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Με ιδιαίτερη χαρά αποδέχτηκα την πρόσκληση να παρευρεθώ στην τελετή εγκαινίων του 

νέου Γραφείου της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Μέσης 

Εκπαίδευσης. Η εκδήλωση εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της 

Συνομοσπονδίας για τη συμπλήρωση των σαράντα χρόνων της εθελοντικής της 

προσφοράς.  

Η Συνομοσπονδία από το 1976 διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο στα εκπαιδευτικά δρώμενα 

του τόπου μας, αναπτύσσοντας πρωτοβουλίες καθώς και συνεργασίες με όλους τους 

εμπλεκόμενους φορείς, με στόχο να διασφαλιστεί η ψηλή ποιότητα της παρεχόμενης 

εκπαίδευσης στους μαθητές μας. Η Συνομοσπονδία αποτελεί μέλος του Ευρωπαϊκού 

Συνδέσμου Γονέων (European Parents Association), ενός οργανισμού, που μέσα από τη 

διεξαγωγή συνεδρίων και άλλων σχετικών δραστηριοτήτων επιμορφώνει και παρακινεί τα 

μέλη του, τους οργανωμένους δηλαδή συνδέσμους γονέων της Ευρώπης, να έχουν λόγο και 

να συμμετέχουν στη διαμόρφωση εκπαιδευτικών πολιτικών αλλά και στη λήψη αποφάσεων 

που τους αφορούν.  

 

Το νέο γραφείο της Συνομοσπονδίας Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Μέσης 

Εκπαίδευσης, στεγάζεται στο Λύκειο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’ Δασούπολης.  Πρόκειται 

βασικά για μία αίθουσα διδασκαλίας, η οποία έχει διαμορφωθεί με τρόπο που να εξυπηρετεί 

τις ανάγκες της Συνομοσπονδίας, ώστε να μπορέσει να συνεχίσει απρόσκοπτα το 

αφιλοκερδές της έργο. 

Οι οργανωμένοι γονείς συμβάλλουν θετικά με τη δράση τους στην εύρυθμη λειτουργία των 

σχολείων, έχοντας πάντοτε ως γνώμονα τη σωστή διαπαιδαγώγηση των παιδιών τους, ώστε 



αυτά να καταστούν στο μέλλον ολοκληρωμένες προσωπικότητες που θα ενδιαφέρονται και 

θα ενεργούν για το κοινό καλό. 

 
Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού θεωρεί τη συνεργασία με τους οργανωμένους γονείς, 

αλλά και με όλους τους εκπαιδευτικούς φορείς απαραίτητη, αφενός γιατί μοιράζονται κοινούς 

στόχους και επιδιώξεις, αφετέρου γιατί σε αυτήν στηρίζεται η αποδοτικότητα και η 

αποτελεσματικότητα των σχολείων.   

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον Πρόεδρο και τα μέλη της Παγκύπριας 

Συνομοσπονδίας Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Μέσης Εκπαίδευσης, αλλά και όλους 

όσοι πρόσφεραν τις ανιδιοτελείς υπηρεσίες τους από τις θέσεις αυτές, κατά τη διάρκεια των 

σαράντα χρόνων, θυσιάζοντας χρόνο και καταθέτοντας αποθέματα ψυχής για την Παιδεία 

του τόπου μας.  


