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ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
 

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΩΣΤΑ ΚΑΔΗ 
στην τελετή λήξης των μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2014-2015 

της Ιερατικής Σχολής «Απόστολος Βαρνάβας» 
Προαύλιο Ιερατικής Σχολής 

Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2015, 6:00μ.μ. 

 

Με ιδιαίτερη τιμή και συγκίνηση χαιρετίζω την τελετή  λήξης των μαθημάτων 

του ακαδημαϊκού έτους 2014-15 της Ιερατικής Σχολής «Απόστολος 

Βαρνάβας». Τιμούμε απόψε τον ευεργετικό ρόλο της Σχολής, η οποία από το 

1949 που ιδρύθηκε, επανδρώνει την Εκκλησία της Κύπρου με μορφωμένους 

και άξιους κληρικούς, ικανούς να στηρίζουν πνευματικά τον λαό μας. 

Η Σχολή, ευτύχησε να έχει επικεφαλείς αξιόλογους διευθυντές, οι οποίοι 

εργάστηκαν όλα αυτά τα χρόνια με ζήλο και αφοσίωση για την επιτυχία της 

αποστολής της. Ο ρόλος της Εκκλησίας της Κύπρου, υπήρξε ανέκαθεν 

ουσιαστικός στη διατήρηση της βαθιάς 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. 

Από τα θρανία της Ιερατικής Σχολής, πέρασε ο μεγαλύτερος αριθμός των 

κληρικών μας, αρκετοί από τους οποίους ανήλθαν σε ψηλές θέσεις στην 

ιεραρχία της Εκκλησίας μας. Μετά από απόφαση της Ιεράς Συνόδου το 2013, 
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η Σχολή αναβαθμίστηκε και αναδιοργανώθηκε, ώστε να ανταποκρίνεται στις 

αυξημένες απαιτήσεις που έχει το λειτούργημα του κληρικού. Απόψε τιμούμε 

τους πρώτους 4 απόφοιτους της αναβαθμισμένης σχολής, τους οποίους 

συγχαίρω προσωπικά και εύχομαι από καρδιάς καλή δύναμη στο δύσκολο και 

θεάρεστο έργο που αναλαμβάνουν. 

Με ιδιαίτερη συγκίνηση χαιρετίζουμε επίσης την ίδρυση Θεολογική Σχολής 

από την Εκκλησία της Κύπρου, η οποία πρόκειται να λειτουργήσει από τον 

ερχόμενο Σεπτέμβριο. Η απόφαση αυτή είναι ιστορική και έρχεται να καλύψει 

ένα κενό που υπήρχε σε μια χώρα με βαθιές χριστιανικές ρίζες και 

συνδεδεμένη με την Ορθόδοξη πίστη. Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 

θα στηρίξει αυτή την προσπάθεια και θα συνεργαστεί με την Εκκλησία για την 

επιτυχή λειτουργία της Σχολής. 

Στις δύσκολες συνθήκες που περνά η ημικατεχόμενη πατρίδα μας, η Εκκλησία, 

που υπήρξε στυλοβάτης για τον Ελληνισμό ανά τους αιώνες, καλείται να 

στηρίξει τους πολίτες και να τους καθοδηγήσει στις πανανθρώπινες αρετές 

και αξίες του ελληνισμού και του χριστιανισμού. Με αυτό τον τρόπο θα 

μπορούμε να διαχειριστούμε πιο αποτελεσματικά τις προκλήσεις που έχουν 

προκύψει από την κοινωνικοοικονομική κρίση και να πορευθούμε 

αποφασιστικά για την απελευθέρωση κι επανένωση της πατρίδας μας.  


