
 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΔΙΣΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΗΡΙΔΑ ΛΑΝΙΤΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ 

 

Η Επιτροπή για την Ανάδειξη της Ιστορικότητας των Λανιτείων Εκπαιδευτηρίων σε 

συνεργασία με τον Δήμο Λεμεσού,  διοργανώνει, σειρά εκδηλώσεων στα πλαίσια των 

200 χρόνων από την ίδρυση των πρώτων Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων στην πόλη της 

Λεμεσού.  Η πρώτη από τις δύο εκδηλώσεις τελεί υπό την αιγίδα του Εξοχοτάτου 

Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη, ο οποίος θα απευθύνει 

χαιρετισμό.  Χαιρετισμό αναμένεται να απευθύνουν,  ο Έντιμος Δήμαρχος Λεμεσού, κ. 

Νίκος Νικολαϊδης, ο Έντιμος Πρόεδρος της Εφορείας Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων 

Λεμεσού, κ. Ντίνος Έλληνας καθώς επίσης και ο Πρόεδρος της Επιτροπής για την 

Ανάδειξη της Ιστορικότητας των Λανιτείων Εκπαιδευτηρίων, κ. Στέλιος Θεοφίλου 

(Επαρχιακός Π.Λ.Ε. Λεμεσού).  Πρόκειται για  Επιστημονική Ημερίδα, η οποία θα 

φιλοξενηθεί στο Λανίτειο Θέατρο, το Σάββατο 12 Οκτωβρίου 2019, με θέμα: 

«Δισεκατονταετηρίδα Ελληνικών  Εκπαιδευτηρίων Λεμεσού: Λάνιτεια εκπαιδευτήρια, 

συμβολή στην παιδεία, ιστορία, εθνικούς αγώνες, πολιτισμό, κοινωνία, αθλητισμό και 

επιστήμες».  Ακολουθεί Καλλιτεχνική Εκδήλωση η οποία φιλοξενείται στο Παττίχειο 

Δημοτικό Θέατρο κατόπιν ευγενούς παραχώρησης του Θεάτρου από τον Δήμο Λεμεσού.  

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 9 Νοεμβρίου 2019. 

Στην Επιστημονική Ημερίδα αναμένεται να συμμετάσχουν οι Δρ Γιώργος Γεωργής, οι κ. 

Ανδρέας Μακρίδης, Ζαχαρίας Μαυρής και Ανδρέας Μιχαηλίδης, οποίοι θα αναφερθούν 

στην πολυσχιδή και πολυδιάστατη προσφορά μαθητών και αποφοίτων των 

εκπαιδευτηρίων στη διαμόρφωση του σύγχρονού πολιτισμού του εγχώριου και διεθνούς 

γίγνεσθαι.  Η εισήγηση του Δρ Γεωργή έχει ως τίτλο «Λανίτειο Γυμνάσιο: Η Γέννηση ενός 

Σχολείου».   Η εισήγηση του κ. Μακρίδη, με τίτλο «1819 – 2019 - Ελληνικόν Γυμνάσιον 

Λεμεσού -  Λανίτειον – 200 Χρόνια στην Υπηρεσία της Παιδείας της Κύπρου» εστιάζει 

στη διαχρονική συμβολή των Λανιτείων Εκπαιδευτηρίων στην παιδεία.  Όσα αφορούν 

στα επιστημονικά επιτεύγματα των αποφοίτων των ομώνυμων εκπαιδευτηρίων της πόλης 

μας,  θα παρατεθούν από τον κ. Ζαχαρία Μαυρή στην εισήγηση του με τίτλο «Λανίτεια – 

Θετικές Επιστήμες – Μια Ιστορική Αναδρομή».  Τελευταίος ο κ. Μιχαηλίδης θα 

αναφερθεί στη συνεισφορά μαθητών και αποφοίτων στον αθλητισμό, με την εισήγηση να 

τιτλοφορείται «Λανίτεια Εκπαιδευτήρια: Διαχρονική Προσφορά στον Κυπριακό 

Αθλητισμό».  Η Ημερίδα θα ολοκληρωθεί με συζήτηση, την οποία θα συντονίζει η κ. 



Ζωή Πολυδώρου (Π.Λ.Ε. και μέλους της επιτροπής για την Ανάδειξη της Ιστορικότητας 

των Λανιτείων Εκπαιδευτηρίων)  και με  την παρουσίαση πορισμάτων από την κ. Μόνα 

Σαββίδου – Θεοδούλου, (συγγραφέα, πρώην Διευθύντρια του Λανιτείου Λυκείου και του 

Λανιτείου Γυμνασίου και μέλους της επιτροπής για την Ανάδειξη της Ιστορικότητας των 

Λανιτείων Εκπαιδευτηρίων).  Στους συμμετέχοντες θα δοθούν διπλώματα συμμετοχής. 

Στην Καλλιτεχνική Μουσική Εκδήλωση θα παρουσιαστούν μουσικά έργα του έντεχνου 

ρεπερτορίου, με τη συμμετοχή Μουσικών Συνόλων του Μουσικού Σχολείου «Μάριος 

Τόκας» και της Χορωδίας Άρη Λεμεσού. 

Αξίζει να αναφερθεί πώς της φετινής σειράς εκδηλώσεων προηγήθηκε πανηγυρική 

Διημερίδα Εκδηλώσεων, η οποία είχε φιλοξενηθεί στο Λανίτειο Θέατρο, την Παρασκευή 

28 και το Σάββατο 29 Απριλίου 2017.  Η εκδηλώσεις αυτές τιτλοφορούνταν «Λανίτεια 

Εκπαιδευτήρια: Συμβολή στην Παιδεία, την Ιστορία, τους Εθνικούς Αγώνες, τον 

Πολιτισμό και την Κοινωνία».  Την αμέσως επόμενη χρονιά και συγκεκριμένα τον Μάη 

του 2018, ακολούθησε Τιμητική Εκδήλωση προς Τιμήν των Αφυπηρετήσαντων 

Διευθυντών, οι οποίοι είχαν υπηρετήσει στα εν λόγω εκπαιδευτήρια από το 1974 μέχρι 

και το 2000.  Η τελευταία εθιμοτυπική αυτή εκδήλωση είχε επίσης φιλοξενηθεί στο 

Λανίτειο Θέατρο.  Οι προηγηθείσες εκδηλώσεις έλαβαν χώρα στα πλαίσια των δράσεων 

και πρωτοβουλιών που είχαν ανατεθεί στην Επιτροπή για την Ανάδειξη της 

Ιστορικότητας των Λανιτείων Εκπαιδευτηρίων, στοχεύοντας στην ανάδειξη της 

σημαντικής παρουσίας, αλλά και του διαχρονικού ρόλου που διαδραμάτισαν τα ιστορικά 

αυτά σχολεία σε ποικίλους τομείς της εθνικής, κοινωνικής και πολιτισμικής ιστορίας της 

Λεμεσού, αλλά και της Κύπρου γενικότερα.   

Ο στόχος της επιτροπής για την Ανάδειξη της Ιστορικότητας των Λανιτείων 

Εκπαιδευτηρίων είναι διττός.  Πρωταρχικό της μέλημα παραμένει η γνωριμία του κοινού 

με την τοπική ιστορία της θαλασσοφίλητης μας πόλης, η σκιαγράφηση της διαχρονικής 

πορείας των ανθρώπων της μέσα στο ιστορικό γίγνεσθαι ενός άστεως, το οποίο 

χαρακτηρίζεται από μια αέναη σειρά ζυμώσεων στα του πολιτισμού, της κοινωνίας κ.ο.κ.  

Αποτελεί επίσης καίριο ζητούμενο μεταξύ των στόχων της Επιτροπής και η ανάδειξη του 

καθοριστικού ρόλου που διαδραμάτισε διαχρονικά η δημόσια Εκπαίδευση στο ιστορικό 

γίγνεσθαι, στην εθνική επιβίωση, καθώς και στην επιστημονική, οικονομική, κοινωνική, 

πνευματική και καλλιτεχνική πρόοδο της κυπριακής κοινωνίας. Εκ μέρους της Επιτροπής 

για την Ανάδειξη της Ιστορικότητας των Λανιτείων Εκπαιδευτηρίων 

 

Ο Πρόεδρος 

Στέλιος Θεοφίλου, Επαρχιακός Π.Λ.Ε.  Λεμεσού 

   


