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 Θερμές αναπέμπουμε τις ευχαριστίες μας προς τον Πανάγαθο Θεό, γιατί με τη 

βοήθεια και τη χάρη Του η Ιερατική Σχολή «Απόστολος Βαρνάβας» συμπληρώνει 

εφέτος, με τη σημερινή Τελετή, εξήντα χρόνια ευδόκιμης δράσης και προσφοράς της 

προς την Εκκλησία, την πατρίδα και το λαό μας.  

 

 Συγκεκριμένα, κατά την πρώτη συνεδρία της, στις 24 Ιουνίου 1948, η 

ανασυσταθείσα τότε Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Κύπρου «ἔκρινεν ἀναγκαίαν 

τήν ἵδρυσιν Ἱερατικῆς Σχολῆς πρός μόρφωσιν τοῦ ἱεροῦ Κλήρου»! Για λόγους 

ιστορίας, αναφέρουμε ότι αυτή άρχισε τη λειτουργία της, με πρώτο Διευθυντή της 

τον Αρχιμανδρίτη Διονύσιο Χαραλάμπους, μετέπειτα Μητροπολίτη Λήμνου, και εν 

συνεχεία Τρίκκης και Σταγών Ελλάδος, κατά το σχολικό έτος 1949-1950, και πιο 

συγκεκριμένα στις 9 Ιανουαρίου 1950, «ἀδυνάτου ὄντος, ἵνα λειτουργήσῃ 

ἐνωρίτερον διά τήν μή ἀποπεράτωσιν εἰσέτι τοῦ ὑπό τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κύκκου 

ἀνεγειρομένου κτιρίου τῆς Σχολῆς». 

 

 Εκφράζουμε προς τούτο την ιδιαίτερη χαρά και ευχαρίστηση όλων των 

Πανιερωτάτων και των Θεοφιλεστάτων Αγίων Αδελφών, μελών της Ιεράς Συνόδου, 

αλλά και τη δική μας προσωπικά, γιατί, κατά τη διάρκεια των εξήντα αυτών ετών, η 

Ιερατική μας Σχολή καταξιώθηκε στη συνείδηση του χριστεπωνύμου πληρώματος 

της Εκκλησίας μας. Τονίζουμε, ακόμη, ότι σε μέρες και καιρούς πρωτόγνωρου 

ηρωισμού, δόξας και μεγάλου, όπως ήταν η χρυσή τετραετία του 

εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα της Ε.Ο.Κ.Α. 1955-59, αλλά και στα δύσκολα εκείνα 

πρώτα χρόνια της ανεξαρτησίας της νήσου μας, και μάλιστα κατά την κρίσιμη 

περίοδο της Τουρκανταρσίας, προπάντων δε κατά τα φοβερά γεγονότα του 

προδοτικού πραξικοπήματος και της συνεχιζόμενης για τριανταπέντε τώρα χρόνια 

βάρβαρης τουρκικής εισβολής, η Ιερατική Σχολή αποδείκτηκε φάρος τηλαυγής για το 
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μαρτυρικό μας λαό, ενισχύοντας το ηθικό του και τονώνοντας το αγωνιστικό του 

φρόνημα. 

 

 Ιδιαίτερα, όμως, χαιρόμαστε ξεχωριστά, γιατί στα εξήντα αυτά χρόνια 

λειτουργίας της, η Ιερατική Σχολή «Απόστολος Βαρνάβας» επλούτισε τη σεβάσμια 

φάλαγγα του Κλήρου της Εκκλησίας μας με στρατιά ολόκληρη από νέους, ικανούς 

και άξιους της αποστολής τους Κληρικούς μας.  

 

 Ακούσαμε, βεβαίως, με πολλή προσοχή και τη σημερινή λογοδοσία του 

Διευθυντή της Σχολής και εκφράζουμε τη βαθιά μας ικανοποίηση, γιατί και στις 

μέρες μας η Ιερατική Σχολή συνεχίζει να επιτελεί με αξιέπαινο ζήλο και με πολλή 

αγάπη το θεάρεστο έργο της. Δεν λέμε, ασφαλώς, ότι δεν υπήρξαν -και δεν 

υπάρχουν- τα προβλήματα, οι δυσκολίες, οι αδυναμίες και τα κενά. Αντίθετα, 

μάλιστα, σημειώσαμε και αυτά και θα τα έχουμε υπόψη μας. Τονίζουμε, ακόμη, ότι 

με πολλή αγάπη, ως Σύνοδος, θα τα προσεγγίσουμε, με στόχο να τα αντιμετωπίσουμε 

αποτελεσματικά, δίνοντας τις ορθές απαντήσεις, λαμβάνοντας τις σωστές αποφάσεις 

και προσφέροντας τις αναγκαίες εκείνες λύσεις, που υπαγορεύουν ο ευαγγελικός 

λόγος και η παράδοση της Εκκλησίας μας και που έχουν ανάγκη ο λαός και η 

πατρίδα μας.  

 

 Δεν χρειάζεται να πούμε ότι η Εκκλησία θα συνεχίσει και στο μέλλον να 

περιβάλλει με πολλή στοργή και με βαθιά αγάπη την Ιερατική Σχολή. Και τούτο, 

γιατί  αναγνωρίζει το θεάρεστο έργο και την υψηλή αποστολή της, όπως είναι η 

επάνδρωση της Εκκλησίας με μορφωμένους και άξιους της αποστολής τους 

Κληρικούς. Προς επίτευξη του στόχου αυτού, η Ιερά Σύνοδος, και γενικότερα η 

Εκκλησία, βάσιμα στηρίζουν τις ελπίδες και προσδοκίες τους στην Ιερατική Σχολή. 

 

 Μέσα, ακριβώς, στα πλαίσια της αγάπης και της στοργής της Εκκλησίας προς 

τον Κλήρο, αλλά και του ενδιαφέροντός της για την επιστημονική, κατά το δυνατό, 

μόρφωση και επιμόρφωσή του, εντάσσεται και η τροχιοδρομούμενη προσπάθεια για 

δημιουργία Θεολογικής Σχολής στη νήσο μας. Όπως γίνεται αντιληπτό, η ύπαρξη και 

λειτουργία Θεολογικής Σχολής στην Κύπρο θα βοηθήσει στην προαγωγή των 

θεολογικών σπουδών στον τόπο μας, αλλά και θα συμβάλει στην ακόμη περισσότερη 

ανύψωση του θρησκευτικού, θεολογικού και εκκλησιαστικού επιπέδου του λαού  

μας.  

 

 Αναμφίβολα, η συμβολή της Ιεράς Βασιλικής και Σταυροπηγιακής Μονής 

Κύκκου στην απρόσκοπτη και αποτελεσματική λειτουργία της Ιερατικής Σχολής στα 
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εξήντα αυτά χρόνια λειτουργίας της υπήρξε, κατά γενική ομολογία, πολύ σημαντική. 

Αρκεί να αναφέρουμε ότι, χάρη στην αξιέπαινη χειρονομία της Ιεράς Μονής 

Κύκκου, η Σχολή από τη μια μεριά στεγάσθηκε στο κτίριο τούτο, και από την άλλη, 

χάρη και πάλι στη γενναιόδωρη προσφορά της Μονής, η Σχολή εξασφάλισε και την 

απαραίτητη δαπάνη για την υλική συντήρησή της.   

 

 Προς τον Ηγούμενο της Μονής, Πανιερώτατο Μητροπολίτη Κύκκου και 

Τηλλυρίας και αγαπητό εν Χριστώ αδελφό κ. Νικηφόρο, αλλά και προς την 

Αδελφότητα της Μονής, εκφράζουμε τις θερμότατες ευχαριστίες και τα 

συγχαρητήρια της Εκκλησίας. Είμαστε βέβαιοι ότι αυτή η έμπρακτη αγάπη και το 

ειλικρινές ενδιαφέρον του Πανιερωτάτου Αγίου Αδελφού και της κατ’ Αυτόν Ιεράς 

Βασιλικής και Σταυροπηγιακής Μονής Κύκκου προς την Ιερατική Σχολή θα 

συνεχισθούν με τον ίδιο ζήλο και με την ίδια θέρμη και στο μέλλον.  

 

 Θερμά ευχαριστούμε, επίσης, τον Πρόεδρο της Εφορείας της Σχολής, 

Πανιερώτατο Μητροπολίτη Μόρφου και αγαπητό εν Χριστώ αδελφό κ. Νεόφυτο, 

καθώς επίσης και τα άλλα Μέλη αυτής, -και ιδιαίτερα τον κ. Κώστα 

Χατζηστεφάνου, ο οποίος με τη λήξη του σχολικού έτους, και ύστερα από πολυετή 

υπηρεσία, αποχωρεί- για την πολύτιμη συμβολή τους στην απρόσκοπτη λειτουργία 

της Σχολής.  

 

 Ευχαριστούμε, τέλος, τους Καθηγητές, αλλά και όλο γενικά το ανθρώπινο 

δυναμικό της Σχολής, και ιδιαίτερα τον Διευθυντή της, Αιδεσιμολογιώτατο 

Πρωτοπρεσβύτερο Αντώνιο Καλογήρου, για το σημαντικό τους έργο και τη μεγάλη 

τους προσπάθεια στην ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία και απόδοση της 

Σχολής.  

 

 Και τώρα στρέφουμε το λόγο προς εσάς, τους αγαπητούς μας μαθητές, που με 

τη βοήθεια του Θεού, αποφοιτάτε σήμερα από την Ιερατική Σχολή. Δεν σας 

αποκρύπτουμε ότι η Εκκλησία στηρίζει πολλές ελπίδες σε σας. Είμαστε βέβαιοι ότι 

θα φανείτε αντάξιοι των προσδοκιών μας, καταξιώνοντας έτσι και τη δική σας 

υψηλή αποστολή. 

 

Από τη δική μας μεριά υπογραμμίζουμε ότι το έργο του Κληρικού της 

ημικατεχόμενης για τριανταπέντε τώρα χρόνια νήσου μας, λόγω και του εθνικού μας 

προβλήματος, είναι πολύμορφο και πολυσήμαντο. Εξάλλου, ο λαός μας ανέκαθεν 

διακρινόταν για την ευσέβεια και τη θρησκευτικότητά του. Γι’ αυτό και πάντοτε είχε 

-και έχει και στις μέρες μας- απαιτήσεις από τους Κληρικούς του. Για όλους αυτούς 
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τους λόγους, πατρικά σας συμβουλεύουμε να είστε, όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και 

αν κάνετε και ό,τι και αν λέτε, πάρα πολύ προσεκτικοί «ἵνα ἐκκόψητε τήν ἀφορμήν 

τῶν θελόντων ἀφορμήν» (Β΄ Κορ. ια΄, 12). Με αυτόν τον τρόπο θα διαφυλάξετε την 

τιμή, το κύρος και την αξιοπρέπεια του Κλήρου, αλλά και θα προστατεύσετε και το 

μέχρι σήμερα καλό όνομα και την υπόληψη της Ιερατικής μας Σχολής.  

 

 Διπλή είναι η αποστολή σας ως Κληρικών της νήσου μας: Από τη μια μεριά να 

συνεχίσετε και σεις, με τη σειρά σας, να θερμαίνετε στις καρδιές των πιστών μας την 

πίστη στο Θεό και την αγάπη προς την Εκκλησία, και από την άλλη να ενισχύετε και 

να στηρίζετε ακμαίο το αγωνιστικό φρόνημα του λαού μας για εκδίωξη του 

Τούρκου εισβολέα από την κατεχόμενη γη μας, την απελευθέρωση και την 

επανένωση της νήσου μας, την επιστροφή των προσφύγων μας στις πατρογονικές 

τους εστίες και τη διακρίβωση της ζωής των αγνοουμένων μας.  

 

 Δεν σας αποκρύπτουμε ότι θα συναντήσετε και εμπόδια και δυσκολίες στην 

πορεία σας. Παρά ταύτα, πατρικά και πάλι συνιστούμε να μην απογοητευθείτε και 

να μην λιποψυχήσετε. Αντίθετα, σ’ αυτές τις δύσκολες ώρες της πορείας σας να 

αντλείτε -πρέπει- δύναμη και ενίσχυση από τους λόγους του Κυρίου μας, ο Οποίος 

μας διαβεβαίωσε: «ἰδού ἐγώ μεθ’ ὑμῶν εἰμι πάσας τάς ἡμέρας» (Ματθ. κη΄, 20) της 

ζωής σας, βοηθός και συμπαραστάτης και στην πιο μεγάλη σας δυσκολία, και στο 

πιο μεγάλο σας εμπόδιο!  

 

 Συγχαίροντάς σας για την αποφοίτησή σας από τη Σχολή και 

κατευοδώνοντάς σας στους δύσκολους, αλλά ωραίους αγώνες που σας αναμένουν, 

επιδαψιλεύουμε προς όλους σας τις ευλογίες της Εκκλησίας και ευχόμαστε όπως ο 

φωτισμός και η χάρη του Κυρίου σας συνοδεύουν πάντοτε στη ζωή και στα έργα 

σας. Ο Θεός μαζί σας!  

 

Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου,   

          22 Ιουνίου 2009. 


