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Μακαριότατε, 

Πανιερότατε Μητροπολίτη Κύκκου και Τυλληρίας, κύριε Νικηφόρε 

Πανιερότατε Μητροπολίτη Ταμασού και Ορεινής, κύριε Ησαΐα 

Πανιερότατε Μητροπολίτη Κιτίου, κύριε Χρυσόστομε 

Σεβασμιότατε Μητροπολίτη Βόστρων, κύριε Τιμόθεε  

Θεοφιλέστατε Επίσκοπε Μεσαορίας, κύριε Γρηγόριε 

Θεοφιλέστατε Επίσκοπε Αμαθούντος, κύριε Νικόλαε 

Αιδεσιμολογιότατε Έξαρχε του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας,  

Πανοσιολογιότατε Αρχιμανδρίτη, κύριε Βενέδικτε  

Σεβαστοί Πατέρες, 

Κυρίες και Κύριοι, 

Με ιδιαίτερη τιμή αποδέχτηκα την πρόσκληση να παραστώ και να 

χαιρετίσω την αποψινή τελετή λήξης των μαθημάτων του 



ακαδημαϊκού έτους 2015-16 της Ιερατικής Σχολής «Απόστολος 

Βαρνάβας». Με την ευκαιρία της αποψινής εκδήλωσης, τιμούμε και 

τους τρεις απόφοιτους της Σχολής για τη φετινή χρονιά, στους 

οποίους ευχόμαστε από καρδιάς καλή δύναμη στο δύσκολο και 

θεάρεστο έργο που αναλαμβάνουν. 

Από το 1949, έτος ίδρυσης της Σχολής, αξιόλογοι διευθυντές και 

καθηγητές, εργάζονται με ζήλο και υπηρετούν με αφοσίωση τα 

καθήκοντά τους. Όλα αυτά τα χρόνια, το Εκκλησιαστικό αυτό ίδρυμα 

αναδεικνύει την πνευματικότητά του και υλοποιεί με επιτυχία την 

αποστολή του. Η Ιερατική Σχολή ασκεί ουσιαστικά τον ευεργετικό της 

ρόλο, αφού στελεχώνει την Εκκλησία της Κύπρου με μορφωμένους και 

άξιους κληρικούς, ικανούς να στηρίζουν πνευματικά τον λαό μας.  

Στους Ιεροσπουδαστές που φοιτούν στη Σχολή παρέχεται ένα 

ολοκληρωμένο πρόγραμμα σπουδών, το οποίο τους προσφέρει 

γνωσιολογική μόρφωση, αλλά και τη δυνατότητα να αναπτύξουν την 

πνευματική τους πορεία. Αξίζει να σημειωθεί ότι μετά από απόφαση 

της Ιεράς Συνόδου, το 2013, η Σχολή αναβαθμίστηκε και 

αναδιοργανώθηκε, ώστε να ανταποκρίνεται στις αυξημένες 

απαιτήσεις που έχει το λειτούργημα του κληρικού, ιδιαιτέρως σε μια 

εποχή γεμάτη κοινωνικές προκλήσεις, αλλά κυρίως βαθιάς ηθικής 

κρίσης όπως η σημερινή.    



Ο ρόλος της Εκκλησίας της Κύπρου, ανέκαθεν υπήρξε καθοριστικός 

στη διατήρηση της θρησκευτικής πίστης και του εθνικού φρονήματος 

του λαού μας και οι προσοντούχοι ιερωμένοι συνέβαλαν ουσιαστικά 

προς την κατεύθυνση αυτή. Σε κάθε εθνική, οικονομική ή άλλη 

δυσκολία που βίωσε η πατρίδα μας, η Εκκλησία και οι αφοσιωμένοι 

πατέρες μας, βρέθηκαν δίπλα στους πολίτες και πρόσφεραν 

απλόχερα υλική και πνευματική βοήθεια. Ιστορικά, εξίσου σημαντική 

και ποικιλόμορφη υπήρξε η συμβολή της Εκκλησίας και στα θέματα 

της Παιδείας του τόπου μας. 

Δράττομαι της ευκαιρίας για να εκφράσω στο σημείο αυτό τις 

ευχαριστίες και την ευγνωμοσύνη του Υπουργείου Παιδείας και 

Πολιτισμού για τη διαχρονική, τη στενή και την εποικοδομητική 

συνεργασία που διατηρούμε με την Εκκλησιά της Κύπρου, η οποία 

έμπρακτα στηρίζει και ενισχύει τον μορφωτικό, τον πνευματικό και 

τον κοινωνικό χαρακτήρα της εκπαίδευσης του τόπου μας.  

Καταληκτικά, θα ήθελα να συγχαρώ θερμά τον Διευθυντή και το 

διδακτικό προσωπικό της Σχολής για την προσήλωση και την 

εργατικότητα με την οποία επιτελούν το αξιόλογο λειτούργημα τους. 

Στους απόφοιτους της φετινής χρονιάς, καθώς και στους υπόλοιπους 

Ιεροσπουδαστές εύχομαι καλή δύναμη και κάθε επιτυχία για τη 

συνέχεια.    


