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 Αγαπημένα μας παιδιά,  

 Σήμερα, οι διδάσκαλοί σας, που είναι οι πνευματικοί σας 

Γονείς, σας υποδέχονται με πολλή στοργή και αγάπη στο σχολείο σας 

για να σας βοηθήσουν να μορφωθείτε και να δημιουργήσετε ένα 

ενάρετο χαρακτήρα. 

Η Εκκλησία, που είναι και αυτή η πνευματική σας Μητέρα, 

παρακολουθεί με αγάπη πολλή τους πόθους σας για τη μόρφωσή σας 

και σας εύχεται κάθε επιτυχία στους ευγενικούς σας στόχους. 

 Πρέπει να γνωρίζετε ότι τα γράμματα αποτελούν το 

σπουδαιότερο αγαθό στη ζωή σας. Διότι σας βοηθούν να 

αξιοποιήσετε τα έμφυτα χαρίσματά σας και να πραγματοποιήσετε τα 

όμορφα όνειρά σας.  

Θέλουμε, όμως, να γνωρίζετε ότι η μόρφωση από μόνη της δεν 

είναι αρκετή, διότι πέρα από τη μόρφωση έχουμε ένα ανώτερο χρέος: 

να δημιουργήσουμε ένα ενάρετο χαρακτήρα και να διαμορφώσουμε 

μια χριστιανική προσωπικότητα. 

Συνεπώς, για να αναδειχθείτε ολοκληρωμένες προσωπικότητες, 

πρέπει να συνδυάσετε τη μόρφωσή σας και με τη διδασκαλία του 

Ιησού Χριστού. 

Όταν ζείτε χριστιανικά και συμμετέχετε μαζί με τους Γονείς σας 

συνειδητά στα μυστήρια της Εκκλησίας μας, τότε θα αναδειχθείτε σε 

ολοκληρωμένες προσωπικότητες και θα μπορέσετε να προσφέρετε 

την ευωδία της αγάπης σας προς όλους τους συνανθρώπους σας και 

να γίνετε  πηγή προόδου, φιλανθρωπίας και ευτυχίας. 



 Βέβαια, εσείς τα Ελληνόπουλα της Κύπρου πρέπει να γνωρίζετε 

ότι ένα μεγάλο μέρος της Πατρίδας μας κατέχεται από τους Τούρκους, 

οι οποίοι δεν μας επιτρέπουν να ζήσουμε στους τόπους των Γονέων 

μας.  Για τον λόγο αυτό πρέπει να φροντίσετε να μορφωθείτε και να 

αποκτήσετε ένα ενάρετο χαρακτήρα, που θα σας βοηθήσει να γίνετε 

καλύτεροι από μας, ώστε να ελευθερώσετε την Πατρίδα μας, διότι η 

ζωή χωρίς την Ελευθερία δεν έχει νόημα και αξία. 

Η Μητέρα Εκκλησία σάς εκφράζει τις ευχές και την αγάπη της 

και σας εύχεται ολοψύχως κάθε επιτυχία στους ευγενικούς σας 

στόχους.  

 

                        Με την εν Κυρίω αγάπη μου  

                                       
 

Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου,  

    12 Σεπτεμβρίου 2022. 
 


