
 
 
 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  

 
Χαιρετισμός του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κώστα Χαμπιαούρη στο Γ΄ 

Μαθητικό Συνέδριο του Προγράμματος Θρησκευτικών 
 Περιηγήσεων με θέμα: «Συνοδοιπόροι στα Ιερά Προσκυνήματα του 

 τόπου μας. Από το παρελθόν στο παρόν και ατενίζοντας το μέλλον» 

 

• Δευτέρα, 12 Μαρτίου 2018, 9:00πμ, Αίθουσα Εκδηλώσεων Ι.Μ. Λεμεσού 

• Τρίτη, 13 Μαρτίου και Πέμπτη, 15 Μαρτίου 2018, 9:00 πμ., Αίθουσα Τελετών 

Ιδρύματος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄, ΙΑΚ- Λευκωσία 

• Δευτέρα, 19 Μαρτίου 2018, 9:00πμ, Πνευματικό Κέντρο Αγίου Γεωργίου 

Κοντού, Λάρνακα 

• Τρίτη, 20 Μαρτίου 2018, 9:00πμ, Ι.Μ. Κωνσταντίας και Αμμοχώστου, 

Παραλίμνι 

• Πέμπτη, 19 Απριλίου 2018, 9:00πμ, Λύκειο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’, 

Πάφο 

 

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση χαιρετίζω το Γ΄ Συνέδριο του Προγράμματος 

Θρησκευτικών Περιηγήσεων, με θέμα: «Συνοδοιπόροι στα ιερά προσκυνήματα 

του τόπου μας. Από το παρελθόν στο παρόν και ατενίζοντας το μέλλον», το 

οποίο διοργανώνεται από τη Μέση Εκπαίδευση του Υπουργείου Παιδείας και 

Πολιτισμού σε συνεργασία με το Συνοδικό Γραφείο Προσκυνηματικών 

Περιηγήσεων της Εκκλησίας της Κύπρου. Σκοπός του συγκεκριμένου  

προγράμματος είναι να καταστούν οι μαθητές μας γνώστες και ικανοί μελετητές 

της τοπικής μας θρησκευτικής κληρονομιάς, ώστε να μπορέσουν να γνωρίσουν 

και να αναδείξουν τα σπουδαία χριστιανικά μας μνημεία, καθώς και τον ιστορικό 

και πολιτιστικό πλούτο που συνδέεται με αυτά. 



 
Το σημερινό Συνέδριο αποτελεί το επιστέγασμα μιας σειράς δράσεων που 

πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της προώθησης του προγράμματος. Οι μαθητές 

μας, μέσα από την ενεργό εμπλοκή τους στις εμπειρικές αυτές δράσεις βίωσαν 

ένα ζωντανό μάθημα πίστης, αφού είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με 

τις αυθεντικές ρίζες της ταυτότητάς τους και να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους 

σε σχέση με τους ιερούς μας τόπους και τους βίους των Αγίων, που μαρτύρησαν, 

έζησαν ή πέρασαν από το νησί μας. 

 
Η μεγάλη ανταπόκριση των σχολείων στο Πρόγραμμα των Θρησκευτικών 

Περιηγήσεων φανερώνει το ενδιαφέρον των νέων μας να επεκτείνουν τις 

πνευματικές τους αναζητήσεις και να συμβάλλουν με τρόπο δημιουργικό στην 

ανάπτυξη του προσκυνηματικού τουρισμού της Κύπρου. Κάθε δυνατή 

προσπάθεια προβολής του πολιτιστικού και ιστορικού μας θησαυρού είναι 

αξιέπαινη. Τέτοιου είδους προγράμματα είναι απαραίτητα, γιατί επιφέρουν 

σημαντικά πνευματικά οφέλη στους νέους μας και συμβάλλουν στο να κρατηθεί 

η παράδοσή μας ζωντανή και ακέραιη στο πέρασμα του χρόνου.   

 

Θα ήθελα να συγχαρώ θερμά τους εμπνευστές του προγράμματος, τους 

διοργανωτές του σημερινού Συνεδρίου, τους μαθητές και τις μαθήτριες που 

λαμβάνουν μέρος σε αυτό, αλλά και τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι φρόντισαν 

να δώσουν τα κατάλληλα κίνητρα, ώστε να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των 

παιδιών στο εν λόγω Πρόγραμμα. Τέλος, θα ήθελα να εκφράσω τις ιδιαίτερες 

μου ευχαριστίες προς τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Μεσαορίας, κ. Γρηγόριο, 

Πρόεδρο του Συνοδικού Γραφείου Προσκυνηματικών Περιηγήσεων για τη στενή 



και αγαστή συνεργασία που έχει αναπτύξει με το Υπουργείο Παιδείας και 

Πολιτισμού. 

Εύχομαι κάθε επιτυχία στις εργασίες που θα ακολουθήσουν. 

 


