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Δόξα και ευχαριστία αναπέμπομε προς τον Πανάγαθο Θεό, διότι η  φερώνυμος του Αποστόλου Βαρνάβα Ιερατική 

Σχολή ολοκληρώνει τον κύκλο ενός, ακόμη, ακαδημαϊκού έτους γόνιμης και καρποφόρου λειτουργίας της. Με τη 

σημερινή τελετή η Ιερατική Σχολή παραδίδει στην Κυπριακή Εκκλησία νέους εργάτες, τους οποίους εκπαίδευσε και 

προετοίμασε για να καταστούν ικανοί και άξιοι της μεγάλης αποστολής τους: να καλλιεργήσουν με το άροτρο της 

πίστης τις ψυχές των ανθρώπων και να σπείρουν σ’ αυτές τη σπορά της θεϊκής διδασκαλίας. 

 

Με πολλή προσοχή ακούσαμε  τη λογοδοσία του Διευθυντή της Σχολής, Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτη πατρός 

Βενέδικτου Ιωάννου, και εκφράζουμε την ικανοποίησή μας, γιατί η Ιερατική Σχολή, παρά τις όποιες δυσκολίες και  

προβλήματα που αντιμετωπίζει, συνεχίζει την   υψηλή και πολυσχιδή αποστολή της. Έτσι, λοιπόν, στα 68 χρόνια 

πορείας της Σχολής, εκατοντάδες νέοι μας, αφού εκπαιδεύτηκαν στο πνευματικό αυτό γυμναστήριο, εισήλθαν στις 

τάξεις του ιερού κλήρου και πύκνωσαν τις φάλαγγες της στρατευόμενης Εκκλησίας, πιστοί, πάντοτε, στρατιώτες και 

σημαιοφόροι των Εθνικοθρησκευτικών μας ιδεωδών. 

 

Δίκαιο έπαινο εκφράζουμε προς τον Διευθυντή, τους Καθηγητές καθώς και σ΄ όλο γενικά το ανθρώπινο δυναμικό της 

Σχολής για τον ζήλο και την αφοσίωση, που επιδεικνύουν και γενικά για τη συνειδητή τους προσπάθεια, που 

καταβάλλουν για την ευόδωση των υψηλών στόχων της Σχολής. Τονίζουμε ότι, ως Εκκλησία Κύπρου, θα βρισκόμαστε 

πάντοτε στη διάθεση της Διεύθυνσης της Σχολής, προκειμένου να μελετήσουμε οποιεσδήποτε εισηγήσεις, οι οποίες 

μπορούν να συμβάλουν στην ποιοτική βελτίωσή της. 

 



Ιδιαίτερες ευχαριστίες εκφράζουμε και προς την Ιερά Μονή Κύκκου, και ιδιαίτερα  προς τον Ηγούμενό της και Πρόεδρο 

της Εφορίας της Σχολής, Πανιερώτατο Μητροπολίτη Κύκκου και Τηλλυρίας και αγαπητό εν Χριστώ αδελφό κ. 

Νικηφόρο, το Ηγουμενοσυμβούλιο αυτής καθώς και προς την Αδελφότητα της Μονής, για τη συμβολή τους στην 

αποδοτική λειτουργία της Σχολής. 

 

Ευχαριστούμε, επίσης, και τα μέλη της Εφορίας για το θερμό ενδιαφέρον που επιδεικνύουν  στο έργο της Σχολής και 

για  τις προσπάθειες που καταβάλλουν έτσι, ώστε αυτή να λειτουργεί πιο καρποφόρα. 

 

 Αγαπητοί μου  απόφοιτοι, 

 

Γνωρίζω ότι η σημερινή ημέρα είναι για σας  πολύ συγκινητική και καθοριστική. Είστε οι πρώτοι απόφοιτοι που 

ακολουθήσατε το πρόγραμμα τετραετούς φοίτησης,  όπως το έχει αναδιαρθρώσει η Ιερά Σύνοδος σε συνεργασία με τη 

Διεύθυνση της Σχολής και τη Σχολική Εφορία. Σας συγχαίρουμε  και επευλογούμε την έξοδό σας από την πνευματική 

σας τροφό.  Η  Ιερατική Σχολή, στην οποία είχατε την ευτυχία και την ευλογία να φοιτήσετε για τέσσερα χρόνια,  σας 

εξέθρεψε με την κατά Χριστό παιδεία  και  ιδιαιτέρως σας μύησε στην κατά Χριστό βιοτή. Σας δίδαξε, όπως ο 

Απόστολος Παύλος τον Τιμόθεο «ἵνα εἰδῆτε πῶς δεῖ ἐν οἴκῳ Θεοῦ ἀναστρέφεσθαι, ἥτις ἐστὶν ἐκκλησία Θεοῦ ζῶντος, 

στῦλος καὶ ἑδραίωμα τῆς ἀληθείας»  (Α΄ Τιμ. 3,15). 

 

Χαίρω διότι οι δύο απόφοιτοι είναι ήδη κληρικοί και οι άλλοι δύο ετοιμάζονται να εισέλθουν στις τάξεις του ιερού 

κλήρου. 

 

Η σημερινή κοινωνία, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, έχει ανάγκη εμπνευσμένων κληρικών. Τα υλιστικά ρεύματα 

που υφιστάμεθα είναι τόσα πολλά,  ώστε πολλάκις έχουμε  την αίσθηση ότι  οι πάντες υποδουλώθηκαν σ’ αυτά και τα 

πάντα χάνονται.  Και όμως∙ 

ο Δομήτωρ της Εκκλησίας  μεριμνά δια την Εκκλησία Του και αποτρέπει κάθε διαβολική μέθοδο.  Ο μύστης του θείου 

λόγου, Ιωάννης 

ο Χρυσόστομος, μας λέγει με τον εμπνευσμένο και τον πολύ παραστατικό του λόγο: «Πολλὰ τὰ κύματα καὶ χαλεπὸν τὸ 

κλυδώνιον∙ ἀλλ’ οὐ δεδοίκαμεν μὴ καταποντισθῶμεν∙ ἐπὶ γὰρ τῆς πέτρας ἑστήκαμεν. Μαινέσθω ἡ θάλασσα∙ πέτραν 

διαλῦσαι οὐ δύναται∙ ἐγειρέσθω τὰ κύματα, τοῦ Ἰησοῦ τὸ πλοῖον καταποντίσαι οὐκ ἰσχύει» 

( Ἰωάννου Χρυσοστόμου. «Ἐγκώμιον εἰς τοὺς Ἁγίους Πάντας»,  Ἅπαντα Ἁγίων Πατέρων 26, 714Α). 

 

 Η αποστολή, βέβαια, του κληρικού ήταν και θα είναι πάντοτε δύσκολη και  πολύμοχθη. Παράλληλα, όμως, είναι 

ανωτέρου επιπέδου  και γεμίζει την ψυχή του με πληρότητα.  Γι’ αυτό και απαιτείται από μέρους σας  περισυλλογή και 

αδιάλειπτη προσευχή, για την επιτυχία των υψηλών σας καθηκόντων και στόχων. Πρέπει ο λόγος σας να είναι 

απότοκος των πράξεών σας και να συνάδει απόλυτα με τα κείμενα της Αγίας Γραφής. Γιατί έχετε ως αποστολή σας την 

καλλιέργεια και τη σωτηρία των ψυχών του ποιμνίου σας. 

 

Προσωπικά, θέλω τον κληρικό να είναι αφιερωμένος στην Εκκλησία του, να μελετά τον λόγο του Θεού καθημερινά, να 

εξομολογεί, να εξομολογείται, να ιερουργεί και να βιώνει τα μεγαλεία της υψηλής του αποστολής. Μ’ ένα λόγο, να 



είναι ψυχή τε και σώματι αφοσιωμένος στο ποιμαντικό του διακόνημα, για να μπορέσει να αναδειχθεί στη συνείδηση 

του ποιμνίου του «ΑΞΙΟΣ» του λειτουργήματός  του. 

 

Αγαπητοί μας Απόφοιτοι, 

 

Υπενθυμίζουμε ότι η αποστολή σας, πέρα από την πνευματική, έχει και εθνική διάσταση. Και τούτο γιατί ο κυπριακός 

Ελληνισμός για σαράντα τρία χρόνια συνεχίζει τον αγώνα για την απελευθέρωση της ημικατεχόμενης πατρίδας μας. 

Για την Εκκλησία τα ιδεώδη της Πίστεώς μας  είναι αλληλένδετα με τις διαχρονικές  αξίες της πολυκύμαντης ιστορίας 

μας.  Για την κατίσχυση των αξιών αυτών η Εκκλησία υπήρξε πάντοτε πρωτοπόρος. 

 

Ως Εκκλησία Κύπρου τονίζουμε ότι θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε και να διεκδικούμε με πίστη προς τον Θεό της 

Δικαιοσύνης τα αδιαπραγμάτευτα δίκαια του Κυπριακού Ελληνισμού στη γη των πατέρων του. Είμαστε βέβαιοι ότι 

ένας λαός, που έχει την τόλμη και το θάρρος να αγωνίζεται και να διεκδικεί τα δικαιώματά του στο τέλος θα δικαιωθεί. 

Αντίθετα, ο λαός που υποκύπτει και συμβιβάζεται χάνει τα δικαιώματά του και οδηγείται σε περιπέτειες πολύ 

επικίνδυνες για την ταυτότητά του και την εθνική του πορεία. Χρέος και καθήκον σας είναι να ενισχύσετε και να 

κρατήσετε ακμαίο το αγωνιστικό φρόνημα του λαού μας, μέχρι την ημέρα που ο Κύριος θα μας  αξιώσει  να 

πραγματοποιήσουμε τους δίκαιους οραματισμούς μας. 

 

Με αυτές τις σκέψεις, σας συγχαίρουμε για την αποφοίτησή σας από την Ιερατική Σχολή «Απόστολος Βαρνάβας» και 

ευχόμαστε, όπως  ο Κύριος σας ευλογεί και σας φωτίζει στη ζωή και στα έργα σας για την πνευματική  προκοπή και 

πρόοδο του λαού μας και για την ελευθερία της Πατρίδας μας. 

 

Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου, 

 

20 Ιουνίου 2017. 


