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

 
Θέµα: Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα «150 χρόνια από 
τα εγκαίνια του καθολικού της Ιεράς Μονής Αποστόλου 

Ανδρέα στην Καρπασία» 

 

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, η Διεύθυνση Μέσης Εκπαίδευσης σε συνεργασία µε τη 
Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου και την Επισκοπή Καρπασίας, διοργανώνουν το Γ΄ 
Επιστημονικό Συνέδριο για εκπαιδευτικούς Μέσης Εκπαίδευσης, µε θέµα: «150 χρόνια 

από τα εγκαίνια του καθολικού της Ιεράς Μονής Αποστόλου Ανδρέα στην Καρπασία». Το 
Συνέδριο απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων και θα 
πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 3 και το Σάββατο 4 Νοεμβρίου 2017, το πρωί, στην 
αίθουσα συνεδρίων της Θεολογικής Σχολής Εκκλησίας Κύπρου, στη Λευκωσία.   

Το Συνέδριο εντάσσεται στα πλαίσια των εορτασμών για την επέτειο των 150 χρόνων από τα 
εγκαίνια του καθολικού της Ιεράς Μονής Αποστόλου Ανδρέα στην Καρπασία. Σκοπός του 
Συνεδρίου είναι τόσο η ανάδειξη του αποστολικού έργου του Αποστόλου Ανδρέα στην 
Κύπρο όσο και η προβολή της ιστορίας, αρχαιολογίας και τέχνης της Ιεράς Μονής του Αγίου, 
που βρίσκεται στο βορειοδυτικό ακρωτήρι της Κύπρου, στη μαρτυρική χερσόνησο της 
Καρπασίας. 

Το Συνέδριο θα περιλαμβάνει τρεις συνεδρίες: 

Στην Α΄ συνεδρία  θα αναπτυχθεί το θεολογικό μέρος του Συνεδρίου και θα γίνει αναφορά 
στη βιβλική μορφή και την ξεχωριστή πνευματική προσωπικότητα του Αποστόλου Ανδρέα, 
όπως παρουσιάζεται στην Καινή Διαθήκη και στην Ιερά Παράδοση της Εκκλησίας, με 
στοιχεία από την απόκρυφη αλλά και την πατερική γραμματεία.  

Η Β΄ συνεδρία θα διαπραγματευθεί το ιστορικό μέρος του Συνεδρίου και θα δοθεί έμφαση 
στην ιστορία της Μονής και τις ιστορικές πηγές που σώζονται για τη Βυζαντινή Καρπασία και 
τη συμβολή της Μονής του Αποστόλου Ανδρέα στην Παιδεία. Θα γίνει ακόμη λόγος για την 
οικοδομική ιστορία της Μονής και την επανίδρυσή της στα νεότερα χρόνια. Παράλληλα θα 
γίνει αναφορά για την Ιερά Μονή ως προσκυνηματικό κέντρο.  

Η Γ΄ συνεδρία επικεντρώνεται στο αρχαιολογικό μέρος του θέματος και  διαπραγματεύεται 
την αρχαιολογία και την τέχνη της Μονής του Αποστόλου Ανδρέα. Ειδικότερα θα γίνει 
αναφορά στις ανασκαφικές εργασίες που έγιναν στη Μονή, στη συντήρηση των ιερών 
εικόνων και του εικονοστασίου της Μονής καθώς και στην εικονογραφία του Πρωτοκλήτου 
Αποστόλου Ανδρέα με έμφαση στα παραδείγματα από την Κύπρο. 



 

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος από 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 την Παρασκευή, 3 Νοεμβρίου 2017, 
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). 
 
Στους εκπαιδευτικούς που θα παρακολουθήσουν όλες τις εργασίες του Συνεδρίου θα δοθεί 
πιστοποιητικό παρακολούθησης. 
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