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† ΥΡΤΟΣΟΜΟ

ἐλέῳ Θεοῦ, Ἀρτιεπίσκοπος  

Νέας Ἰοσστινιανῆς καί πάσης Κύπροσ, 

Παντί τῷ Υριστεπωνύμῳ Πληρώματι  

τῆς Ἁγιωτάτης Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπροσ. 

 

Τέθλα ελ Κπξίσ αγαπεηά, 

 Η γηνξηή ησλ Τξηώλ Ιεξαξρώλ θαη ε κλήκε ηνπ Αγίνπ Φσηίνπ ηνπ Οκνινγεηνύ, νη νπνίνη 

ππήξμαλ κύζηεο ηεο ειιεληθήο ζνθίαο θαη ζηαζώηεο ησλ ειιεληθώλ γξακκάησλ, κάο παξέρνπλ  ηελ 

επθαηξία, θάζε ρξόλν, απηέο ηηο κέξεο, λα αλαθεξόκαζηε ζηα ειιεληθά γξάκκαηα θαη λα ηνλίδνπκε 

ηε κεγάιε αμία ηνπο ζηε δσή καο. Με ηελ επθαηξία απηή θαη κε αθνξκή ηελ αλαηαξαρή πνπ 

παξαηεξείηαη, εδώ θαη αξθεηό θαηξό, ζην ρώξν ηεο παηδείαο, απεπζπλόκαζηε παηξηθά πξνο όινπο 

γηα λα εθζέζνπκε ηηο απόςεηο θαη ηνπο πξνβιεκαηηζκνύο καο γύξσ από ην ζνβαξό απηό ζέκα. 

 Η παηδεία είλαη ζεκαληηθόηαηνο παξάγνληαο ηεο δσήο θαη ηεο επηβίσζεο ελόο ιανύ. Η 

επίδξαζή ηεο, όπσο νκνινγείηαη από όινπο, εθηείλεηαη ζε ρξόλν αθάληαζηα κεγάιν, πνιύ πην πέξα 

από ηα καζεηηθά ζξαλία, θαη επεξεάδεη απνθαζηζηηθά κηθξνύο θαη κεγάινπο, απηό ην ίδην ην 

Έζλνο. Η πλεπκαηηθή άλσζε ελόο ιανύ εμαξηάηαη από ηελ έθηαζε θαη ηελ πνηόηεηα ηεο παηδείαο 

ηνπ. 

 Η Οξζόδνμε Εθθιεζία ππήξμε πάληα ν πξνζηάηεο ηεο εζληθήο καο παηδείαο. Τνύην 

θαζίζηαην ηδηαίηεξα εκθαλέο ζε θαηξνύο δνπιείαο. Η Εθθιεζία ηόηε, σο ν κόλνο νξγαλσκέλνο 

ζεζκηθόο θνξέαο, αλειάκβαλε εμ νινθιήξνπ ηελ επζύλε ηεο παηδείαο ζηνλ ππόδνπιν Ειιεληζκό, 

όπσο ζπλέβε θαη ζηελ Κύπξν. 

 Καη πξάγκαηη κπνξνύκε ζήκεξα λα νκνινγνύκε πσο ε ειιεληθή παηδεία ζηάζεθε ε 

πξαγκαηηθή ζρεδία ηνύ βίνπ καο. Δίρσο ηε δάδα ηεο δελ ζα κπνξνύζακε λα επηβηώζνπκε. Η 

κόλσζε από ηνλ ππόινηπν ειιεληθό θνξκό, ε δίσμε, ε ζθιαβηά, ν εμαλδξαπνδηζκόο ζα καο 

αθάληδαλ. 

 Μεηά ηελ απνηίλαμε ηνπ απνηθηαθνύ δπγνύ, ηα ζέκαηα παηδείαο ηνπ Κππξηαθνύ ειιεληζκνύ 

πεξηήιζαλ ππό ηελ επζύλε ηεο Ειιεληθήο Κνηλνηηθήο Σπλέιεπζεο. Κη είλαη ζπληαγκαηηθά 

θαηνρπξσκέλν ην δηθαίσκα ηεο Ειιεληθήο θνηλόηεηαο ηεο Κύπξνπ λα έρεη ηελ δηθή ηεο ειιεληθή 

παηδεία. 

 Οη ζπλζήθεο, βέβαηα, ζήκεξα άιιαμαλ. Η Κύπξνο είλαη κέινο ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο θαη 

όινη είκαζηε κάξηπξεο ηεο αιιαγήο ηνπ ραξαθηήξα ηεο θνηλσλίαο καο, πνπ ηείλεη λα γίλεη 

πνιππνιηηηζκηθόο. Γηλόκαζηε, όκσο, κάξηπξεο θαη κηαο αλεμήγεηεο πξνζπάζεηαο γηα βίαηε αιιαγή 

ησλ ζηαζεξώλ ζπληεηαγκέλσλ πνπ ραξαθηήξηδαλ κέρξη ζήκεξα ηελ παηδεία καο. 

 Σηνλ θόζκν ησλ ζύγρξνλσλ θνηλσληθώλ αλαθαηαηάμεσλ, όπνπ ν καδηθόο πνιηηηζκόο ηεο 

παγθνζκηνπνίεζεο νδεγεί νπζηαζηηθά ζηελ αξρή ηνπ ελόο θαη κόλνλ πνιηηηζκνύ, νύησο ώζηε λα 

πξνζρεδηάδεηαη ε πνξεία ησλ ιαώλ κε κεησκέλεο αληηζηάζεηο, ρσξίο απόςεηο θαη θξηηήξηα θαη κε 

ηειεθαηεπζπλόκελεο αληηιήςεηο, θάπνηνη, δπζηπρώο, δελ δηαβιέπνπλ ηνπο ειινρεύνληεο θηλδύλνπο.
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 Γη’ απηό θαη επηρεηξείηαη, ζήκεξα, γηα πξώηε θνξά από ηεο ηδξύζεσο ηεο Κππξηαθήο 

Δεκνθξαηίαο, ε απνθνπή ηεο παηδείαο ηεο Κύπξνπ από ηνλ Ειιεληζκό. Για λόγοςρ ακαηανόηηοςρ, 

επισειπείηαι η δημιοςπγία Κςππιακήρ ζςνείδηζηρ, ππάγμα πος ανεπιηςσώρ επισείπηζαν και οι 

Άγγλοι καηακηηηέρ ζηα σπόνια ηηρ δοςλείαρ.  

 Δελ δηαθσλνύκε ζην όηη ε παηδεία καο ζήκεξα πξέπεη λα νδεγεί ζηελ πλεπκαηηθή επζύλε θαη 

ζηνλ παγθόζκην πνιίηε. Δελ κπνξεί, όκσο, ε παηδεία καο λα ππνβαζκίδεη ηελ ηαπηόηεηα ηνπ 

κέγηζηνπ ηκήκαηνο ηνπ Κππξηαθνύ ιανύ πνπ είλαη ε ειιεληθή. Η θαιιηέξγεηα θαη αλάπηπμε ηεο 

νηθείαο ηαπηόηεηαο δελ ζεκαίλεη εζληθηζκό, νύηε εζληθό λαξθηζζηζκό: ημαίνει καλλιέπγεια ηων 

αξιών ηηρ παπάδοζηρ, η οποία  αποζκοπεί ζηην ιζηοπική ζςνείδηζη και ζηην εςπύηεπη 

πνεςμαηική αςηογνωζία. 

 Δελ θξύβνπκε ηελ αλεζπρία καο γηα ηηο πξνζπάζεηεο, πνπ γίλνληαη, πέξαλ από ηελ 

απεμάξηεζε από ην ειιεληθό εθπαηδεπηηθό πξόηππν θαη ηελ Ειιάδα, θαη γηα ηελ ακθηζβήηεζε ηεο 

παξερόκελεο ύιεο ζηελ Ιζηνξία θαη ζηα Θξεζθεπηηθά. 

 Σο μάθημα ηων Θπηζκεςηικών επισειπείηαι να μεηαηπαπεί ζε θπηζκειολογικό, ενώ ηο 

μάθημα ηηρ Ιζηοπίαρ ζε ιδεολογικό-πολιηικό. Δύζθνιν λα ραξαθηεξίζεη θαλείο θαη ηελ 

απνκάθξπλζε από ηε δηδαζθόκελε ύιε ππέξνρσλ θεηκέλσλ ηεο Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο, πνπ 

νλνκάδεηαη πηα απιά ινγνηερλία, θαη κε ηα νπνία αλεηξάθεζαλ γελεέο γελεώλ Ειιήλσλ ηεο 

Κύπξνπ. 

 Φεηξόηεξα είλαη ηα πξάγκαηα ζηνλ ηνκέα ηεο γισζζηθήο θαηάξηηζεο ησλ παηδηώλ καο 

ζήκεξα. Δηαθαίλεηαη, κάιηζηα, κηα πξνζπάζεηα, ώζηε ην γισζζηθό ηδίσκα καο λα παξνπζηαζηεί σο 

Κππξηαθή γιώζζα. Η γλώζζα είναι έναρ βαζικόρ ηπόπορ με ηον οποίο εκδηλώνεηαι και 

βιώνεηαι η εθνική αςηοζςνειδηζία ενόρ λαού.  Η ελληνική γλώζζα είναι ο αππαγήρ ζςνδεηικόρ 

κπίκορ ηηρ ιζηοπίαρ ηος έθνοςρ μαρ. Μιαρ ιζηοπίαρ 35 ζσεδόν αιώνων. Είναι  η γλώζζα ηος 

Ομήπος, και ηος οθοκλή, αλλά και ηος Παλαιολόγος και ηος Ρήγα Φεπαίος και ηος Γπηγόπη 

Αςξενηίος. Φοπέαρ ηων ελληνοσπιζηιανικών μαρ αξιών, όπωρ αςηέρ διαμοπθώθηκαν δια 

μέζος ηων αιώνων. 

 Ωο Εθθιεζία έρνπκε θη έλαλ επηπιένλ ιόγν λα θαπρόκαζηε γηα ηελ Ειιεληθή καο γιώζζα. Ο 

ιόγνο ηνπ Θενύ θαηεγξάθε εμ αξρήο εηο ηελ Ειιεληθή γιώζζα. Κη αξγόηεξα, όηαλ ν ιόγνο ηνπ Θενύ 

έπξεπε λα εξκελεπζεί κε ην ιόγν ηνπ αλζξώπνπ, δελ ππήξρε ζηε ζθελή ηεο Ιζηνξίαο άιινο 

θηινζνθηθόο ιόγνο, εθηόο από ηνλ Ειιεληθό, θαη ζ’ απηόλ εξκελεύζεθε θαη αλαιύζεθε ε Καηλή 

Δηαζήθε. 

 Μπνξνύκε ινηπόλ, νη Νενέιιελεο, λα ζηεξνύκε από ηα παηδηά καο ηνλ ζεζαπξό ηεο γιώζζαο 

καο; Μπνξνύκε λα ηνπο ζηεξνύκε ηελ πλεπκαηηθή απόιαπζε ηεο εληξύθεζεο ζηα θείκελα ησλ 

πξνγόλσλ καο; 

 Από ηελ άιιε, ε ύπαξμε κεγάινπ αξηζκνύ κεηαλαζηώλ ζηα ζρνιεία καο, ρσξίο λα ζεκαίλεη 

όηη έρνπκε θάηη ελαληίνλ ησλ αλζξώπσλ απηώλ, δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ηόζν ζην γισζζηθό όζν 

θαη ζην καζεζηαθό επίπεδν ησλ δηθώλ καο παηδηώλ. Έρνπλ θαη ηα παηδηά ησλ κεηαλαζηώλ, 

αλεμάξηεηα αλ ε επζύλε γηα ηελ εδώ παξνπζία ηνπο απνδίδεηαη, ή όρη, ζε ακέιεηα ή εζθεκκέλε 

αλνρή ησλ νξγάλσλ ηνπ θξάηνπο, δηθαίσκα ζηε κόξθσζε. Δελ κπνξεί όκσο ε αλεπάξθεηά ηνπο 

ζηελ ειιεληθή γιώζζα λα επεξεάδεη ην επίπεδν ησλ ζρνιείσλ καο. Μπνξνύλ λα δεκηνπξγεζνύλ γηα 
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ηνπο καζεηέο απηνύο ηδηαίηεξεο ηάμεηο ππνδνρήο, πξηλ από ηελ έληαμή ηνπο ζηηο ηάμεηο ησλ 

ζρνιείσλ καο. 

 Η ζεκεξηλή θαζώο θαη ε παληνηηλή επζύλε ηεο Εθθιεζίαο απέλαληη ζην έζλνο, ηελ σζεί ζην 

λα ελδηαθέξεηαη πάληνηε γηα ηελ παηδεία ηνπ ηόπνπ. Καζώο ε παηδεία επεξεάδεη βαζηά θαη 

δηακνξθώλεη άκεζα ηελ εζληθή ζπλείδεζε θαη θαζώο ε Εθθιεζία είλαη έλαο από ηνπο θύξηνπο 

ζηπινβάηεο ηνπ Έζλνπο, είλαη αδηαλόεην λα κείλεη καθξηά από ηα ζέκαηα απηά. Κι ακόμα όηαν, ωρ 

Εκκληζία, επιδιώκοςμε ζύμμεηπη ανάπηςξη ύληρ και πνεύμαηορ, μποπούμε να ζιωπήζοςμε ζε 

μια εκηποπή από ηην ανθπωπιζηική ζηην ωθελιμιζηική παιδεία; 

 Δελ δεηνύκε, νύηε επηρεηξνύκε εθβηαζηηθά, πνδεγέηεζε ηεο Κπβέξλεζεο ηνπ ηόπνπ ζηα 

ζέκαηα παηδείαο, νύηε θαη ζ’ άιια ζέκαηα. Δελ απεκπνινύκε όκσο ην δηθαίσκα λα έρνπκε άπνςε 

επί ησλ θαηξηόηεξσλ δεηεκάησλ ηνπ ηόπνπ θαη λα ηελ εθζέηνπκε ειεύζεξα, όπσο ηέηνην δηθαίσκα 

έρεη ζήκεξα θαη ν ηειεπηαίνο πνιίηεο.  Με ηελ παξέκβαζε ηεο ε Εθθιεζία βνεζά ηελ πνιηηεία αιιά 

θαη ην ιαό λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ θαη ηηο πλεπκαηηθέο δηαζηάζεηο θάπνησλ επηινγώλ, ή ηάζεσλ, θαη 

λα πξνθπιαρζνύλ από ειινρεύνληεο θηλδύλνπο. 

Τέθλα ελ Κπξίσ αγαπεηά, 

 Είλαη ρξένο επηηαθηηθό, όρη κόλνλ ηεο Εθθιεζίαο θαη ησλ Εθπαηδεπηηθώλ, αιιά όισλ καο, 

λα πξνζηαηεύζνπκε σο θόξελ νθζαικνύ ηελ Ειιεληθή καο Παηδεία. Σηελ αληηπλεπκαηηθή 

αηκόζθαηξα ηεο θξίζεο αμηώλ πνπ παξαηεξείηαη ζήκεξα ζηα εθπαηδεπηηθά καο πξάγκαηα, 

νθείινπκε λα αληηηάμνπκε ηηο δηαρξνληθέο ειιελνρξηζηηαληθέο αμίεο πνπ θαιιηέξγεζαλ ηόζν νη 

Τξεηο Ιεξάξρεο θαη ν Ιεξόο Φώηηνο όζν θαη άιινη Παηέξεο ηεο Εθθιεζίαο καο.  

 Καινύκε ηνλ Υπνπξγό Παηδείαο, ηνλ νπνίν θαη ζπγραίξνπκε γηα ηελ απόθαζή ηνπ λα 

απνζύξεη ην, όλησο, αθαηάιιειν γηα ην ζρνιείν καο βηβιίν ησλ Θξεζθεπηηθώλ ηεο Α΄ Γπκλαζίνπ, 

λα παξακείλεη θξνπξόο ηεο Ειιεληθήο καο παηδείαο, όπσο ην Σύληαγκα ηεο Κππξηαθήο 

Δεκνθξαηίαο θαζνξίδεη ηνλ ξόιν ηνπ. Μόλν έηζη ην κέιινλ καο σο Ειιήλσλ ζηε γε ηνύηε ησλ 

Παηέξσλ καο ζα αλαηείιεη ειπηδνθόξν. 

 

                                                 Μεηά παηξηθώλ επρώλ 

 

 

Ιεξά Αξρηεπηζθνπή Κύπξνπ, 

   5 Φεβξνπαξίνπ 2012. 

 

 

 

ημείωση: Οι Ευημέριοι καθίστανται σπεύθσνοι, όπως αναγνώσοσν την ως άνω εγκύκλιο κατά τη Θεία 

Λειτοσργία, την Κσριακή, 5 Φεβροσαρίοσ 2012.  


