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11 Απριλίου  2017 
 
 

 

Διευθυντές/τριες 
Σχολείων Μέσης Γενικής, και 
Μέσης Τεχνικής και Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης 
 

 
Θέµα: Πραγματοποίηση Β΄ ετήσιου Συνεδρίου με θέμα     

         «Καθεδρικός Ναός Αγίου Ιωάννου - 355 Χρόνια» 

 

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, η Διεύθυνση Μέσης Εκπαίδευσης σε συνεργασία µε τη 
Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου, διοργανώνουν το Β΄ ετήσιο Συνέδριο για 
εκπαιδευτικούς Μέσης Εκπαίδευσης, µε θέµα: «Καθεδρικός Ναός Αγίου Ιωάννου - 355 

Χρόνια». Το Συνέδριο απευθύνεται σε Φιλολόγους, Θεολόγους, καθώς και σε 
καθηγητές/τριες Τέχνης των  Γυµνασίων, Λυκείων και Τεχνικών Σχολών και θα 
πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 5 Μαΐου 2017, ώρα 9:15 έως 15.00, στην αίθουσα 
συνεδρίων της Θεολογικής Σχολής Εκκλησίας Κύπρου, Λευκωσία.   

Το Συνέδριο εντάσσεται στα πλαίσια των εορτασμών του Καθεδρικού ναού του Αγίου 
Ιωάννου του Θεολόγου για τα 355 από τη θεμελίωσή του. Σκοπός του Συνεδρίου είναι η 
ανάδειξη της ιστορικής πορείας και συνεισφοράς του Καθεδρικού ναού  του Αγίου Ιωάννη 
του Θεολόγου και η ενασχόληση με θέματα που αφορούν τη σύγχρονη ιστορική έρευνα, τη 
διαχείριση και προβολή της θρησκευτικής και πολιτιστικής μας κληρονομιάς καθώς και με την 
Ιωάννεια θεολογία.  

Το Συνέδριο θα περιλαμβάνει δύο συνεδρίες: 

Στην Α΄ συνεδρία  θα αναπτυχθεί το θεολογικό μέρος του Συνεδρίου και θα συζητηθούν 
θέματα όπως: Αγία Γραφή και Αποκαλυπτική γραμματεία, το Άγιο Πνεύμα στα κείμενα του 
Ευαγγελιστού Ιωάννου, ο Άγιος Ιωάννης στην υστεροβυζαντινή Θεολογική Γραμματεία, 
Κυπριακές ευχολογικές πηγές και ο Καθεδρικός ναός του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου.  

Η Β΄ συνεδρία θα διαπραγματευτεί το ιστορικό μέρος του Συνεδρίου με θέματα όπως: το 
ιστορικό του Καθεδρικού ναού του Αγίου Ιωάννου, ο Καθεδρικός ναός ως μνημείο και η 
συντήρησή του, σύγχρονες προσεγγίσεις ψηφιακής τεχνολογίας στη μελέτη του Καθεδρικού 
ναού του Αγίου Ιωάννου και Καθεδρικός ναός και Εκπαίδευση: το Σχολείο του Αγίου 
Ιωάννου.  

Λόγω του περιορισμένου αριθμού συνέδρων θα δοθούν για τη Μέση Εκπαίδευση συνολικά 
120 θέσεις συνέδρων. Οι θέσεις θα κατανεμηθούν ως ακολούθως: εξήντα (60) Θεολόγοι, 
σαράντα (40) Φιλόλογοι, και είκοσι (20) καθηγητές/τριες Τέχνης. Θα τηρηθεί αυστηρή σειρά 
προτεραιότητας. 

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για τους εκπαιδευτικούς, που θα συμμετάσχουν στο Συνέδριο, 
θα γίνει με τη συμπλήρωση του επισυναπτόμενου εντύπου συμμετοχής και την αποστολή 
του στην ηλεκτρονική διεύθυνση kstefanis@schools.ac.cy ή στο τηλεομοιότυπο 22800862.  



Οι εκπαιδευτικοί που θα συμμετάσχουν στο Συνέδριο καλούνται - μετά από συνεννόηση με 
τις Διευθύνσεις των Σχολείων – να προβούν σε διευθετήσεις ώστε να μη διασαλευτεί η 
ομαλή λειτουργία των σχολείων. 
 
Για οποιαδήποτε πληροφορία ή περαιτέρω διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε στο 
τηλέφωνο 22800814 (Κωνσταντίνος Στεφανής, Σύμβουλος Θρησκευτικών). 
 
Σε όλους τους εκπαιδευτικούς που θα συμμετάσχουν θα δοθεί πιστοποιητικό 
παρακολούθησης. 
 

                                                                                       α.α. Α. Ελευθερίου 

   

Δρ Κυπριανός Δ. Λούης  Ηλίας Μαρκάτζιης 
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