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Θεοφιλέστατε Επίσκοπε Μεσαορίας κε Γρηγόριε 
Έντιµότατε Υπουργέ Παιδείας και του Πολιτισµού, κύριε Δηµοσθένους 
Έντιµε Βουλευτή, κε Πιτσιλλίδη 
Έντιµε Δήµαρχε Στροβόλου, κε Σαββίδη 
Αξιότιµε Πρόεδρε της Σχολικής Εφορείας Λευκωσίας, κε Οικονοµίδη 
Αξιότιµε Διευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών, κε Παττίχη 
Εκλεκτές και εκλεκτοί προσκεκληµένοι  
 
Αγαπητοί γονείς, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπηµένοι µαθητές και µαθήτριες 
 
Το Γυµνάσιο Διανέλλου και Θεοδότου διανύει φέτος 30 χρόνια πορείας προς τη µάθηση. 
Χρειάστηκαν τόσα χρόνια για αυτή την ιστορική στιγµή αλλά και µια σηµαντική συγκυρία για να 
βρεθούµε σήµερα όλοι εδώ µαζί. Ήδη από τον Σεπτέµβριο, έχουν αρχίσει οι εργασίες για το 
κτίσιµο της Αίθουσας Εκδηλώσεων – Αίθουσας Πολλαπλής Χρήσης του Σχολείου µας το οποίο 
περίµενε για αυτή τη στιγµή για 30 ολόκληρα χρόνια. Και µπορούµε όλοι να καταλάβουµε τι 
µπορεί αυτό να σηµαίνει.  
 
Εξωτερικές εκδηλώσεις στην αυλή µε αέρα, βροχή και χιόνια 
Αναβολές εκδηλώσεων και χάσιµο πολύµοχθων κόπων 
Ανυπαρξία χώρου δοκιµών και σκηνής θεάτρου, έλλειψη χώρου δοκιµών χορού 
Αδυναµία στην εκτέλεση γυµναστικών δραστηριοτήτων σε βροχερό καιρό 
Αδυναµία στην οργάνωση και επίσκεψη εξωτερικών εισηγητών και διαλέξεων 
Αδυναµία στην προσφορά πνευµατικής και πολιτιστικής ζωής εντός της σχολικής κοινότητας 
αλλά και προς την ευρύτερη κοινωνία 
 
Ευτυχής συγκυρία για το Σχολείο µας η τοποθέτηση του κυρίου Γιώργου Δηµοσθένους στο 
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού. Όντας πατέρας µαθητή που φοιτά στο Σχολείο µας, 
ενέσκυψε µε προσωπικό ενδιαφέρον στο πάγιο αίτηµα του Σχολείου για κλειστή Αίθουσα 
Εκδηλώσεων. Σε στενή συνεργασία και συντονισµένες προσπάθειες µε τους οργανωµένους 
γονείς αλλά και παλαιότερες διευθύνσεις  του Σχολείου, τη Σχολική Εφορεία Λευκωσίας και τις 
Τεχνικές Υπηρεσίες του Υ. Π. Π., κατάφεραν ώστε να γίνει πράξη το πάγιο αυτό αίτηµα αλλά 
και δικαίωµα της σχολικής µας µονάδας. 
 
Είναι σε όλους και όλες κατανοητό σε ποιο βαθµό µπορεί να βοηθήσει αλλά και να ωφελήσει 
από πολλές πλευρές, τη σχολική µας µονάδα, µια Αίθουσα Εκδηλώσεων, αλλά και τις 
σηµαντικές προεκτάσεις που µπορεί να έχει στο µέλλον, ένας χώρος πολλαπλής χρήσης στο 
κεντρικό αυτό σχολείο της Λευκωσίας. 
 
Χαιρετίζω λοιπόν, τη σηµερινή σας παρουσία εδώ και σας καλωσορίζω στην Τελετή 
Κατάθεσης του Θεµέλιου Λίθου της Αίθουσας Εκδηλώσεων του Γυµνασίου Διανέλλου και 
Θεοδότου, κάτι που εκ παραδροµής δεν έγινε µε την έναρξη των εργασιών του κτιρίου, αλλά 
που πιστεύουµε πως ορθά γίνεται έστω και τώρα, γιατί πραγµατικά οφείλουµε στον έντιµο 
Υπουργό Παιδείας και Πολιτισµού κύριο Γιώργο Δηµοσθένους, ένα µεγάλο ευχαριστώ εκ 
βάθους καρδίας. Ένα µεγάλο ευχαριστώ οφείλουµε επίσης σε όλους όσους βοήθησαν, µε τον 
τρόπο τους, ώστε να γίνει πραγµατικότητα το χρονίζων αυτό αίτηµα του Σχολείου. 
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