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Ομιλία του Δημάρχου Λεμεσού κ. Νίκου Νικολαΐδη 

στην τιμητική εκδήλωση για τους διευθυντές και διευθύντριες των Λανιτείων 

εκπαιδευτηρίων που εργάστηκαν την περίοδο 1974 – 2000, την Παρασκευή, 4 Μαΐου 

2018 στις 7.30 μ.μ. στο θέατρο Λανιτείου 

 

Αγαπητοί συμπολίτες και συμπολίτισσες, 

 

Για έναν απόφοιτο του Λανιτείου (και μάλιστα της σχολικής χρονιάς 1971-1972, δηλαδή 

πριν το 1974), είναι πολύ τιμητικό να βρίσκεται σήμερα ενώπιόν σας ως Δήμαρχος της 

πόλης για να χαιρετήσει αυτή την εκδήλωση που διοργανώνει η Επιτροπή Ανάδειξης της 

ιστορικότητας των Λανιτείων Εκπαιδευτηρίων (ΕΑΙΛ).  Είναι πολύ σημαντικός ο σκοπός 

για τον οποίο βρισκόμαστε απόψε εδώ για να τιμήσουμε εκείνους που από ηγετική θέση 

στα σχολεία τους δούλεψαν σκληρά για να συνεχιστεί μια ποιοτική παράδοση που 

ξεκίνησε σ’αυτούς εδώ τους χώρους από όπου πέρασαν γενιές και γενιές μαθητών και 

μαθητριών παίρνοντας σημαντικά εφόδια τα οποία τους βοήθησαν τον καθένα ξεχωριστά 

στη μελλοντική του πορεία. 

 

Συγχαίρω την επιτροπή αυτή που από το 2015 που συστάθηκε μέχρι σήμερα έκανε πολύ 

σημαντικές εκδηλώσεις και συνεχίζει να κάνει επιδιώκοντας μέσω αυτών να αναδείξει τη 

μεγάλη προσφορά των σχολείων μας. 

 

Ένα σχολείο είναι πολλά πράγματα, είναι ένας ολόκληρος κόσμος:  εκπαιδευτικοί, 

μαθητές, διοικητικοί υπάλληλοι, Σύνδεσμοι Γονέων, η Σχολική Εφορεία Λεμεσού κ.τ.λ.,  

όλοι κινήθηκαν έχοντας επικεφαλής τους εκάστοτε διευθυντές και διευθύντριες που κάτω 

από την εμπνευσμένη τους  ηγεσία έφεραν τα Λανίτεια Εκπαιδευτήρια στη ζηλευτή θέση 

που έχουν σήμερα, τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό.  Ιδιαίτερα με τις συνεργασίες 

τους με εκπαιδευτικές μονάδες της Ευρώπης η πόλη μας συμμετέχει μέσα στο εν γένει 

ευρωπαϊκό γίγνεσθαι εκπροσωπώντας μας επάξια στην απόκτηση κριτικής σκέψης, αγάπη 

προς τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, τα γράμματα, την κοινωνικοποίηση και κυρίως στην 

εξέλιξη του ταλέντου που διαθέτει ο καθένας.  Σ΄αυτό εδώ το εκπαιδευτικό τετράγωνο, 

κινούνται καθημερινά τόσοι άνθρωποι έχοντας τον ίδιο σκοπό:  πώς να καταστήσουν τον  

τόπο μας και την πόλη μας ιδιαίτερα πιο «σοφή» και πιο χρήσιμη στους νέους της, οι οποίοι 

αποτελούν την ελπίδα του αύριο. 

 

Ο κάθε διευθυντής και η κάθε διευθύντρια κάθε σχολικής μονάδας, αναλαμβάνοντας την 

ηγετική θέση είχε τις δικές του/δικές της προκλήσεις.  Ανεβάζοντας κάθε τόσο τον πήχη 

των δικών τους περιοχών ευθύνης ανέβαζαν ακόμα ένα σκαλί ψηλότερα την παρεχόμενη 

εκπαίδευση στη Λεμεσό.   
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Η διοίκηση ενός σχολείου είναι σήμερα πολύ πιο απαιτητική στις νέες, ψηφιακές συνθήκες 

που δημιουργούνται καθημερινά αναγκάζοντας τους ηγέτες των σχολικών μονάδων να 

βρίσκονται συνεχώς ένα βήμα μπροστά για να αντεπεξέρχονται στις συνεχείς προκλήσεις.  

Η καθημερινή φροντίδα των διευθυντών για ευρυθμία της κάθε μονάδας έχει φανεί στα 

επιτεύγματα που έχει πετύχει η κάθε μία από αυτές. 

 

Η Λεμεσός τον Σεπτέμβριο του 1974, μετά από τους τραγικούς μήνες του Ιουλίου και 

Αυγούστου, δέχτηκε την προσφυγική Κύπρο και από τη μια στιγμή στην άλλη βρέθηκε να 

αντιμετωπίζει πρωτόγνωρες καταστάσεις αξιοποιώντας κάθε πόρο που υπήρχε.  Να μη 

ξεχνάμε πώς η σχολική κοινότητα τους 1974 θα έπρεπε να συντονίσει τις δράσεις της ώστε 

να καλύψει τις ανάγκες της πληγωμένης Κύπρου.  Τα σχολεία μας θα έπρεπε να καλύψουν 

άμεσα τις ανάγκες των μαθητών και υπήρξαν ηρωικές στιγμές διοικητικές, μαθησιακές και 

εκπαιδευτικές.  Αυτό εκτιμώ θέλει να τονίσει και η Επιτροπή τοποθετώντας την περίοδο 

1974-2000 στο επίκεντρο αυτής της τιμητικής εκδήλωσης. 

 

Ο Δήμος Λεμεσού είναι περήφανος για τα Λανίτεια Εκπαιδευτήρια, εκφράζει την 

ευγνωμοσύνη του για τους διευθυντές και διευθύντριες που εργάστηκαν αόκνως και 

σήμερα ενώ βρίσκονται εκτός του συστήματος, γνωρίζω ότι στηρίζουν ποικιλοτρόπως τα 

Λανίτεια όποτε αυτό χρειαστεί.   

 

Εύχομαι κάθε καλό.  Συγχαρητήρια. 

 

Σας ευχαριστώ 

 

 


