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Επίσημη επίσκεψη του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κώστα
Χαμπιαούρη στην Κυπριακή Εκπαιδευτική Αποστολή (ΚΕΑ) στη Μεγάλη
Βρετανία
Ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού, κ. Κώστας Χαμπιαούρης πραγματοποίησε επίσημη
επίσκεψη στην Κυπριακή Εκπαιδευτική Αποστολή (ΚΕΑ) στη Μεγάλη Βρετανία από τις 25
μέχρι τις 27 Ιανουαρίου 2019. Τον κ. Χαμπιαούρη συνόδευσαν ο πρόεδρος της Επιτροπής
Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (ΕΕΥ) κ. Παναγιώτης Αντωνίου, το μέλος της ΕΕΥ κ. Αλέξανδρος
Κουράτος, ο Διευθυντής Δημοτικής Εκπαίδευσης κ. Χρήστος Χατζηαθανασίου, η
Προϊσταμένη του Γραφείου Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων του ΥΠΠ κ. Νίκη
Παπαδοπούλου-Παπά και η Σύμβουλος του γραφείου του Υπουργού, κ. Αγγελική Ριαλά.
Στο πλαίσιο της επίσκεψής του, ο κ. Χαμπιαούρης επισκέφθηκε τα γραφεία της Κυπριακής
Εκπαιδευτικής Αποστολής, όπου είχε συνάντηση με την επιθεωρήτρια – προϊστάμενη της
ΚΕΑ, κ. Μαρία Παπαλούκα και μόνιμα μέλη της ΚΕΑ, τα οποία εργάζονται σε ελληνικά
παροικιακά σχολεία του Λονδίνου. Ο Υπουργός τόνισε τη σημασία του έργου των
εκπαιδευτικών της παροικίας, το οποίο δεν είναι μόνο εκπαιδευτικό αλλά, συνάμα,
κοινωνικό, πολιτιστικό και εθνικό. Κατά τη συνάντηση, ανταλλάγηκαν απόψεις για την
περαιτέρω στήριξη και ενίσχυση της παροικιακής εκπαίδευσης.
Ακολούθως, ο Υπουργός και η συνοδεία του επισκέφθηκαν τον Αρχιεπίσκοπο Θυατείρων
και Μεγάλης Βρετανίας κ.κ. Γρηγόριο, ο οποίος παρέθεσε γεύμα με την ευκαιρία της
ονομαστικής του εορτής. Ως πρόεδρος του ΕΦΕΠΕ, του συντονιστικού οργάνου των
εκπαιδευτικών φορέων της παροικίας, ο Αρχιεπίσκοπος ενημέρωσε τον Υπουργό για τη
μακρόχρονη ιστορία της παροικιακής εκπαίδευσης, υπογραμμίζοντας τη σημασία που
διαδραματίζει για την εθνική και θρησκευτική επιβίωση του απόδημου Ελληνισμού. Ο κ.
Χαμπιαούρης, παραλαμβάνοντας τον Μεγαλόσταυρο της Αρχιεπισκοπής από τον
Αρχιεπίσκοπο Γρηγόριο, τον ευχαρίστησε θερμά για το αδιάκοπο ενδιαφέρον που
επιδεικνύει όλα αυτά τα χρόνια για την Ελληνική Παιδεία και διαβεβαίωσε ότι η Κυπριακή
Πολιτεία θα συνεχίσει να στηρίζει το έργο της Κυπριακής Εκπαιδευτικής Αποστολής.
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Στη συνέχεια, ο Υπουργός μετέβηκε στην Ύπατη Αρμοστεία της Κύπρου στο Λονδίνο, όπου
συναντήθηκε με τον Ύπατο Αρμοστή κ. Ευριπίδη Ευρυβιάδη, τον Πολιτικό Σύμβουλο κ.
Ανδρέα Ηλιάδη και τον Μορφωτικό Σύμβουλο κ. Μάριο Ψαρά. Στη συνάντηση συζητήθηκαν,
μεταξύ άλλων, τρόποι ενίσχυσης της συνεργασίας

των κυπριακών και βρετανικών

πανεπιστημίων στη μετά το Brexit εποχή.
Το βράδυ, ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού συμμετείχε στην εκδήλωση που διοργάνωσε
η Εθνική Κυπριακή Ομοσπονδία Ηνωμένου Βασιλείου για τα 50 χρόνια λειτουργίας της
Κυπριακής Εκπαιδευτικής Αποστολής. Στον χαιρετισμό του ο

κ. Χαμπιαούρης εξήρε

το πολυδιάστατο έργο της ΚΕΑ και τη σημασία του για τη διατήρηση της εθνικής και
πολιτισμικής ταυτότητας των νέων της ομογένειας. Ανέφερε, επίσης, ότι η στήριξη της
Κυπριακής Εκπαιδευτικής Αποστολής

βρίσκεται στις προτεραιότητες του Υπουργείου

Παιδείας και Πολιτισμού, αφού συνιστά τον κύριο φορέα μέσω του οποίου το Υπουργείο
προωθεί τη συντήρηση και την καλλιέργεια της ιστορικής ταυτότητας των παιδιών, καθώς και
του συνόλου των αποδήμων μας στη Μεγάλη Βρετανία.
Το Σάββατο, 26 Ιανουαρίου 2019, ο κ. Χαμπιαούρης και η συνοδεία του επισκέφθηκαν
σχολεία της παροικίας και συναντήθηκαν με μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς. Ο
Υπουργός συνεχάρηκε τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς για το έργο που επιτελούν
τονίζοντας ότι αυτό αποτελεί όχι μόνο εκπαιδευτική αλλά πρωτίστως εθνική αποστολή.
Την Κυριακή, 27 Ιανουαρίου 2019, ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού επισκέφθηκε το
σχολείο της Αγίας Τριάδας στο Μπέρμιγχαμ, όπου ήταν ο κύριος ομιλητής στους
εορτασμούς για τη γιορτή των Γραμμάτων και τους

τρεις Ιεράρχες. «Οι τρεις Ιεράρχες

επαγγέλλονταν ένα σχολείο που δεν μεταδίδει απλώς γνώσεις, αλλά διαπλάθει ήθος και
χαρακτήρα, θεμελιωμένο σε σταθερές αξίες και ιδανικά. Αυτό είναι και σήμερα το όραμα του
Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού: η διαμόρφωση ηθικών ανθρώπων, συνειδητών και
εγγράμματων πολιτών, υπεύθυνων και δημοκρατικών, ικανών να συμβάλουν ενεργά στην
αντιμετώπιση των προκλήσεων της σύγχρονης εποχής, με επίγνωση της ιστορικής τους
ταυτότητας και της δύναμης της παράδοσης που αυτή κουβαλά», τόνισε ο Υπουργός στον
χαιρετισμό του στην εκδήλωση. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν οι βουλευτές του Βρετανικού
κοινοβουλίου,

κ. Jack Dromey και κ. Mike Wood, ο πρώτος Κύπριος βουλευτής στη

Βρετανία κ. Πάμπος Χαραλάμπους, εκπρόσωποι της εκκλησίας, οι επίτιμοι πρόξενοι της
Ελλάδας και της Κύπρου, οι τοπικοί φορείς, καθώς και εκπαιδευτικοί, μαθητές και γονείς.
Η αποστολή επέστρεψε στην Κύπρο τη Δευτέρα, 28 Ιανουαρίου 2019.
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