
Αγαπητά μου παιδιά/αγαπητοί τελειόφοιτοι, 

Παιδεία! 

 σε μια εποχή δοκιμασίας, σε μια εποχή δύσκολη γεμάτη προκλήσεις, 

επαληθεύτηκε η άποψη του Πλούταρχου του πολυγραφέστερου φιλόσοφου 

ιστορικού των αρχαίων Ελλήνων, ότι το πολυτιμότερο αγαθό που μπορεί να 

αποκτήσει ο άνθρωπός είναι η «Παιδεία». Πλούτη, περιουσία, ελευθερία 

ακόμα και η ζωή μπορούν να χαθούν ή να μας τα πάρουν. Εκείνο που πάντα 

μένει είναι η Παιδεία. Η προτροπή του διαφωτιστή Αδαμάντιου Κοραή αποκτά 

σήμερα ιδιαίτερο βάρος. «Δράξασθε παιδείας»: κρατάτε γερά την Παιδεία, 

δηλαδή αρπάξτε σφικτά στα χέρια σας το αγαθό της Παιδείας και κάνετέ το 

δικό σας. Είναι ώρα να θωρακιστείτε πνευματικά και ηθικά. Η πανοπλία αυτή 

θα σας καλύψει με αρχές και αξίες, όπως η δικαιοσύνη, η τιμιότητα, το 

φιλότιμο, η εργατικότητα, η υπευθυνότητα, η δημοκρατικότητα, ο σεβασμός, η 

αγάπη, η αλληλεγγύη. 

Οι πρωτόγνωρες για τον τόπο μας και συνάμα ανατρεπτικές για τη ζωή μας 

οικονομικοκοινωνικές συνθήκες, αποτελούν για όλους εσάς πρόκληση, αλλά 

και πρόσκληση για νέες αναζητήσεις. Αναζητήσεις εναρμονισμένες με τις νέες 

διαμορφωμένες συνθήκες και ανταποκρινόμενες αποτελεσματικά στις ανάγκες 

της ημικατεχόμενης πατρίδας μας. 

Έχω την ισχυρή πεποίθηση ότι απέναντί μου βρίσκεται το μέλλον αυτού του 

τόπου και θέλω να πιστεύω ότι προδιαγράφεται θετικό και ελπιδοφόρο 

ακριβώς, επειδή βρίσκεται στα χέρια σας. Προσπαθήσαμε ενσυνείδητα και 

μεθοδικά, διεύθυνση και καθηγητές, να σας δώσουμε γνήσια αγωγή, στέρεες 

αρχές, θετικές στάσεις ζωής, ήθος και κυρίως ανθρωπιά.   

Το σχολείο σάς παρείχε όχι μόνο γνώσεις ικανές, για να ανταπεξέλθετε στον 

δύσκολο αγώνα της σύγχρονης ανταγωνιστικής επαγγελματικής ζωής. Αλλά, 

επιπλέον, κατόρθωσε να σας μεταδώσει αρχές και αξίες, τέτοιες που θα σας 



καταστήσουν ικανούς πολίτες της σύγχρονης κυπριακής δημοκρατίας. Πολίτες 

έτοιμους να διεκδικήσουν και να αγωνιστούν για τα δίκαιά τους, να παλέψουν 

για την αλήθεια και τη διαφάνεια των κοινωνικών και πολιτικών δρωμένων, την 

ισότητα και τη δικαιοσύνη, την πολυφωνία, την ανοχή στη διαφορετικότητα  και 

την επικράτηση  του γόνιμου διαλόγου.  

Προσδοκούμε ένα λαμπρό μέλλον για τον καθένα σας ξεχωριστά. Είμαστε 

βέβαιοι ότι διαπλάσαμε ενεργούς πολίτες και κοινωνικά ευαίσθητους 

ανθρώπους, αφού ζυμωθήκατε μέσα σε αξίες και αρχές τέτοιες. Θα 

αναμένουμε να το πράξετε και να το αποδείξετε με όλες σας τις δυνάμεις. 

Αγαπητοί τελειόφοιτοι, προχωρήστε στο μέλλον με θάρρος, ψυχικό σθένος και 

αυτοπεποίθηση. Μην αφήνετε ποτέ, τίποτα, και κανένα να σας ανατρέπει τα 

ωραία και τίμια όνειρα και την ανοδική σας πορεία. Ακολουθείτε πιστά τους 

στόχους σας και δεν πρόκειται να διαψευστείτε παρά τις όποιες αντιξοότητες. 

Έχοντας ως εφόδιο τις διαχρονικές αξίες και αρχές που πήρατε από το 

ελληνικό πνεύμα τόσα χρόνια στην εκπαίδευση, αγωνιστείτε και αναδειχθείτε 

ως ευρωπαίοι πολίτες στο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, στέλνοντας 

μηνύματα ειρήνης και ανθρωπιάς σε όλο τον κόσμο και προπαντός στο 

πολύπαθο νησί μας. 

Καλή τύχη λοιπόν σε όλες και όλους σας! 


