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Οµιλία του Προέδρου της Εφορεία Ελληνικών 
Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας κ. Γιάννη Οικονοµίδη κατά την 

Τελετή Κατάθεσης Θεµέλιου Λίθου της Αίθουσας 
Πολλαπλής Χρήσης του Γυµνασίου Διανέλλου & Θεοδότου 

στις 27 Φεβρουαρίου 2013  
 
 
 
Έντιµε Κύριε Υπουργέ Παιδείας και Πολιτισµού,  
 
Θεοφιλέστατε,  
 
Κύριε Διευθυντά του Γυµνασίου Διανέλλου & Θεοδότου,  
 
Εκλεκτοί προσκεκληµένοι,  
 
Αγαπητοί Εκπαιδευτικοί,  
 
Αγαπητοί µαθητές και µαθήτριες,  
 
 
Σε αυτό το κρίσιµο σηµείο που βρίσκεται σήµερα η πατρίδα 
µας, όλοι κρίνουν και κρίνονται.  Όλα πια είναι µεταβλητά γιατί 
χάθηκε η σωστή εκτίµηση του ανθρώπου ως ανθρώπου.  Οι 
αξίες ισοπεδώθηκαν και η προσφορά στο συνάνθρωπό µας 
περιορίστηκε αισθητά. 
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Αυτό που αποµένει είναι η ευαίσθητη και συνάµα ανθεκτική 
Παιδεία µας.  Κι αυτό γιατί υπάρχουν άνθρωποι που νοιάζονται 
γι’ αυτήν και για τους σκοπούς που υπηρετεί.   
 
Είναι λοιπόν η Παιδεία µας η αδιάψευστη µαρτυρία µας και η 
πιο ζωντανή ελπίδα µας για να ορθοποδήσει ο τόπος µας και να 
µην γίνει στο µέλλον άγονη γη.  
 
Αυτή την Παιδεία υπηρετούµε ως Σχολική Εφορεία, αυτή την 
Παιδεία θέλουµε να κρατήσουµε ψηλά και µακρυά από τις 
αντίξοες και πονηρές συνθήκες που την απειλούν. 
 
Ως εντεταλµένοι υπηρέτες αυτής της ιερής παρακαταθήκης που 
µας εµπιστεύτηκε ο ίδιος ο λαός µας έχουµε καθήκον να 
δώσουµε ό, τι είναι χρήσιµο και πραγµατικά ωφέλιµο στην 
Εκπαίδευση του τόπου µας. 
 
Σήµερα τίθεται ο θεµέλιος λίθος µιας αίθουσας που θα 
χρησιµεύει για τις πολλαπλές ανάγκες αυτού του ιστορικού 
σχολείου. 
 
Είναι µεγάλη η χαρά που νιώθουµε για την οικοδόµηση αυτού 
του κτηρίου που θα αποτελέσει µια προέκταση της 
εκπαιδευτικής µας πολιτικής και θα προσφέρει στους 
εκπαιδευτικούς και τους µαθητές τη δυνατότητα να 
ξεδιπλώσουν τις αρετές τους. 
 
Η αίθουσα πολλαπλής χρήσεως που θα ανεγερθεί σε τούτο το 
χώρο είναι µια ακόµη ένδειξη του ενδιαφέροντος τόσο του 
Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισµού, όσο και της Σχολικής 
Εφορείας Λευκωσίας. 
 
Θέλουµε να πιστεύουµε ότι η προσφορά µας θα καρποφορήσει, 
θα θέσει νέες βάσεις δηµιουργικότητας και ανάπτυξης της 
µαθητικής κοινότητας που στεγάζεται σε αυτό το σχολικό χώρο. 
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Με την πεποίθηση ότι το σχολείο αποτελεί το απείκασµα της 
πολιτικής και κοινωνικής ζωής µας, νιώθουµε την υποχρέωση 
να προσφέρουµε τα απαραίτητα εφόδια στους µαθητές µας για 
να τους προετοιµάσουµε να βγουν στην κοινωνία επαρκείς και 
παραγωγικοί πιστεύοντας σε µια ολόπλευρη και 
αποτελεσµατική προσδοκία για το µέλλον της πατρίδας µας. 
 
Να ζήσουν αυθύπαρκτα, δηµιουργικά και ελεύθερα από 
προκαταλήψεις και σύνδροµα. 
 
Το σπουδαιότερο όµως που οφείλουµε να τους προσφέρουµε 
είναι οι ευκαιρίες για αυτοεκτίµηση και απόκτηση δεξιοτήτων. 
 
Να τους προσφέρουµε χώρο και χρόνο που θα εγείρουν στην 
ψυχή τους ενθουσιασµό, καλή διάθεση και κίνητρα. 
 
Κύριε Υπουργέ, Κυρίες και Κύριοι, 
 
µε αυτή την  αίθουσα θέλω να πιστεύω ότι θα πετύχουµε το 
ισχυρότερο κίνητρο µε το οποίο θα ενεργοποιήσει τους µαθητές 
του σχολείου αυτού ν’ αναπτύξουν αξιόλογα ενδιαφέροντα 
µάθησης και µόρφωσης, σωµατική άσκηση και πνευµατική 
ανάπτυξη. 
 
Σας ευχαριστούµε για το ενδιαφέρον που επιδείξατε. 
 

 
Γιάννης Οικονοµίδης  

Πρόεδρος  
 
 

Λευκωσία, 27 Φεβρουαρίου 2013 


