
 

 
 

Χαιρετισμός Γιάννη Οικονομίδη, Προέδρου  
Εφορείας Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας  

στην εκδήλωση «Μια νύχτα με Φεγγάρι» που διοργανώνει ο Σύλλογος 
Αποφοίτων Παγκυπρίου Γυμνασίου και η Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων 

Λευκωσίας στα πλαίσια των Εορτασμών για τα 120 χρόνια της 
Δευτέρα, 29/9/14 και ώρα 7.00 μ.μ. 

 
 
120 χρόνια έκλεισαν ήδη από την ιστορική εκείνη ιδρυτική πράξη της Σχολικής 
Εφορείας Λευκωσίας. 
 
Μια πράξη που έμελλε να καθορίσει την πορεία της εκπαίδευσής μας και να 
σημαδέψει ανεξίτηλα την πνευματική και πολιτισμική υπόσταση του λαού μας.  
Σημάδεψε την ίδια την Ιστορία του τόπου μας.   
 
Από την εποχή της δημιουργίας της, η προσφορά της Σχολικής Εφορείας Λευκωσίας 
υπήρξε αδιάλειπτη, συνεχής και γενναιόδωρη. 
 
Επίκεντρο αυτής της προσφοράς, το Παγκύπριο Γυμνάσιο.  Το αρχαιότερο Σχολείο 
του νησιού μας.  Δρόμοι παράλληλοι με αυτό το λαμπρό οικοδόμημα έγραψαν μια 
μοναδική ιστορική πορεία. 
 
Το Παγκύπριο Γυμνάσιο με αρωγό τη Σχολική Εφορεία Λευκωσίας συμπύκνωσε και 
εξέφρασε ψηλά ιδανικά. 
 
 
΄Οσοι φοίτησαν στο Παγκύπριο Γυμνάσιο θα πρέπει να καυχόνται για αυτή την τύχη. 
 
΄Οσοι δίδαξαν σ’ αυτό το Σχολείο θα πρέπει να νιώθουν υπερήφανοι γιατί συνέδεσαν 
τ’ όνομά τους μ’ ένα από τα λαμπρότερα ιδρύματα του Ελληνισμού. 
 
Κι εμείς που υπηρετούμε σήμερα την Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων 
Λευκωσίας θεωρούμε ως χρέος την προσφορά μας, αλλά έχουμε και την αίσθηση 
μιας βαριάς ευθύνης αναλογιζόμενοι τους προκατόχους μας και το έργο που 
επιτέλεσαν, μάλιστα σε δύσκολους καιρούς. 
 
Μέσα στη δίνη της οικονομικής κρίσης η Εφορεία μας συνέχισε τη στήριξή της προς 
αποφοίτους των σχολείων της εκπαιδευτικής μας περιφέρειας δίνοντας μόνο τα 
τελευταία τρία χρόνια υποτροφίες ύψους 180,000 ευρώ. 
 
Η Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας συνεχίζει την πορεία της και μαζί 
την προσφορά της. 
 
Κλείνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους και όλες που εργάστηκαν για την 
αποψινή όμορφη και σεμνή σύναξη και να καλέσω το φίλο κ. Υπουργό όπως 
προχωρήσει με τόλμη και αποφασιστικότητα προς την κτιριολογική αλλά και 
πνευματική αναβάθμιση του Σχολείου που όλοι αγαπάμε και επιθυμούμε να το δούμε 
και πάλι να πρωταγωνιστεί σε όλα τα επίπεδα. 
 
 

ΕΦΟΡΕΙΑ 
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ  

ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 
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