

διαμορφώνουν άποψη και να την τεκμηριώνουν, να 

προβληματίζονται και να στοχεύουν πάντα στην προκοπή και 

στην πρόοδο του κοινωνικού συνόλου.  

Το νέο δημοτικό με το ανθρώπινο δυναμικό του εστιάζει στην 

ποιοτική εκπαίδευση των παιδιών καθώς και στη νοητική 

συναισθηματική, ηθική και ψυχοκινητική τους ανάπτυξη, 



ώστε να γίνουν ολοκληρωμένες προσωπικότητες και ενεργοί 

πολίτες. Εδώ τα παιδιά θα χτίσουν τα θεμέλια της μετέπειτα 

μαθητικής τους ζωής. Όμως παράλληλα με όλα αυτά, τα παιδιά 

καλούνται να αγαπήσουν το σχολείο, να το σεβαστούν,  να το 

φροντίζουν και να το διαφυλάξουν. 

Από αυτό το βήμα θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όλους όσοι 

συνέβαλαν στην ανέγερση και λειτουργία του νέου δημοτικού 

σχολείου Αθηένου, κάνοντας αρχή από το κράτος, τον 

Εξοχότατο Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον νυν και 

τον τέως Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού, τη Διεύθυνση 

Δημοτικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και 

Πολιτισμού, τον Προϊστάμενο και το προσωπικό των Τεχνικών 

Υπηρεσιών, το Αρχιτεκτονικό Γραφείο Επί 4, τον Πρόεδρο και τα 

μέλη της Σχολικής Εφορείας Αθηένου τόσο της υφιστάμενης όσο 

και των προηγούμενων Σχολικών Εφορειών, τον Δήμαρχο και τα 

μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.  

Επίσης, θερμές ευχαριστίες εκφράζω και στους δύο εργολάβους 

του έργου και στο προσωπικό τους, που συνεργάστηκαν με το 

σχολείο, ώστε να έχουμε αυτό το ωραίο αποτέλεσμα. Πριν 

εγκαταλείψω το βήμα θα ήθελα ακόμη να ευχαριστήσω θερμά 

τους Επιμελητές της Σχολικής Εφορείας, το βοηθητικό και 

γραμματειακό προσωπικό, τα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς για 

το οργανωτικό πλαίσιο και για το σύντομο καλλιτεχνικό 

πρόγραμμα, που θα ακολουθήσει. 

Σάς ευχαριστώ όλους θερμά που μας τιμάτε με την παρουσία 

σας και μάς οπλίζετε με δύναμη να συνεχίσουμε το εκπαιδευτικό 

μας έργο. 

Τα σχολεία είναι η πανοπλία μας, το δόρυ και η ασπίδα μας… 

Κι όπως λέει ο μεγάλος Έλληνας ποιητής, Κωστής Παλαμάς: 

Λιτά χτίστε τα απλόχωρα, μεγάλα, γερά θεμελιωμένα…Τα 

σκολειά χτίστε! 

Λιτά χτίστε τα, απλόχωρα, μεγάλα, 

τα, απλόχωρα, μεγάλα, 



γερά θεμελιωμένα 

θεμελιωμένα 

 


