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ΑΝΑΓΟΡΕΤΗ ΣΗ Καρ ΚΛΑΙΡΗ ΑΓΓΕΛΙΔΟΤ Ω ΕΠΙΣΙΜΟΤ ΜΕΛΟΤ ΣΗ Ε.Ε.Φ.
ὲ ηιμηηικὴ ἐκδήλυζη, ἡ ὁποία ἐππαγμαηοποιήθη ηὴν 13ην Μαΐος 2012 ζηὴν
κενηπικὴ Αἴθοςζα Σελεηῶν ηοῦ Φ.. «ΠΑΡΝΑΟ»,
ἡ Ἑηαιπεία Ἑλλήνυν
Φιλολόγυν (Ε.Ε.Φ.) παποςζίᾳ πολςπληθοῦρ καὶ ἐκλεκηοῦ ἀκποαηηπίος ἀναγόπεςζε
ὡρ ἐπίηιμο Μέλορ ηηρ ηὴν ππώην Ὑποςπγὸν Παιδείαρ καὶ Πολιηιζμοῦ ηῆρ Κύππος
κ. Κλαίπην Ἀγγελίδος.
Ἡ Ππόεδπορ ηῆρ Ε.Ε.Φ. Καθηγήηπια κ. Γευπγία Ξανθάκη – Καπαμάνος
πποζεθώνηζε ηὴν ηιμυμένη καὶ παποςζίαζε ηὸ ἔπγον ηηρ, ἀναθέπονηαρ μεηαξὺ
ηῶν ἄλλυν καὶ ηὰ ἑξῆρ: «Τεξάζηηα ὑπῆξμε ἡ ζπκβνιή ηεο ζηὸ Ὑπνπξγεῖνλ Παηδείαο
θαὶ Πνιηηηζκνῦ, ἰδηαηηέξωο ζηὸλ ηνκέα ηῆο Ἔξεπλαο θαὶ ηνῦ Πνιηηηζκνῦ, κὲ ηὴλ
θαζηέξωζε Ἀξηζηείωλ Γξακκάηωλ θαὶ Τερλῶλ θαὶ ηὴλ ἐπαλαιεηηνπξγία ηνῦ
Κέληξνπ Ἐπηζηεκνληθῶλ Ἐξεπλῶλ, πνὺ ἐπὶ πνιιὰ ρξόληα ἀδξαλνῦζε. Ἀπὸ ηὴλ ζέζε
ηῆο Ὑπνπξγνῦ ἐγθαηλίαζε θαηλνηόκν ζρέδην πνιηηηζηηθῆο ἀπνθεληξώζεωο ηῆο
Μεγαινλήζνπ. Σηὸλ ρῶξν ηῆο Δεπηεξνβάζκηαο Ἐθπαηδεύζεωο ἡ ζπκβνιή ηεο
ὑπῆξμε θαζνξηζηηθή: ἵδξπζε ηὸ ἑληαῖν Λύθεην θαὶ ζπλέδεζε ηὴλ ἐθπαίδεπζε ηῆο
Κύπξνπ κὲ ηὴλ δηθή καο ἐθαξκόδνληαο θνηλὰ ἀλαιπηηθὰ πξνγξάκκαηα θαὶ
θαζηεξώλνληαο ηὴλ ζπκκεηνρὴ Κππξίωλ καζεηῶλ ζηὴλ Βνπιὴ ηῶλ Ἐθήβωλ ζηὴλ
Ἀζήλα».
Ἀκολούθηζε ἡ ἀνάγνυζη ηοῦ ηιμηηικοῦ τηθίζμαηορ ἀπὸ ηὸν Γενικόν Γπαμμαηέα
ηῆρ Ε.Ε.Φ. κ. Γεώπγιον Μανοςζόποςλον καὶ ἐν ζςνεσείᾳ ἡ ἀπονομὴ ηιμηηικοῦ
διπλώμαηορ.
Ἡ ηιμηηικὴ ἐκδήλυζη ἔκλειζε μὲ ἀνηιθώνηζη ηῆρ κ. Κλαίπηρ Ἀγγελίδος, ἡ ὁποία
πεπάηυζε ηὴν ὁμιλία ηηρ μὲ ηὰ ἀκόλοςθα βαπςζήμανηα λόγια:
«Κσρίες καὶ Κύριοι Ἐκπαιδεστικοὶ
Υπέορ ὅλυν μαρ εἶναι:
1) Νὰ μὴν ἐπιηπέτοςμε μὲ κανένα ηπόπο ηὴν ἀπομάκπςνζη ηῶν παιδιῶν μαρ
ἀπὸ ηὴν μακπαίυνα ἱζηοπικὴ παπάδοζη.
2) Νὰ μὴν ἀλλοιώζοςμε ηὴν ἐθνική ηοςρ ζςνείδηζη, γιὰ νὰ εἴμαζηε ἀπεζηοὶ καὶ
ζύγσπονοι ζὲ ὅποιοςρ ἀνηιζηπαηεύονηαι ηὴν ἀλήθεια.
3) Νὰ ἐμπεδώζοςμε ζηὰ παιδιά μαρ ηὴν αὐηογνυζία, ηὴν ἀγάπη γιὰ ηὸν ηόπο,
ηὴν γνώζη ηῆρ ἀλήθειαρ καὶ ηὴν ἀγυνιζηικόηηηα.
4) Νὰ μὴ δεσθοῦμε ἀποσπυμάηιζη ηῆρ ἱζηοπίαρ ἢ ηῶν νεοελληνικῶν κειμένυν
ποὺ ηοὺρ πποζθέπονηαι μὲ ἰζοπεδυηικὲρ καὶ πποκαηειλημμένερ
πποζεγγίζειρ.
5) Ὡζηόζο νὰ ηοὺρ μάθοςμε νὰ μὴν εἶναι μιζαλλόδοξοι ἢ ζυβινιζηέρ.

6) Νὰ εἶναι Ἄνθπυποι. Καλοὶ Ἕλληνερ καὶ ζςνειδηηοὶ Υπιζηιανοί.
Ἄλλυζηε ἡ Ἑλληνικὴ Παιδεία καὶ ὁ Υπιζηιανιζμὸρ εἶναι Πανανθπώπινερ Ἀξίερ. Καὶ οἱ
δύο ἔννοιερ ἔσοςν μέζα ηοςρ ηὴν Οἰκοςμενικόηηηα καὶ ηὴν Ἀγάπη.
7) Νὰ ζςνειδηηοποιήζοςν ὅηι ἡ Ἑλληνική ηοςρ Παιδεία εἶναι ἐθνικὸ κεθάλαιο
καὶ ἔηζι ππέπει νὰ μείνη.
Ἂν σάζοςν ηὸν πολιηιζμό ηοςρ, θὰ σάζοςν ηὴν ὀνηόηηηα, δὲν θὰ ὑπάπσοςν ζὰν
ἄνθπυποι· θὰ εἶναι ἕπμαια ηῶν καιπῶν καὶ ηῆρ παγκοζμιοποίηζηρ, συπὶρ βιώμαηα
καὶ αὐηοεκηίμηζη, μηδενιζηικὲρ πποζυπικόηηηερ».

