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Με ξεχωριστή χαρά και συγκίνηση, τελούμε απόψε τα 

εγκαίνια του Νηπιαγωγείου και Παιδοκομικού σταθμού «Η ΤΟΥ 

ΘΕΟΥ ΣΟΦΙΑ». Το σχολείο αυτό, μετά απ’ εκείνα της 

Παλλουριώτισσας και του Αγίου Ελευθερίου, είναι το τρίτο κατά 

σειρά Εκπαιδευτήριο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου. 

Όπως έχουμε αναφέρει και παλαιότερα, ξεκινήσαμε αυτή την 

προσπάθεια δημιουργίας Εκπαιδευτηρίων της Εκκλησίας, 

ξεκινώντας από τα Νηπιαγωγεία, με κεντρικό στόχο μας την 

εκπαίδευση, καθοδήγηση και ενίσχυση των παιδιών. Και τούτο, 

ώστε να αναπτύξουν προσωπικότητες ελεύθερες, δυνατές, 

αισιόδοξες, καλλιεργημένες με πίστη στο Θεό και αγάπη στην 

πατρίδα.  

Η Εκπαίδευση προσφέρεται βάσει των αναλυτικών 

προγραμμάτων του Υπουργείου Παιδείας της Πατρίδας μας, 

εμπλουτισμένων με σύγχρονα εκπαιδευτικά και πολιτιστικά 

προγράμματα, που υλοποιούνται με τη διδακτική υποστήριξη 

έμπειρου, καταρτισμένου, διαρκώς επιμορφούμενου και υπεύθυνα 

επιλεγμένου προσωπικού. 

Θέλουμε να υπογραμμίσουμε, πως ουδέποτε σκεφθήκαμε ότι 

τα Εκπαιδευτήρια της Ιεράς Αρχιεπισκοπής, θα λειτουργούν 

ανταγωνιστικά σε σχέση με τα δημόσια ή τα άλλα ιδιωτικά 

σχολεία. Ως Εκκλησία, θέλουμε μέσα από τα διαμορφωμένα 

αναλυτικά προγράμματα, να δώσουμε έμφαση στην 

ηθικοπνευματική καλλιέργεια, επειδή τα σχολεία μας, θα έχουν ως 



στέρεα βάση τους την ευαγγελική, πατερική και μυστηριακή 

εμπειρία της Εκκλησίας μας. 

Είναι κοινώς αποδεκτό, ότι η προσχολική εκπαίδευση είναι 

εξίσου σημαντική με την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση. Θέτει τις βάσεις όχι μόνο ως προς τη μαθησιακή 

διαδικασία, αλλά και ως προς τη διαμόρφωση της προσωπικότητας 

του παιδιού, την ομαλή κοινωνικοποίηση και την απόκτηση 

δεξιοτήτων, που θα τα ακολουθούν σε ολόκληρη τη ζωή τους.  

Ως εκ τούτου, πιστεύουμε ότι μια κοινωνία αν θέλει να κάνει 

σωστές επενδύσεις και με σίγουρη επιτυχία, τότε, θα πρέπει να 

επενδύσει σε αυτήν την παιδική ηλικία μαθαίνοντας και 

καλλιεργώντας στα παιδιά τον σωστό τρόπο της Πίστεως και της 

ζωής, του τίμιου αγώνα για κάθε τι το αγαθό, καθώς και την 

Ορθόδοξη Παράδοση, τις αξίες και τα ιδανικά του Γένους μας. 

Κανείς δεν μπορεί να διαφωνήσει με το γεγονός ότι, τα παιδιά 

μας σήμερα, δέχονται ανηλεείς επιθέσεις και αρνητικές επιρροές 

από το διαδίκτυο, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τους 

τηλεοπτικούς δέκτες. Η λύση δεν θα βρεθεί στην απομόνωση των 

παιδιών μας, κλείνοντάς τα σε φυσικές ή νοητές φυλακές, αλλά 

παρέχοντάς τους όλα εκείνα τα αναγκαία εφόδια, που θα τα 

κάνουν δυνατά, ώστε εξοπλισμένα με τις αρετές τής εν Χριστώ 

πνευματικής ελευθερίας, της κριτικής ικανότητας και της 

πνευματικής διακρίσεως, να μπορούν να επιλέξουν μεταξύ του 

δρόμου τής αρετής και της κακίας, μεταξύ της οδού της σωτηρίας 

και της απώλειας. Σε κάθε παρόμοια ευκαιρία, θέλουμε να 

υπενθυμίζουμε αυτό που με πολλή σοφία ο Άγιος Ιωάννης ο 

Χρυσόστομος τονίζει: «ἄν εἰς ἁπαλήν ἔτι οὖσαν ψυχήν ἐντυπωθῇ τά 

καλά διδάγματα, οὐδείς αὐτά ἐξελεῖν δυνήσεται» (ΕΠΕ, 30, 640).     



Απευθυνόμενοι και προς τους Εκπαιδευτικούς μας και το 

λοιπό προσωπικό, μαζί με την ευαρέσκειά μας για την προσφορά 

τους, υπενθυμίζουμε σε αυτούς και τις προσδοκίες τόσο των 

γονέων, όσο και τις δικές μας.  

Αναμένουμε πως όλοι από εσάς θα προσφέρετε στα παιδιά 

τον καλύτερο εαυτό σας· όχι μόνο την ακαδημαϊκή σας κατάρτιση, 

αλλά και το περίσσευμα τής αγαπώσης καρδίας σας. Τα παιδιά, 

βλέπουν το δάσκαλό τους ως το πρότυπό τους. Και πάλι, ο 

αγαπημένος μας ιερός Χρυσόστομος απευθυνόμενος στους 

διδασκάλους λέγει: «Το πρότυπο του βίου να είσαι συ· να προβάλλεις 

σαν εικόνα, σαν ζωντανός νόμος, σαν κανόνας και ορόσημο 

υποδειγματικής ζωής» (ΕΠΕ 23, 330). 

Τελειώνοντας, θέλουμε να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα, όλους 

όσοι εργασθήκατε άοκνα για την έγκαιρη ολοκλήρωση αυτού του 

όμορφου και σύγχρονου κτιρίου.  

Συγκεκριμένα, θέλω σ’ αυτό το σημείο να εκφράσω τις θερμές 

μου ευχαριστίες αλλά και τα συγχαρητήριά μου στην Αρχιτέκτονα 

τού όλου οικοδομήματος κυρία Κάριν Γεωργιάδου, τους εργολάβους 

Ανδρέα Σεργίδη και Ανδρέα Γεωργίου καθώς και σε όλη την ομάδα 

των μελετητών που συνεργάστηκαν για την ολοκλήρωση τού έργου 

σε συνεργασία με τον Διευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών τής 

Ιεράς Αρχιεπισκοπής κ. Στέλιο Γεωργίου. Θα ήταν παράλειψή μου 

να μην ευχαριστήσω και τις δύο Συντονίστριες των Εκπαιδευτηρίων 

τής Ιεράς Αρχιεπισκοπής κυρίες Κατερίνα Κωνσταντινίδου και 

Ευδοκία Παναγή καθώς και τον Θεοφιλέστατο εν Χριστώ αδελφό, 

Επίσκοπο Καρπασίας κ. Χριστοφόρο, υπό την καθοδήγηση τού 

οποίου συντονίζεται η εύρυθμη λειτουργία των Εκπαιδευτηρίων.  



Τέλος, ευχαριστίες απευθύνω και προς τους ιερείς και την 

Εκκλησιαστική Επιτροπή των ναών Παναγίας Χρυσελεούσης και 

της του Θεού Σοφίας, τους συνεργάτες μας από την Ιερά 

Αρχιεπισκοπή και κυρίως, τους αγαπητούς μας γονείς, οι οποίοι 

εμπιστεύεσθε στην Εκκλησία την διαπαιδαγώγηση των παιδιών 

σας.  Ευχόμαστε σε όλους εκ βάθους καρδίας, την ευλογία του 

Κυρίου μας για κάθε καλό στην ζωή σας.   

                                                       Ευχέτης προς Κύριον                                        

             

  

 

 

 

       Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου, 

               22 Οκτωβρίου 2020. 


