
ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΥΤΟ ΑΦΙΕΡΩΝΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ  ΟΣΟΥΣ ΠΙΣΤΕΨΑΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΚΑΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΕΡΑΝ 
ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ, ΓΙΑ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑΣ. 
 
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΚΑΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΠΟΥ ΠΙΣΤΕΨΑΝ ΚΑΙ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΗΚΑΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥΣ 
ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥΣ ΠΟΥ ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΑΝ ΚΑΙ 
ΣΤΗΡΙΞΑΝ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΣΕ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ. 
 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2015 2016 (ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ): 
Το Δημόσιο και Κοινοτικό Νηπιαγωγείο Λακατάμειας Στ΄- Αγίου Στυλιανού ξεκίνησε 
εσπευσμένα τη λειτουργία του τον Σεπτέμβρη του 2015 – 16 μέσα σε λυόμενες εγκαταστάσεις 
στην αυλή του Δημοτικού Σχολείου Αγίου Στυλιανού, λόγω μη αποπεράτωσης των εργασιών 
οικοδόμησης του κανονικού κτιρίου.  
 
Λειτούργησε εκεί για μια σχολική χρονιά, με δύο δημόσια τμήματα και με σύνολο 43 παιδιά, 
υπό τη διεύθυνση της βοηθού διευθύντριας  κας Παντελίτσας Θεοχαρίδου,  των  δύο 
νηπιαγωγών,  κας Μαργαρίτας Μούρεττου και κας Κούλας Κυριάκου, της δασκάλας ειδικής 
εκπαίδευσης κας Δόξας Ελευθερίου Ιλαρίωνος, της λογοθεραπεύτριας κας Στέλλας Ποταμίτου 
και κατ΄ εξαίρεση, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών,  των δύο σχολικών βοηθών κας Γεωργίας 
Χριστοδούλου και κας Θεοδώρας Μαυρουδή.  
 
Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια και ιδιαίτερη μνεία στο  πρώτο προσωπικό του Νηπιαγωγείου, 
που έδωσε πραγματική μάχη για να προλάβει σε χρόνο ρεκόρ, να καθαρίσει, να προετοιμάσει, 
να εξοπλίσει και να δημιουργήσει από το μηδέν ένα νέο σχολείο. Επίσης για το γεγονός, ότι 
μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς απέδειξε, ότι δεν είναι το κτίριο, λυόμενο ή όχι, όμορφο ή 
άσχημο, που κάνουν ένα σχολείο, αλλά οι άνθρωποι που εργάζονται σε αυτό και καταθέτουν 
καθημερινά την ψυχή τους. 
    
Ευχαριστίες αξίζουν να δοθούν και σε όλους τους πρωτεργάτες που συνέβαλαν και 
συνέδραμαν στην υλοποίηση αυτού του τολμηρού εγχειρήματος: στον Υπουργό  κον Κώστα 
Καδή και σε όλους τους υπόλοιπους αξιωματούχους του Υπουργείου Παιδείας, στην οικεία 
επιθεωρήτρια Προδημοτικής Εκπαίδευσης κα Λουκία Βούργια Δημητριάδη, στον Προϊστάμενο 
κον Ανδρέα Μαραγκό και σε όλους τους λειτουργούς των Τεχνικών Υπηρεσιών, στον πρόεδρο 
κον Βασίλη Παυλίδη και σε όλο το προσωπικό της Σχολικής Εφορείας Λακατάμειας, στη 
διευθύντρια κα Μαρία Χατζηπιερή και σε όλο το προσωπικό του Δημοτικού Σχολείου Αγίου 
Στυλιανού, στην πρόεδρο κα Μαρία Ανδρέου και σε όλα τα μέλη του Συνδέσμου Γονέων του 
Νηπιαγωγείου και στις διευθύνσεις των  γειτονικών Νηπιαγωγείων. 
 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2016-2017 (ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ, ΕΓΚΑΙΝΙΑ): 
Με την αποπεράτωση των εργασιών του κανονικού κτιρίου, το Νηπιαγωγείο μετακόμισε στις 
νέες του πια εγκαταστάσεις τον Σεπτέμβριο του 2016.  Στο προσωπικό προστέθηκε και ο κος 
Μιχάλης Αναστασιάδης,  δεύτερος επισκέπτης λογοθεραπευτής και η σχ. συνοδός κα Ζήνα 
Δημητριάδου. 
Δύο μήνες μετά, στις 4 Νοεμβρίου 2016, μέσα σε κλίμα συγκίνησης και επισημότητας,  



πραγματοποιήθηκαν  τα εγκαίνια του νέου Νηπιαγωγείου, με τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο 
Μεσαορίας κον Γρηγόριο, τον Υπουργό Παιδείας κον Κώστα Καδή και με πολλούς άλλους 
καλεσμένους της εκκλησίας, του Υπουργείου Παιδείας, της τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλων 
φορέων, που τίμησαν τα εγκαίνια με την παρουσία τους. Τα παιδιά του Νηπιαγωγείου 
συμμετείχαν με μικρό καλλιτεχνικό πρόγραμμα. 
 
Τον Δεκέμβριο του ίδιου χρόνου, έληξε και η υπηρεσία της δεύτερης σχολικής βοηθού κας 
Θεοδώρας Μαυρουδή. Το νηπιαγωγείο της χρωστάει μεγάλη ευγνωμοσύνη που βοήθησε και 
συνέβαλε στην δημιουργία του. 
Ευχαριστίες και στη δασκάλα ειδικής εκπαίδευσης κα Δόξα Ελευθερίου Ιλαρίωνος και στον 
λογοθεραπευτή κο Μιχάλη Αναστασιάδη για την υπηρεσία και προσφορά τους, που 
μετατέθηκαν με το τέλος της χρονιάς. 
 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2017-2018 (ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΤΕΡΙΚΗΣ 
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ): 
Τον Σεπτέμβριο του 2017, ο Σύνδεσμος Γονέων του Νηπιαγωγείου, στην προσπάθεια του να 
καλύψει τις αυξανόμενες εκπαιδευτικές ανάγκες της περιοχής, δημιούργησε  κοινοτικό τμήμα 
και προαιρετική απογευματινή φοίτηση. Θερμές ευχαριστίες στον πρόεδρο κον Χρίστο  
Σολωμού και σε όλα τα μέλη του Συνδέσμου Γονέων.  
Τη χρονιά αυτή, το προσωπικό του Νηπιαγωγείου αυξήθηκε  με την εργοδότηση της  
νηπιαγωγού του κοινοτικού τμήματος κας  Αντωνίας Μάμα , της σχ. βοηθού κας Αγγέλας 
Σπανούδη, της δασκάλας απογευματινής φοίτησης κας Κατερίνας Κώστα και της νέας 
δασκάλας ειδικής εκπαίδευσης κας Χρυσοβαλάντη Ιωάννου. 
 
Κατά τη διάρκεια της χρονιάς αυτής, η ΙΚΕΑ, μέσα από το πρόγραμμά της «Σταθμοί Χαράς», 
προσφέρθηκε  να εξοπλίσει εξ ολοκλήρου το Κοινοτικό τμήμα. Έτσι, την 1η Δεκεμβρίου 2017, 
μέσα σε μια εορταστική ατμόσφαιρα, ο διευθυντής και άλλοι υπάλληλοι ΙΚΕΑ, παρέδωσαν 
επίσημα τον εξοπλισμό του κοινοτικού τμήματος, στην παρουσία αξιωματούχων του 
Υπουργείου Παιδείας (Πρώτης Λειτουργού εκπαίδευσης κας Άννας Βιολάρη και οικείας 
επιθεωρήτριας Νηπιαγωγείου κας Ελευθερίας Κυριακίδου Δανού), του προέδρου κου 
Νεόφυτου Παπαγεωργίου και μελών του Συνδέσμου Γονέων, καθώς και προηγούμενου 
Συνδέσμου, του προέδρου  Σχολικής Εφορείας κου Πέτρου Κουλέρμου και της διευθύντριας 
Δημοτικού Σχολείου κας Μαρίας Χατζηπιερή. Τα παιδιά συμμετείχαν με μικρό εορταστικό 
πρόγραμμα. Την εκδήλωση κάλυψαν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. 
 
Στο τέλος της σχολικής  χρονιάς 2017 – 18 μετατέθηκε σε άλλο νηπιαγωγείο, η νηπιαγωγός κα 
Μαργαρίτα Μούρεττου, μία από τις πρωτεργάτριες εκπαιδευτικούς, που πρωτοστάτησε στη 
δημιουργία του Νηπιαγωγείου. Τόσο η υπηρεσία, όσο και το ίδιο το νηπιαγωγείο θα της 
χρωστούν για πάντα ευγνωμοσύνη…… 
Επίσης την ίδια χρονιά μετατέθηκε και η λογοθεραπεύτρια του Νηπιαγωγείου, κα Στέλλα 
Ποταμίτου. Το σχολείο την ευχαριστεί για τις υπηρεσίες της και την προσφορά της. 
 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2018-2019 (ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΙΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΙΣΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ): 



Η σχολική χρονιά 2018 – 19 ξεκίνησε με την προσθήκη νέων μελών στο προσωπικό: της 
νηπιαγωγού κας Αθηνάς Χαραλάμπους, της σχ. συνοδού κας ΄Ελενας Κωνσταντίνου, των 
λογοθεραπευτριών κας Μαρίας Παπακυριακού και κας Ελένης Κυριάκου, της επισκέπτριας 
δασκάλας ειδικής εκπαίδευσης κας Στέλλας Γεωργίου, της νέας δασκάλας απογευματινής 
φοίτησης κας Μαρίας Παπαγεωργίου και της γραμματέας, με  μερική απασχόληση, κας Μαρίας 
Φλουρή. Το Νηπιαγωγείο συνέχισε τη συνεργασία του με το Δημοτικό Σχολείο Αγίου 
Στυλιανού, υπό τη διεύθυνση του νέου διευθυντή κου Μάριου Ιωάννου. 
 
Την ίδια χρονιά, μετά τις εγγραφές Ιανουαρίου για τη νέα σχ. χρονιά, λόγω αύξησης του 
αριθμού φοίτησης παιδιών προδημοτικής, το Υπουργείο Παιδείας αποφάσισε τη δημιουργία 
τρίτου δημόσιου τμήματος, στη θέση του κοινοτικού. Ο Σύνδεσμος Γονέων, μετά από πολλές 
προσπάθειες και επαφή με Νηπιαγωγείο, Υπουργείο Παιδείας και Σχολική Εφορεία, πέτυχε να 
κρατήσει τη λειτουργία του κοινοτικού τμήματος, για εξυπηρέτηση των μικρότερων παιδιών 
της περιοχής. Με τη βοήθεια των πιο πάνω φορέων, κατάφερε  να εξασφαλίσει λυόμενη 
αίθουσα, η οποία στήθηκε στην αυλή του Νηπιαγωγείου, για την προσωρινή στέγαση του 
κοινοτικού τμήματος, μέσα στο καλοκαίρι του 2019, λίγο πριν την έναρξη της νέας χρονιάς. 
 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2019-2020 (ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ, ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ): 
Η σχολική χρονιά 2019 -20 ξεκίνησε με αύξηση των μελών του προσωπικού, του αριθμού 
τμημάτων και αριθμού παιδιών. Στο προσωπικό προστέθηκε η νηπιαγωγός κα Σπυρούλα 
Ιακώβου Χρυσοστόμου, ο επισκέπτης δάσκαλος κος Σάββας Νικολάου, η νέα λογοθεραπεύτρια 
κα Δήμητρα Γερολέμου Αλεξάνδρου, η σχ .συνοδός κα Θέκλα Δημητρίου, η νέα σχ. συνοδός κα 
Νατάσα Πανταζή (στη θέση της κας Ζήνας Δημητριάδου) και δεύτερη σχ. βοηθός για τα 
δημόσια τμήματα κα Έλενα Θεοχάρους.  
 
Στην αρχή της σχολικής χρονιάς, όλο το προσωπικό εργάστηκε πολύ έντονα για την 
προετοιμασία και στήσιμο του κοινοτικού τμήματος στη νέα λυόμενη αίθουσα και για τον 
εξοπλισμό, στήσιμο και προετοιμασία του τρίτου δημόσιου τμήματος. 
 
 
 
 
 


