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Τόμος 1, Τεύχος 1 

Τέταρτο Έτος Λειτουργίας Θ.Σ.Ε.Κ. 

Αγαπητοί συνεργάτες στον αμπελώνα του Κυρίου, 

Συνάδελφοι, Φοιτητές και Φίλοι της  

Θεολογικής Σχολής Εκκλησίας Κύπρου, 

Με τη βοήθεια του Θεού βρισκόμαστε φέτος στον τέταρτο χρόνο 

λειτουργίας της Θεολογικής μας Σχολής. Από την ίδρυση της 

Θ.Σ.Ε.Κ. μέχρι σήμερα έχουν γίνει σταθερά και θαυμαστά βήματα, 

που θα μπορούσαν κάλλιστα να θεωρηθούν επιτεύγματα. Για 

πρώτη χρονιά φέτος η Θ.Σ.Ε.Κ. λειτουργεί με πλήρη ανάπτυξη και 

των τεσσάρων ετών σπουδών Θεολογίας. Είναι, πραγματικά, εκ-

πληκτική η απόσταση που έχουμε διανύσει μαζί κατά τα τελευταία χρόνια. Εισερχόμαστε, 

λοιπόν, στο ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 με πολλές ελπίδες και με γιορταστική διάθεση. Στο 

τέλος του έτους αυτού, κατά την επέτειο της ίδρυσής της, στις 22 Ιουνίου 2019,  η Θ.Σ.Ε.Κ. 

θα παρουσιάσει με ιδιαίτερη χαρά τους πρώτους αποφοίτους της, την τάξη αποφοίτησης 

του 2019! 

Ο σκοπός του ενημερωτικού αυτού δελτίου είναι να παρέχει εξειδικευμένες πληροφορίες 

στην οικογένεια της Θεολογικής μας Σχολής: τους συνεργάτες, τους φοιτητές, τους φίλους, 

τους χορηγούς και όσους πραγματικά ενδιαφέρονται και φροντίζουν για την κατὰ Θεὸν 

ἐπίδοσιν της Σχολής. Ελπίζουμε ότι με τον τρόπο αυτό θα διαχέονται ευκολότερα και ταχύ-

τερα τα καλά μας νέα. Σκοπεύουμε να δημοσιεύουμε το ενημερωτικό μας δελτίο σε σταθερή 

βάση, μάλιστα δε να το δημοσιοποιούμε στην ιστοσελίδα της Σχολής μας, ώστε να θεωρείται 

συνεπής και αξιόπιστη πηγή πληροφοριών για κάθε ενδιαφερόμενο.  

Ἐπὶ τὸ ἔργον, λοιπόν! Καινούργια και συναρπαστικά πράγματα συμβαίνουν στον ιστορικό 

και, θα τολμούσα να πω, ιερό χώρο, όπου στεγάζεται η Σχολή μας:   

 Κατά την έναρξη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς υποδεχθήκαμε τη νέα ομάδα των φοιτη-

τών μας. Μια ζωντανή ομάδα, αποτελούμενη από 54 συνολικά φοιτητές και φοιτήτριες, 

εκ των οποίων 18 είναι κληρικοί (13 ιερείς και 5 διάκονοι), η οποία ξεκινά δυναμικά την 

πορεία της στο ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.  

 Οι δυνατότητες που παρέχονται πλέον για σπουδές Θεολογίας σε προπτυχιακό επίπεδο, 

καθώς και οι προοπτικές που διανοίγονται για τους αποφοίτους, επιβεβαιώνουν την 

ορθότητα της απόφασης για την ίδρυση της Σχολής και μας ενθαρρύνουν για τη συνέ-

χεια.  

 Η περαιτέρω ανάπτυξη της Σχολής αποτελεί την καθημερινή μας έγνοια και φροντίδα 

και αυτό πραγματώνεται μέσα από τις προσπάθειες για τον σχεδιασμό και την υλοποίη-

ση ενός νέου προγράμματος σπουδών σε μεταπτυχιακό επίπεδο.  

Είμαστε εδώ για να υπηρετήσουμε και όχι για να υπηρετηθούμε. Αυτό το πνεύμα εμποτίζει 

τη λειτουργία της Σχολής μας και μεταλαμπαδεύεται στους φοιτητές μας. Ευχόμαστε η 

Θ.Σ.Ε.Κ. αλλά και ο καθένας προσωπικά να προκόβει σε κάθε έργο αγαθό και να ελκύει τη 

χάρη του Τριαδικού Θεού, προς δόξαν του οποίου είναι αφιερωμένη η Σχολή μας. 

 

 

Πρωτοπρεσβύτερος Κυπριανός Κουντούρης 

Διευθυντής Θεολογικής Σχολής Εκκλησίας Κύπρου 

 



 

 

Κατά την 1η Ιουνίου, 2018 στη διαδικασία ανέλιξης που διενεργήθηκε στη Θ.Σ.Ε.Κ. η Επί-

κουρος Καθηγήτρια Όλγα Σολομώντος-Κουντούρη ανελίχθηκε στη βαθμίδα του Αναπλη-

ρωτή Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο: Αναπτυξιακή Ψυχολογία. Μέλη του εκλεκτορι-

κού σώματος ήταν οι Καθηγητές Ηλίας Μπεζεβέγκης (Ε.Κ.Π.Α.), Σπύρος Τάνταρος 

(Ε.Κ.Π.Α.), Μαρία Σακελλαρίου (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων) και Μάριος Βρυωνίδης 

(Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο). Πρόεδρος του εκλεκτορικού σώματος ήταν η  Κοσμήτωρ της 

Θ.Σ.Ε.Κ. Καθηγήτρια Βελουδία Σιδέρη-Παπαδοπούλου.   

Η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Όλγα Σολομώντος-Κουντούρη διαδραμάτισε ζωτικό ρόλο 

στην ίδρυση της Θ.Σ.Ε.Κ. και στηρίζει ουσιωδώς τη λειτουργία της.  Διδάσκει στο προπτυ-

χιακό πρόγραμμα Θεολογίας από το 2015. Από τη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή θα 

ηγηθεί του νέου Π.Σ. μεταπτυχιακού επιπέδου που καταθέτει η Σχολή στον Φορέα 

ΔΙ.Π.Α.Ε. για Αξιολόγηση και Πιστοποίηση. 

Στις 5 και 6 Ιουνίου 2018 ολοκληρώθηκε στη Θ.Σ.Ε.Κ. η διαδικασία εκλογής νέου μέλους 

Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα Λέκτορα στο γνωστικό αντικείμενο: Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμ-

ματεία. Ανάμεσα σε 17 υποψηφιότητες και 5 τελικούς υποψηφίους, νέο μέλος εξελέγη η 

Δρ Μαρία Παύλου, η οποία ανέλαβε πλήρως τα καθήκοντά της ως Λέκτορας, από τον Αύ-

γουστο 2018. Μέλη του εκλεκτορικού σώματος ήταν οι Καθηγητές Αντώνιος Ρεγκάκος 

(Α.Π.Θ. και Μέλος της Ακαδημίας Αθηνών), Ιωάννης Κωνσταντάκος (Ε.Κ.Π.Α.), η Αναπλ. 

Καθηγήτρια Όλγα Σολομώντος-Κουντούρη (Θ.Σ.Ε.Κ.) και ο Λέκτορας Πρωτ. Κυπριανός Κου-

ντούρης (Θ.Σ.Ε.Κ.). Πρόεδρος του εκλεκτορικού σώματος ήταν η  Κοσμήτωρ της Θ.Σ.Ε.Κ. 

Καθηγήτρια Βελουδία Σιδέρη-Παπαδοπούλου. Η νέα Λέκτορας ανέλαβε επιπρόσθετα διοι-

κητικά καθήκοντα που αφορούν στις Δημόσιες Σχέσεις  και στη Διασφάλιση Ποιότητας της 

Θεολογικής Σχολής της Εκκλησίας της Κύπρου.  

Συγχαίρουμε τα δύο μέλη Δ.Ε.Π. και τους ευχόμαστε μια παραγωγική ακαδημαϊκή πορεία. 

Το Πρόγραμμα Σπουδών «Θεολογία (4 Έτη/240 ECTS, Πτυχίο)» είναι  

το πρώτο και το μόνο αξιολογημένο-πιστοποιημένο  
προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Θεολογίας που προσφέρεται στην Κύπρο.  

Ακαδήμαϊ κα  Νε α - Γενϊκή  Έκθεσή Εσωτερϊκή ς Αξϊολο γήσής   

Ανελϊ ξεϊς καϊ Εκλογε ς Μελω ν Δ.Ε.Π. 

H ετοιμασία της Γενικής Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης 

της Θ.Σ.Ε.Κ ως Ιδιωτικής Σχολής Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

(Ι.Σ.Τ.Ε.) αποτελεί μια από τις σημαντικότερες άμεσες προ-

τεραιότητες του Χειμερινού Εξαμήνου 2018. Τελευταία 

προθεσμία για υποβολή της έκθεσης είναι η 1η Νοεμβρίου 

2018. Η έκθεση αποτελεί μια ευκαιρία να αξιολογήσουμε 

τον τρόπο με τον οποίο εργαζόμαστε ως ίδρυμα τριτοβάθ-

μιας εκπαίδευσης όσον αφορά τα πρότυπα που αξιολογού-

νται από τον Φορέα ΔΙ.Π.Α.Ε. Η συλλογή και ανάλυση δεδο-

μένων θα αποτελέσει σημαντικό μέρος αυτής της διαδικα-

σίας και η συνεργασία όλων, προσωπικού και φοιτητών, 

είναι απαραίτητη για την εξασφάλιση της επιτυχίας της. Η 

Επιτροπή Εσωτερικής Ποιότητας της Σχολής θα εργαστεί 

εντατικά μέχρι το τέλος Οκτωβρίου για την ολοκλήρωση της 

αξιολόγησης και την υποβολή της στον Φορέα ΔΙ.Π.Α.Ε.  

Στην Επιτροπή Εσωτερικής Αξιολόγησης αντιπροσωπεύεται 

το ακαδημαϊκό και το διοικητικό προσωπικό καθώς και οι 

φοιτητές. Με βάση τις εργασίες των ομάδων αξιολόγησης 

και γραφής της Έκθεσης θα χρειαστεί να ερωτηθούν και να 

πάρουν θέση σε διάφορα ζητήματα όλοι οι εμπλεκόμενοι 

στη διαδικασία, προσωπικό και φοιτητές. Στο τέλος θα γίνει 

ενοποίηση της τελικής έκθεσης με σκοπό το τελικό έγγραφο  

να είναι γραμμένο με μία και συνεκτική φωνή. 

Η επεξεργασία αυτής της έκθεσης αποτελεί ευκαιρία για 

εμάς να επαναξιολογήσουμε τον τρόπο με τον οποίο        

λειτουργούμε και να εντοπίσουμε ευκαιρίες για βελτίωση. 

Ακόμη και αν δεν είστε μέλος κάποιας ομάδας, η ανατρο-

φοδότησή σας ενδέχεται να ζητηθεί κάποια στιγμή.              

Η συνεργασία και η υποστήριξή σας σε αυτή τη διαδικασία 

θα εκτιμηθούν σε μεγάλο βαθμό. 
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Βϊβλϊκο  Σεμϊνα ρϊο  

Φωτογραφική  περιδιάβαση 

 

Βϊβλϊκο  Σεμϊνα ρϊο με το Τμή μα Ορθοδο ξου 
Θεολογϊ ας του Πανεπϊστήμϊ ου του Μονα χου 

Μεταξύ 19 με 26 Μαΐου 2018, συνδιοργανώθηκε από τη Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύ-

πρου και το Τμήμα Ορθοδόξου Θεολογίας του Πανεπιστημίου του Μονάχου Ludwig-

Maximilians-Universität München Βιβλικό Σεμινάριο/Εκπαιδευτική εξόρμηση στην Κύπρο, 

με θέμα: «Επί τα ίχνη των Αποστόλων Παύλου και Βαρνάβα. Βιβλική και πρώιμη χρι-

στιανική ιστορία της Κύπρου.» Το Σεμινάριο συνδιοργανώθηκε υπό τη διεύθυνση των 

Καθηγητών Βιβλικής Θεολογίας Κωνσταντίνου Νικολακόπουλου και Βελουδίας Σιδέρη-

Παπαδοπούλου, με τη συμμετοχή Καθηγητών και φοιτητών από τις δύο Σχολές.   

Το Σεμινάριο αποσκοπούσε, από τη μια, να οδηγήσει τα βήματα των συμμετεχόντων στα 

ίχνη της διαδρομής που ακολούθησαν οι δύο Απόστολοι Βαρνάβας και Παύλος, κατά την 

πρώτη αποστολική τους περιοδεία, από την Σαλαμίνα μέχρι την Πάφο. Από την άλλη, επι-

δίωκε να μεταδώσει στους συμμετέχοντες τη ζώσα εμπειρία της πρώτης Εκκλησίας που 

ίδρυσαν οι Απόστολοι σε Ευρωπαϊκό έδαφος (της Εκκλησίας της Κύπρου), και να τους βοη-

θήσει να ιχνηλατήσουν τη συνεχιζόμενη αυτή πορεία μέσα στους αιώνες. Οι συμμετέχο-

ντες είχαν μια μοναδική ευκαιρία να ακολουθήσουν τα βήματα των Αποστόλων με επισκέ-

ψεις που πραγματοποιήθηκαν από την Αρχαία Σαλαμίνα μέχρι την Πάφο. Επισκέφθηκαν 

την Αρχιεπισκοπή και όλες τις μητροπόλεις, καθώς και πολλές μονές και προσκυνήματα, 

σε μια μοναδική πορεία στον χώρο και στον χρόνο.  

Το Σεμινάριο αποτέλεσε μέρος των μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών του Τμήμα-

τος Ορθοδόξου Θεολογίας του Πανεπιστημίου του Μονάχου, ενώ παράλληλα σηματοδό-

τησε την πρώτη συνεργασία της Θεολογικής Σχολής Εκκλησίας Κύπρου με ένα Πανεπιστή-

μιο του εξωτερικού.  

Η Θ.Σ.Ε.Κ., στο πολύ μικρό διάστημα λειτουργίας της κατάφερε να πετύχει την αξιολόγηση 

και πιστοποίηση του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών που προσφέρει, να προσελ-

κύσει έγκριτους ακαδημαϊκούς συνεργάτες, να καθιερώσει το ιδιαίτερο και συγκεκριμένο 

ήθος που τη χαρακτηρίζει, να επιτύχει ένα υψηλό επίπεδο λειτουργίας και ανάπτυξης α-

καδημαϊκών διαδικασιών και να δημιουργήσει προοπτικές για έρευνα και διεθνείς συνέρ-

γειες. Το Βιβλικό Σεμινάριο, που συνδιοργάνωσε με το Πανεπιστήμιο του Μονάχου, απο-

τελεί την πρώτη διαπανεπιστημιακή συνεργασία της Σχολής σε πανευρωπαϊκό και σε διε-

θνές επίπεδο. Οι συμμετέχοντες και οι διοργανωτές αποκόμισαν την καλύτερη εικόνα από 

την εμπειρία αυτή και εδραίωσαν μια συνεργασία που σίγουρα θα συνεχιστεί σε πολλά 

επίπεδα.  Αξίζει να σημειωθεί ότι η Σχολή έχει προγραμματίσει να αφιερώνεται μια μέρα 

σε κάθε εξάμηνο για Διαθεματική Μελέτη Πεδίου. Για το τρέχον Χειμερινό Εξάμηνο η ημέ-

ρα αυτή ορίστηκε να είναι η 10η Οκτωβρίου 2018. Λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν στο 

επόμενο δελτίο. 

εμάς να επαναξιολογήσουμε τον τρόπο με τον οποίο        

φοδότησή σας ενδέχεται να ζητηθεί κάποια στιγμή.              
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Όρος Άθως — Το Άγϊον Όρος 

Η πρώτη προβολή που προγραμματί-

ζεται να γίνει στο πλαίσιο του 

«Πολιτιστικού Μεσημεριού» αφορά 

πτυχές του Αθωνικού μοναχισμού και 

τη ζωογόνο δύναμη της αγάπης και 

της αφοσίωσης.  

Μέσα από το ντοκυμαντέρ, το οποίο 

παρουσιάζει την αναστήλωση της 

Σκήτης του Αγίου Ανδρέου, δίνονται 

τα ερεθίσματα για να διεξαχθεί ένας 

γόνιμος και παραγωγικός διάλογος 

γύρω από την ανθρώπινη αδυναμία 

αλλά και από το μεγαλείο της ανθρώ-

πινης ψυχής, την εγκατάλειψη και την 

ερήμωση, αλλά και την πίστη στη 

Θεία Πρόνοια. 

Δίνεται, επιπλέον, μια ευκαιρία για 

αναστοχασμό πάνω σε θέματα που 

αφορούν τη θρησκευτική τέχνη και 

δημιουργία, την παράδοση και τον 

χριστιανικό πολιτισμό χθες, σήμερα, 

αύριο και πάντα. 

«Τοῖς γὰρ ἐπιμελῶς ἐξ ἑκάστου τὴν ὠφέλειαν ἀθροίζουσιν,  ὥσπερ  
τοῖς μεγάλοις τῶν ποταμῶν,  πολλαὶ γίνεσθαι πολλαχόθεν αἱ προσθῆκαι πεφύκασι.»        

 

«Όσοι μ᾿ επιμέλεια μαζεύουν τήν ωφέλεια από κάθε τι, μοιάζουν με ποτάμια  
που παίρνουν στο διάβα τους νερό από παραποτάμους κι ολοένα γίνονται μεγαλύτερα.»  

         Μέγας Βασίλειος 

Ξενω νας Φοϊτήτϊκή ς Εστϊ ας — Φοϊτήτϊκή  Ζωή  

Με την πλήρη ανάπτυξη της Θ.Σ.Ε.Κ. σε τέσσερα έτη σπουδών, για το προπτυχιακό 

πρόγραμμα Θεολογίας δημιουργούνται οι συνθήκες εκείνες που επιτρέπουν την ανά-

πτυξη νέων δραστηριοτήτων και τον εμπλουτισμό της φοιτητικής εμπειρίας.  

Στο πλαίσιο αυτό, η Σχολή προγραμματίζει μια σειρά από δράσεις που στόχο έχουν να 

αναβαθμίσουν τη λειτουργία και την προσφορά της. Μια από αυτές τις καινοτομίες, 

που απευθύνεται αποκλειστικά στους φοιτητές μας, είναι το «Πολιτιστικό Μεσημέρι», 

το οποίο θα περιλαμβάνεί την προβολή ντοκυμαντέρ και κινηματογραφικών ταινιών, 

και τη διοργάνωση ομιλιών. Οι δραστηριότητες θα πραγματοποιούνται μεταξύ των 

ωρών 13:15 και 14:45 στην υπερσύγχρονη αίθουσα προβολών που διαθέτει η Σχολή, 

στο κτήριο επί της Οδού Πατριάρχου Γρηγορίου 23 (παλαιά Σχολή Παλλαρή). Για το 

Χειμερινό Εξάμηνο 2018 προγραμματίστηκαν τέσσερις προβολές, που θα συνοδεύο-

νται από αντίστοιχα «Εργαστήρια Λόγου».  

Προγραμματίζεται, επίσης, να διοργανωθούν, σε βραδινό χρόνο, μετά το πέρας των 

μαθημάτων, αντίστοιχες δραστηριότητες που θα απευθύνονται τόσο στους φοιτητές 

μας όσο και στο ευρύτερο κοινό, κάτω από την ονομασία «Πολιτιστικό Απόβραδο». 

Η αξιοποίηση αυτών των δραστηριοτήτων από τους φοιτητές μας θα τους εμπλουτί-

σει, κατά τη ρήση του Μεγάλου Βασιλείου, με πρόσθετες γνώσεις και δεξιότητες, που 

θα τους φανούν ιδιαίτερα χρήσιμες για μια συγκροτημένη και πολύπλευρη ανάπτυξη.   

Ο Ξενώνας Φοιτητικής Εστίας της Θ.Σ.Ε.Κ. άρχισε να λει-

τουργεί από τον Σεπτέµβριο 2016 επί της οδού Τρικούπη 

60Β.  Η Φοιτητική Εστία στεγάζεται στον ανακαινισμένο 

πρώτο όροφο ενός παλαιού κτηριακού συγκροτήµατος της 

δεκαετίας του ’70 και διαθέτει 14 µονόκλινα και 9 δίκλινα 

δωµάτια, καθώς και κοινόχρηστους χώρους (ευρύχωρη και 

πλήρως εξοπλισµένη κουζίνα, σαλόνι, πλυσταριό, εξωτερι-

κή βεράντα). Οι κοινόχρηστοι χώροι προστατεύονται από 

κλειστό σύστημα παρακολούθησης. 

Τόσο κατά την παρελθούσα ακαδημαϊκή 

χρονιά όσο και κατά την τρέχουσα ο 

Ξενώνας τέθηκε σε λειτουργία εξυπηρε-

τώντας τις ανάγκες στέγασης συνολικά 

22 φοιτητών. Κατά τις δύο πρώτες χρο-

νιές λειτουργίας του Ξενώνα, δηλαδή, 

στεγάστηκαν εκεί το 52.4% και το 40.7% 

των φοιτητών, αντίστοιχα. Στον Ξενώνα 

διατίθενται χώροι φιλοξενίας και για 

τους επισκέπτες καθηγητές. 

Η λειτουργία του Ξενώνα έδωσε τη δυνατότητα πιο στενής 

σύνδεσης και την ευκαιρία για την ανάπτυξη δεσμών φιλί-

ας ανάμεσα στους ενοίκους του.  Πολύ περισσότερο όμως 

συνέβαλε στη δημιουργία μιας οικογενειακής ατμόσφαι-

ρας και ενίσχυσε την ανάπτυξη «φοιτητικής ζωής».             

Οι ευεργετικές συνέπειες της λειτουργίας του Ξενώνα γίνο-

νται αισθητά εμφανείς κατά την τέλεση της Θείας Λειτουρ-

γίας κάθε Πέμπτη, αφού η εγγύτητά του με τη Σχολή ενι-

σχύει τους διαμένοντες σε αυτόν στην 

αθρόα συμμετοχή τους στη λατρευτική 

σύναξη. 

Στον Ξενώνα της Σχολής στεγάστηκαν 

τον Μάιο 2018 οι συμμετέχοντες στο 

Βιβλικό Σεμινάριο. Η ομάδα από το Πα-

νεπιστήμιο του Μονάχου έμεινε κατεν-

θουσιασμένη από το επίπεδο των εγκα-

ταστάσεων και της φιλοξενίας. Η προο-

πτική χρήσης ολόκληρου του συγκροτή-

ματος από τη Σχολή θα δημιουργήσει 

νέους χώρους και νέα δυναμική. 
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Πολϊτϊστϊκο  Μεσήμε ρϊ — Πολϊτϊστϊκο  Απο βραδο 



Στις 29 Ιουλίου 2018 τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αποστόλων Παύλου και Βαρνάβα στην Πάφο ο γάμος του τεταρτοετούς 
φοιτητή μας κ. Μάριου Κασσιανίδη με την εκλεκτή του κ. Μαρίνα Παπαχαριδήμου, αδελφή του δευτεροετούς φοιτητή 
μας κ. Αθανάσιου Παπαχαριδήμου. Κουμπάρος ήταν ο, επίσης τεταρτοετής, φοιτητής μας κ. Γιάννης Χατζημιχαήλ.  

Ανάμεσα σε άλλους πολλούς κληρικούς που έλαβαν μέρος στην ακο-
λουθία, προς τιμήν του ζεύγους και της ιερατικής οικογένειας από την 
οποία προέρχεται η νύμφη, ευλόγησαν τους νεόνυμφους στο μυστή-
ριο δύο τεταρτοετείς φοιτητές μας ιερείς: ο Οικονόμος Μάριος Ιωαν-
νίδης και ο π. Ιωάννης Σπανός. Παρευρέθηκαν και συμπροσευχήθη-
καν πολλοί φοιτητές μας.   

Ο γάμος του Μάριου και της Μαρίνας ήταν μια μέρα γιορτής για τη 

Σχολή μας, καθώς, όπως γίνεται εμφανές, η γνωριμία του ανδρογύνου 

έγινε εξ αιτίας της Σχολής. Η οικογένεια της Θ.Σ.Ε.Κ. ευχόμαστε  στους 

νεονύμφους «βίον ἀνθόσπαρτον» και αγιασμένο, κάθε ευλογία από 

τον Άγιο Θεό. 
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Ο Πρω τος Γα μος Φοϊτήτή  τής Σχολή ς μας 

Όρθρος καϊ Θεϊ α Λεϊτουργϊ α στο 
Αρχϊεπϊσκοπϊκο  Παρεκκλή σϊο του Απ. Βαρνα βα 
Βασικό πυλώνα της λατρευτικής ζωής της Σχολής μας αποτελούν οι ακολουθίες του 

Όρθρου και της Θείας Λειτουργίας που τελούνται ανελλιπώς κάθε Πέμπτη στο αρχιε-

πισκοπικό παρεκκλήσιο του Αποστόλου Βαρνάβα, στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου. 

Οι ακολουθίες ξεκινούν στις 7:00 με τον Όρθρο, και ολοκληρώνονται γύρω στις 9:15, 

με το πέρας της Θείας Λειτουργίας. 

Λειτουργός είναι συνήθως ο Αρχιμανδρίτης Γρηγόριος Ιωαννίδης, Λέκτορας της Λει-

τουργικής στη Θ.Σ.Ε.Κ., ενώ ψάλλει χορός φοιτητών με Χοράρχη τον κ. Δημήτριο Ιερο-

διακόνου, που διδάσκει τα μαθήματα της Βυζαντινής Μουσικής. 

Η λατρευτική ζωή της Σχολής αποτελεί σημείο αναφοράς και επίκεντρο στη ζωή της 

Σχολής. Οι λατρευτικές συνάξεις αξιοποιούνται και για τα μαθήματα λειτουργικής 

αλλά και για τον Βυζαντινό χορό. Μετά το πέρας της λατρείας προσφέρεται γεύμα 

από τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο στην τραπεζαρία της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύ-

πρου. 

«Η ένταξή μου το 2016 στη Σχολή αποτελεί μια καινούρια αρχή και ευλογία στην πορεία της ζωής 

μου, αφού μου δίνεται η ευκαιρία, μέσα από έναν ολοκληρωμένο κύκλο μαθημάτων από 

έμπειρους και καταξιωμένους καθηγητές, να διευρύνω τις γνώσεις μου γύρω από τη θεολογία 

και όχι μόνο. Τέλος αυτές οι θεολογικές σπουδές θα είναι πολύ καλός οδηγός στη διακονία μου 

προς το ποίμνιό μου. »  

 

Ο Διάκονος Khalil Alkhoury, κατάγεται από τη Συρία και φοιτά στο τρίτο έτος της Θεολογικής Σχολής της 

Εκκλησίας της Κύπρου. Χειροτονήθηκε διάκονος κατά τη διάρκεια της φοίτησής του. 

Τάξη αποφοίτησης 2020. 



Δή λωσή Πολϊτϊκή ς 

Τα δίδακτρα που καταβάλλονται από 

τους φοιτητές για τον Κλάδο Θεολογίας 

(προπτυχιακό επίπεδο) κατατίθενται σε 

ειδικό λογαριασμό της Φοιτητικής Μέρι-

μνας και αξιοποιούνται για την παροχή 

υποτροφιών και οικονομικής βοήθειας 

για τους φοιτητές. Πέραν της οικονομι-

κής βοήθειας που καθορίζεται στον 

Κανονισμό η Σχολή μπορεί να αξιοποιεί 

το Ταμείο Φοιτητικής Μέριμνας, για να 

ενισχύει τους φοιτητές στην αγορά 

προσωπικού Η/Υ, βιβλίων, καθώς και 

στο θέμα της παροχής σίτισης και στέγα-

σης, ή φιλοξενίας/διοργάνωσης δραστη-

ριοτήτων. 

Νε ες Εγγραφε ς καϊ Μετεγγραφε ς   
Πρόγραμμα Ένταξης Νεοεισερχόμενων Φοιτητών 

Κατά το Πρόγραμμα Ένταξης Νεοεισερχόμενων Φοιτητών οι νεοεισερχόμενοι φοιτητές 

είχαν την ευκαιρία να επιμορφωθούν στη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας υποστήρι-

ξης εκπαίδευσης της Θ.Σ.Ε.Κ. Η χρήση των νέων τεχνολογιών και των δυνατοτήτων και 

εργαλείων που παρέχουν για σύγχρονη διδασκαλία και μάθηση αποτελεί για τη Θ.Σ.Ε.Κ. 

αναγκαιότητα. Στο πρώτο εξάμηνο, ειδικά, διδάσκεται το μάθημα της Πληροφορικής και 

της χρήσης των νέων τεχνολογιών. Δίνοντας τη σωστή βαρύτητα στη χρήση των νέων τε-

χνολογιών επιτυγχάνεται η μεγιστοποίηση των πλεονεκτημάτων της εκπαιδευτικής διαδι-

κασίας  

Στο πλαίσιο της μη κερδοσκοπικής λειτουργίας της Σχολής και της λειτουργίας της Φοιτη-

τικής Μέριμνας, προσφέρεται από τη Θ.Σ.Ε.Κ. δωρεάν προσωπικός ηλεκτρονικός υπολογι-

στής τύπου Notebook, σε κάθε νεοεισερχόμενο φοιτητή. Σκοπός της δωρεάς αυτής είναι η 

διευκόλυνση της πρόσβασης όλων των φοιτητών στις νέες τεχνολογίες και η ηλεκτρονική 

υποστήριξη των σπουδών τους. Παράλληλα, η Σχολή δείχνει άμεσα και έμπρακτα, σε κάθε 

νεοεισερχόμενο φοιτητή, τον μη κερδοσκοπικό της χαρακτήρα με μια χειρονομία που ε-

παναλαμβάνεται φέτος για τέταρτη συνεχή χρονιά. 

Ολοκληρώθηκαν οι εγγραφές και μετεγ-

γραφές φοιτητών στα τέσσερα έτη σπου-

δών για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 και 

στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 ξεκίνησε κανονικά 

η προσφορά του Π.Σ. Θεολογίας για το α-

καδημαϊκό έτος 2018-2019.  

Η Θ.Σ.Ε.Κ. υποδέχθηκε την Παρασκευή, 31 

Αυγούστου 2018, τους νεοεισερχόμενους 

φοιτητές της από την Κύπρο και την Ελλά-

δα. Οι φοιτητές παρακολούθησαν το πρό-

γραμμα ένταξης και ενημερώθηκαν εκτε-

νώς από τα μέλη Δ.Ε.Π. και από το Διοικη-

τικό Προσωπικό της Θ.Σ.Ε.Κ. Η ενημέρωση 

αφορούσε το Πρόγραμμα Σπουδών και τις 

Υπηρεσίες που προσφέρει η Σχολή, όπως: 

η Βιβλιοθήκη, το Γραφείο Φοιτητικής Μέ-

ριμνας, το Γραφείο Στέγασης, ο Θεσμός 

του Ακαδημαϊκού Συμβούλου και της Ποι-

μαντικής Μέριμνας κ.λπ.  

Οι νεοεισερχόμενοι φοιτητές είχαν επίσης 

την ευκαιρία να γνωρίσουν το Διδακτικό 

και Διοικητικό Προσωπικό της Σχολής και 

να ανταλλάξουν απόψεις με αρκετούς από 

τους υφιστάμενους φοιτητές.  

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με ξενάγηση 

των φοιτητών στο Ίδρυμα Αρχιεπισκόπου 

Μακαρίου Γ΄, στη Βιβλιοθήκη του Ιδρύμα-

τος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄, στον Κα-

θεδρικό Ναό του Αγίου Ιωάννη και στο αρ-

χιεπισκοπικό παρεκκλήσιο του Αποστόλου 

Βαρνάβα (όπου τελείται κάθε Πέμπτη 

Όρθρος και Θεία Λειτουργία, με τη συμμε-

τοχή κληρικών και φοιτητών της Σχολής), 

καθώς και στη Φοιτητική Εστία.  
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Δωρεα  Ηλεκτρονϊκω ν Υπολογϊστω ν (Notebook) 
στους Νεοεϊσερχο μενους Φοϊτήτε ς 

«H Θεολογική Σχολή για μένα αποτελεί ορόσημο στην πνευματική μου καλλιέργεια. Συνέβαλε 

στην πραγμάτωση ενός ονείρου πολλών χρόνων, ενός ονείρου ζωής. Αποτελεί  κοιτίδα γνώσης, 

εδραίωσης και επιβεβαίωσης των όσων γνώριζα και των όσων έμαθα στα χρόνια της φοίτησής 

μου, αλλά και κοιτίδα διαφύλαξης και διάδοσης του χριστιανισμού στο ημικατεχόμενο νησί 

μας. Είναι ένα στολίδι για τα εκπαιδευτικά δρώμενα του τόπου μας. Οι άψογες κτηριακές της 

εγκαταστάσεις συνάδουν με το πνεύμα και το νόημα των θεμάτων που διαπραγματευόμαστε. 

Εμπνευσμένοι καθηγητές, με άρτια επιστημονική κατάρτιση, αφουγκράζονται τη δίψα μας για 

πνευματική ολοκλήρωση και μας διδάσκουν, μας καθοδηγούν, μα πάνω από όλα μάς αγκαλιά-

ζουν ανθρώπινα. Νιώθω ιδιαίτερα ευλογημένη για το γεγονός  αυτό!»  
 

 

Η Μαρία Κωνσταντίνου-Σολωμού είναι Άριστη διπλωματούχος Παιδαγωγικών Σπουδών και διευθύνει το ιδιόκτητό της                     

Νηπιαγωγείο «Παιδική Ιθάκη». Παρακολουθεί από την έναρξή του, το 2015 , το τετραετές Π.Σ. Θεολογίας της  Θ.Σ.Ε.Κ. . 

Τάξη αποφοίτησης 2019. 



Στο πλαίσιο της ανάπτυξης της Θ.Σ.Ε.Κ., σχεδιάστηκε και 

υποβάλλεται μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου νέο Πρόγραμμα 

Σπουδών, που θα προσφέρεται από το 2019 σε μεταπτυ-

χιακό επίπεδο. Σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, για να 

μπορεί μια Σχολή να διαφημίσει τα νέα προγράμματα 

σπουδών της αυτά θα πρέπει πρώτα να υποβληθούν ένα 

έτος πριν από την προγραμματιζόμενη προσφορά τους, να 

τύχουν προγραμματικής αξιολόγησης και να εξασφαλίσουν 

τη σχετική Πιστοποίηση. Kατά συνέπεια, στο παρόν στάδιο, 

δεν είναι εφικτό να δημοσιοποιήσουμε περαιτέρω πληρο-

φορίες.  

Η Θ.Σ.Ε.Κ., σύμφωνα με τον στρατηγικό σχεδιασμό ανάπτυ-

ξής της προσβλέπει στην υποβολή και αξιολόγηση-

πιστοποίηση ενός προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών, 

το οποίο να είναι σε θέση να προσφέρει στους πρώτους  

αποφοίτους της, αλλά και σε όποιον ενδιαφερόμενο θα 

πληροί τα κριτήρια εισδοχής. 

Κατά τα τρία πρώτα χρόνια λειτουργίας του προπτυχιακού 

Π.Σ. της Θ.Σ.Ε.Κ. πολλοί ήταν εκείνοι που αποτάθηκαν      

κοντά μας επιζητώντας την προσφορά ενός μεταπτυχιακού 

προγράμματος από τη Σχολή μας. 

Το πρώτο μεταπτυχιακό πρόγραμμα της Θ.Σ.Ε.Κ. σχεδιά-

στηκε, όπως και το προπτυχιακό Π.Σ. Θεολογίας, με γνώμο-

να τις ανάγκες της Εκκλησίας και της Κοινωνίας σε στελέχη, 

που θα έχουν την απαραίτητη κατάρτιση για να υπηρετή-

σουν από συγκεκριμένες θέσεις. Το πρόγραμμα, επίσης, 

σχεδιάστηκε για να προσφέρει τις αναγκαίες δεξιότητες και 

γνώσεις ώστε, οι φοιτητές που ενδιαφέρονται, να έχουν 

την επιλογή (εάν επιθυμούν) να ακολουθήσουν διδακτορι-

κές σπουδές ή ερευνητική καριέρα. 
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Χρήματοδο τήσή Σπουδω ν — Ενϊ σχυσή Αρϊστεϊ ας 

Ανα πτυξή νε ων Προγραμμα των Σπουδω ν — Νε ο Προ γραμμα γϊα το 2019 

Η πιστοποίηση του προπτυχιακού Προ-

γράμματος Σπουδών Θεολογίας, πέρα από 

το κύρος που προσδίδει στο Π.Σ., καθιστά 

τους φοιτητές μας δικαιούχους της κρατι-

κής φοιτητικής χορηγίας.  

Επιπρόσθετα, η Σχολή παρέχει τη δυνατό-

τητα στους φοιτητές να διεκδικήσουν υπο-

τροφία ή οικονομική βοήθεια από το ειδι-

κό ταμείο της Φοιτητικής Μέριμνας. 

Κατά την παρελθούσα ακαδημαϊκή χρονιά 

2017-2018 αρίστευσε ποσοστό 31% των 

φοιτητών και κατέστησαν δικαιούχοι πλή-

ρους υποτροφίας για το ακαδημαϊκό έτος 

2018-2019, ενώ ποσοστό 28.5% κατέστη-

σαν δικαιούχοι μερικής υποτροφίας. Συνο-

λικά, δηλαδή, ποσοστό σχεδόν 60% των 

φοιτητών μας πέτυχαν ψηλή έως πολύ 

ψηλή βαθμολογία. 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό της Σχολής, 

φοιτητής ο οποίος φοίτησε κατά το πρώτο 

έτος σπουδών με υποτροφία ή χωρίς υπο-

τροφία και πέτυχε γενική βαθμολογία 

Άριστα (85-100%) στο πρώτο έτος δικαιού-

ται πλήρη υποτροφία 100% για το δεύτερο 

έτος σπουδών και ούτω καθεξής για τα 

επόμενα έτη. Φοιτητής ο οποίος σύμφωνα 

με την Επιτροπή Υποτροφιών διακρίνεται 

για το ήθος και την κοινωνική προσφορά 

του και ο οποίος εξασφαλίζει γενική βαθ-

μολογία 65% και άνω και τουλάχιστο 50% 

σε όλα τα μαθήματα του έτους, δικαιούται 

υποτροφία, το ποσοστό της οποίας δύνα-

ται να καθορίζει η Επιτροπή Υποτροφιών. 

Η Θ.Σ.Ε.Κ. αξιοποιεί τη δυνατότητα παρο-

χής υποτροφιών για την ενίσχυση της αρι-

στείας και για τη διατήρηση των ψηλών 

επιδόσεων των φοιτητών. 

Χορήγϊ ες προς τή Θ.Σ.Ε.Κ. 

Συνεχίζονται για τέταρτη συνεχή χρονιά 

οι πολύ σημαντικές χορηγίες προς τη 

Σχολή από τέσσερις Ιερούς Ναούς της 

Αρχιεπισκοπικής περιφέρειας. Πρόκει-

ται για τους Ιερούς Ναούς: Παναγίας 

Φανερωμένης, Παναγίας Χρυσελεούσας 

Στροβόλου, Παναγίας Ευαγγελίστριας 

Παλλουριώτισσας και Παναγίας Τράχω-

να. Οι τέσσερις αυτοί Ιεροί Ναοί προ-

σφέρουν ετησίως το ποσό των 50000€ 

έκαστος.  

Επιπρόσθετα, το ταμείο της Σχολής 

ενισχύεται κατ’ έτος από τις εισφορές 

ιδιωτών και εταιρειών, υπό την μέριμνα 

της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου. Οι 

χορηγίες αυτές καθιστούν δυνατή την 

απρόσκοπτη λειτουργία της Σχολής. 

Το έργο της Σχολής  ενισχύεται σημαντι-

κά από το Υπουργείο Παιδείας και Πολι-

τισμού με την παροχή υπηρεσίας δύο 

εκπαιδευτικών σε πλήρη απασχόληση. 

«Οι θεολογικές σπουδές ήταν πάντα στις προτεραιότητές μου, όμως λειτουργούσε ως ανα-

σταλτικός παράγοντας το γεγονός ότι θα έπρεπε να μεταβαίνω στην Ελλάδα. Με το άκουσμα 

της λειτουργίας της πρώτης Θεολογικής Σχολής στη Κύπρο, υπό την αιγίδα της Εκκλησίας, η 

χαρά μου ήταν ανέκφραστη. Παρόλο που οι ανησυχίες μου λειτουργούσαν αρνητικά, ότι ίσως 

δεν θα μπορούσα να αντεπεξέλθω στις απαιτήσεις, έκανα το μεγάλο άλμα στη ζωή μου και 

αιτήθηκα θέσης. Είμαι πανευτυχής και συνάμα ευγνώμων και δοξολογώ τον Θεό που με αξί-

ωσε να βρίσκομαι στο τέταρτο έτος των σπουδών μου. Προτρέπω ταπεινά κάθε ευλαβή χρι-

στιανό που τον διακατέχει ο ευσεβής πόθος να σπουδάσει τη Θεολογία και συνάμα να τη ζει 

εμπειρικά, να φοιτήσει στη Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου, η οποία με το κύρος που της 

προσδίδεται δεν υστερεί από άλλες Θεολογικές Σχολές.»  
 

Ο π. Μάριος Ιωαννίδης, έγγαμος κληρικός με τρία παιδιά, είναι εφημέριος του Ιερού Ναού Παναγίας Χρυσοπαντάνασσας                

Μαλούντας, της Ιεράς Μητροπόλεως Ταμασού και Ορεινής . Είναι απόφοιτος της Ιερατικής Σχολής «Απόστολος Βαρνάβας» . 

Τάξη αποφοίτησης 2019. 



Μέσα στο πλαίσιο της ευρύτερης αποστολής της η Θ.Σ.Ε.Κ. παρουσιάζει το 

«Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Στήριξης Κληρικών στη Διαχείριση Ενοριακών Αναγκών: 

ΧΡΕΙΕΣ». Πρόκειται για έναν στοχευμένο κύκλο σεμιναρίων, που αποσκοπεί στην ενεργό 

διασύνδεση της Θ.Σ.Ε.Κ. με τις ενορίες και τη συμβολή στην προσφορά του ενοριακού 

έργου με εκπαιδευτικές παρεμβάσεις. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ΧΡΕΙΕΣ υλοποιεί σε 

σημαντικό βαθμό τον στόχο που έθεσε ο Μακαριώτατος, κατά τα εγκαίνια της Θ.Σ,.Ε.Κ., 

«να γίνει η Σχολή κέντρο ζυμώσεων και συζητήσεων που να αναδεικνύουν το ήθος και 

τη προσφορά της Εκκλησίας του Απ. Βαρνάβα στον Χριστιανικό κόσμο». Κύριο χαρα-

κτηριστικό του προγράμματος ΧΡΕΙΕΣ είναι η επικέντρωση σε απαιτητικές ενοριακές α-

νάγκες που αντιμετωπίζουν οι κληρικοί μας και η στήριξή τους στη διαχείριση αυτών των 

αναγκών, μέσα από βιωματικά εργαστήρια συνεργατικής μάθησης, με επαγγελματική 

συνδρομή και εκπαίδευση. 

Προ γραμμα «Χρεϊ ες» γϊα Κλήρϊκου ς καϊ Στελε χή 

Θεολογϊκή  Σχολή                                  
Εκκλήσϊ ας Κυ πρου 

Αποστολή  καϊ  

Εκπαϊδευτϊκή  Φϊλοσοφϊ α 

 

Η Εκκλήσϊ α τής Κυ πρου ορα-

ματϊ ζεταϊ τή λεϊτουργϊ α τής 

Θεολογϊκή ς Σχολή ς Εκκλήσϊ -

ας Κυ πρου ως ε να φυτω ρϊο 

θεολογϊκή ς παϊδεϊ ας, που θα 

αναπτυ σσεταϊ εντο ς των ορϊ -

ων τής κανονϊκή ς δϊκαϊοδοσϊ -

ας τής, γϊα να μορφω νεϊ αν-

θρω πους, οϊ οποϊ οϊ θα μπο-

ρου ν να υπήρετή σουν τήν  

εκκλήσϊαστϊκή , πνευματϊκή , 

κοϊνωνϊκή , πολϊτϊστϊκή , εκ-

παϊδευτϊκή  καϊ επϊστήμονϊκή   

αποστολή  τής Εκκλήσϊ ας στο 

συ γχρονο κο σμο καϊ να εξυ-

πήρετου ν τή δϊακονϊ α τής 

Εκκλήσϊ ας, εν γε νεϊ, το σο σε 

τοπϊκο , ο σο καϊ σε δϊορθο δο-

ξο, δϊαχρϊστϊανϊκο  καϊ δϊα-

θρήσκεϊακο  επϊ πεδο. 

Θεολογϊκή  Σχολή                                  
Εκκλήσϊ ας Κυ πρου 

Οδο ς Ισοκρα τους 1-7 

1016, Άγϊος Αντω νϊος, 

Λευκωσϊ α, Κυ προς 

 

Τήλε φωνο.:  

+357 22443055 

Τήλεομοϊο τυπο:  

+357 22443050 

E-mail: info@theo.ac.cy 

Σχολϊκή  Εμπεϊρϊ α Τεταρτοετω ν Φοϊτήτω ν καϊ Δυνατο -
τήτες Δϊορϊσμου  Αποφοϊ των στή Με σή Εκπαϊ δευσή 
Η Σχολική εμπειρία αναμένεται να εμπλουτίσει τον τεταρτοετή φοιτητή με εμπειρίες και δεξιότη-

τες σε βαθμό που να είναι ικανός να αξιοποιεί το περιεχόμενο των διαφόρων γνωστικών αντικει-

μένων και των διαφόρων παιδαγωγικών θεωριών, να τις ερμηνεύει πρακτικά και να τις μετασχη-

ματίζει σε πράξη. Η σύζευξη θεωρίας και πράξης θα βοηθήσει στην καλύτερη προετοιμασία του 

φοιτητή ως εκπαιδευτικού, αφού η θεωρία θα στηρίζεται σε εμπειρίες η δε πρακτική και η οργα-

νωμένη άσκησή της θα καθοδηγείται από γενικεύσεις και αρχές.  

Η παρουσία των φοιτητών της Θ.Σ.Ε.Κ. στα σχολεία αναμένεται να λειτουργήσει αλληλεπιδραστι-

κά, να βοηθήσει δηλαδή, αφενός τους φοιτητές να αποκτήσουν εμπειρίες, αφετέρου να εμπλου-

τίσει το σχολικό πρόγραμμα διδασκαλιών με πρακτικές που οι φοιτητές είχαν την ευκαιρία να 

διδαχθούν στα σχετικά μαθήματα της Θ.Σ.Ε.Κ. Κάτι τέτοιο θα αποτελέσει τη θετική συνδρομή της 

Θ.Σ.Ε.Κ. στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας για  εκσυγχρονισμό και πρόοδο στις καθιερωμένες 

μεθόδους και πρακτικές που εφαρμόζονται στα σχολεία.  

Καθώς η Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου διανύει το τέταρτο έτος από την ίδρυσή της, διανοί-

γονται για τους αποφοίτους  σοβαρές προοπτικές εργοδότησης στα δημόσια σχολεία Μέσης Εκ-

παίδευσης. Οι απόφοιτοι της Θ.Σ.Ε.Κ. καθίστανται δικαιούχοι για να διεκδικήσουν θέση, μέσω 

των εξετάσεων για κατάταξη στον κατάλογο διορισίμων. Ήδη έχουν διενεργηθεί διορισμοί από 

τον εν λόγω κατάλογο και οι προοπτικές ένταξης των αποφοίτων μας στον κατάλογο μπορούν να 

αποτελέσουν ένα ισχυρό κίνητρο, τόσο για να αγωνιστεί κανείς για την Αριστεία, όσο και για να 

επιλέξει κάποιος να φοιτήσει στη Σχολή μας.  

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην ιστοσελίδα της Σχολής μας με συνδέσμους για εύκο-

λη πρόσβαση στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού ή στη σχετική Νομοθεσί-

α. Η Σχολή μας προτίθεται να διοργανώσει ειδικά σεμινάρια ενημέρωσης και προετοιμασίας για 

τους ενδιαφερομένους της τάξης αποφοίτησης του 2019. 

«Η Θεολογική Σχολή ήλθε σε κομβικό σημείο στη ζωή μου εκπληρώνοντας έτσι ένα με-

γάλο μου πόθο, τον πόθο να διακονήσω την Εκκλησία όπως ο Δεσπότης Χριστός με κα-

λέσει. Η Θεολογική Σχολή μπορεί να προσφέρει τα εφόδια, τις γνώσεις και συνάμα το 

ήθος και το βίωμα (λατρευτικές συνάξεις) που είναι απαραίτητα στην μετέπειτα πορεία 

της διακονίας, που θα κληθεί ο καθένας να υπηρετήσει. Ελπίζω οι κόποι και οι θυσίες 

όλων μας να παράξουν πνευματικές καρποφορίες, ώστε να 

ακούσουμε της φωνής του Δεσπότου Χριστού: «εὖ, δοῦλε 

ἀγαθὲ καὶ πιστέ! ἐπὶ ὀλίγα ἦς πιστός, ἐπὶ πολλῶν σε κα-

ταστήσω· εἴσελθε εἰς τὴν χαρὰν τοῦ κυρίου σου.» Αμήν.»  
 

Ο Γιάννης Χατζήμιχαηλ, αποφοίτησε από τη Σχολή Γεωπονικών Επι-

στημών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ), με την 

κατεύθυνση του Γεωπόνου Φυτικής Παραγωγής. Παρακολουθεί το 

τετραετές προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Θεολογίας της  

Θ.Σ.Ε.Κ. από το πρώτο έτος λειτουργίας της, το 2015.  

Τάξη αποφοίτησης 2019 


