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Αγαπητοί Φίλοι,
Καλή Χρονιά!

Η ιστορία της εκπαίδευσης μιας πόλης, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εν γένει
ιστορίας της. Η πόλη μας δικαιούται να περηφανεύεται για την ιστορία και το
επίπεδο των σχολείων της, και για τον καθοριστικό τρόπο που επηρέασαν τη
διαμόρφωση της διαχρονικής ταυτότητας της.
Εορτάζει λοιπόν σήμερα η πόλη μας τον πρώτο αιώνα ζωής του Αθηναϊδείου, ενός
σημαντικού σχολείου, το οποίο ιδρύθηκε το 1920 με την ονομασία Ιδιωτική Σχολή
Ξένων Γλωσσών και Ελληνικών Μαθημάτων.
Ήταν ένα όραμα τεσσάρων
φιλοπρόοδων εκπαιδευτικών με έγνοια τη μόρφωση και την καλλιέργεια των νεαρών
κοριτσιών της Λεμεσού: της Μαρίας Μορίδου, της Αθηναϊδας Λανίτου, της
Ευφροσύνης Χουρμουζίου και της Λέας Ταβελούδη. Η σχολή λειτουργούσε ως
Γυμνάσιο, Δημοτικό, Νηπιαγωγείο και οικοτροφείο μαζί.
Τα πρώτα χρόνια της ίδρυσής της λειτούργησε στο ισόγειο του σπιτιού της κ. Μαρίας
Μορίδου σε πέντε δωμάτια. Το σπίτι έγινε μεταγενέστερα το γνωστό βιβλιοπωλείο
της Λεμεσού Ανδρέα Ιωαννίδη που λειτουργούσε μέχρι πρόσφατα στην οδό Αθηνών.
Η τότε σχολή μπορούσε να διαθέσει μόνο τραπέζια και οι λιγοστές μαθήτριες
έπαιρναν καρέκλες από το σπίτι τους, η κάθε μια η δική της καρέκλα.
Με την αποχώρηση των τριών εκπαιδευτικών και τη συνέχιση του σχολείου από την
Αθηναϊδα Λανίτου, το σχολείο μετονομάστηκε σε Αθηναϊδειο κατά τη σχολική χρονιά
1951-1952 όταν κτίστηκε το κτίριο όπου βρισκόμαστε τώρα. Στο καινούριο αυτό
οικοδόμημα της πόλης μας λειτουργούσε οικοτροφείο για τα κορίτσια από χωριά ή
άλλες πόλεις ή ακόμα και από ξένες χώρες και το σημερινό θέατρο ήταν τότε η
τραπεζαρία των οικότροφων που όταν χρειαζόταν μετατρεπόταν σε αίθουσα
εκδηλώσεων. Το 1960, το σχολείο αγοράστηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία και
εντάχθηκε στο κρατικό σύστημα εκπαίδευσης, αρχικά ως Β΄ Γυμνάσιο Λεμεσού και
μετέπειτα ως Γυμνάσιο Καθολικής.

Το σχολείο, με την 100χρονη δράση του άφησε τη δική του ανεξίτηλη σφραγίδα σε
πολλούς τομείς που άπτονται της εκπαίδευσης, της μόρφωσης και της αισθητικήςκαλλιτεχνικής παιδείας, και με ιδιαίτερη μάλιστα επίδοση στον αθλητισμό.
Χαιρετίζουμε την πρόσφατη μετονομασία του σχολείου, που συνέπεσε με τη

συμπλήρωση 100 χρόνων προσφοράς, σε Αθηναϊδειο Γυμνάσιο Καθολικής, εξέλιξη
που ικανοποιεί ένα καθολικό αίτημα όχι μόνο των εκπαιδευτικών αλλά και των
πολιτών της Λεμεσού.
Τη μεγάλη και σημαντική ιστορία και προσφορά του Αθηναϊδείου στην κυπριακή
εκπαίδευση, έχομε την ευκαιρία να δούμε να αναλύεται ενδελεχώς μέσα στο βιβλίο
της Δρος Σαλώμης Παπαδήμα-Σοφοκλέους «Η Ιδιωτική Σχολή Ξένων Γλωσσών και
Ελληνικών Μαθημάτων 1920-1950. Βιογραφία ενός σχολείου της Λεμεσού», το οποίο
παρουσιάζεται απόψε. Παράλληλα, αυτή η λαμπρή ιστορία του σχολείου
παρουσιάζεται και μέσα από τα εκθέματα της Έκθεσης Ενθυμημάτων και
Φωτογραφίας, η οποία πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Παττίχειο Δημοτικό
Μουσείο Ιστορικό Αρχείο Λεμεσού. Ευχαριστώ θερμά τον Επιστημονικό Διευθυντή
και το προσωπικό του Ιστορικού Αρχείου, όπως και την διευθύντρια του Σχολείου κα
Άντρη Χαραλάμπους και τους συνεργάτες της για την κοπιώδη προσπάθεια τους για
αρκετό καιρό έτσι ώστε να ετοιμάσουν αυτή την Έκθεση.
Τέλος, θέλω να συγχαρώ το Αθηναϊδειο Γυμνάσιο Καθολικής για αυτή την
πρωτοβουλία τους να διοργανώσουν τη σημερινή εκδήλωση για μια σημαντική
επέτειο ενός σημαντικού σχολείου της πόλης μας.
Είμαι σίγουρος ότι ο δρόμος που θα συνεχίσει να ακολουθεί το Αθηναϊδειο θα είναι
εξίσου φωτεινός και για τα επόμενα εκατό χρόνια, όταν κάποιοι άλλοι θα μιλήσουν
για τα 200 χρόνια ιστορίας του.

Εύχομαι κάθε επιτυχία στο έργο του Σχολείου.

Νίκος Νικολαϊδης
Δήμαρχος Λεμεσού

