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ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΛΗΤΩ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΙΚΟΥ 
ΣΤΑΘΜΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ  

 

Άνοιξαν και επίσημα τις πύλες τους το Κοινοτικό Νηπιαγωγείο «Λητώ 

Παπαχριστοφόρου» και ο Βρεφοκομικός Σταθμός του Πανεπιστημίου 

Κύπρου. Τα εγκαίνια τελέστηκαν  από τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού 

κ. Γιώργος Δημοσθένους, τη Δευτέρα, 17 Σεπτεμβρίου 2012. 

Σε σύντομο χαιρετισμό του ο Υπουργός Παιδείας τόνισε ότι το Νηπιαγωγείο 

και ο Βρεφοκομικός Σταθμός είναι ένας χώρος που θα στεγάσει τα παιδιά 

στην πιο τρυφερή τους ηλικία χαρίζοντάς τους όμορφες στιγμές, 

ανακουφίζοντας  ταυτόχρονα και το προσωπικό του Πανεπιστημίου Κύπρου. 

 

Από την πλευρά του ο Πρύτανης, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης ανέφερε ότι από το νηπιαγωγείο έως και 

τα δώματα της ανώτατης Παιδείας, οφείλουμε να παρέχουμε στα παιδιά και στους νέους μας μια ποιοτική 

εκπαίδευση. Οφείλουμε να διασφαλίζεται, πρόσθεσε, η παροχή ίσων ευκαιριών πρόσβασης και μάθησης σε όλους, 

ανεξαιρέτως κοινωνικοοικονομικής θέσης στην κοινωνία. Ευχαριστώντας τους ιδιωτικούς 

οργανισμούς που παρά τις δύσκολες οικονομικές συγκυρίες, συγχρηματοδότησαν την 

ανέγερση του έργου στηρίζοντας το σήμερα για να υπάρχει το αύριο, τα παιδιά της νέας 

γενιάς, ο κ. Χριστοφίδης ευχαρίστησε και όσους εργάστηκαν για την τάχιστη δυνατή 

ανέγερση των κτιρίων της μονάδας, αλλά και όσους εργάζονται με αφοσίωση και 

ενθουσιασμό για την ομαλή λειτουργία της. 

 

Ο Πρύτανης συνεχάρη θερμά τους συναδέλφους του, τον Πρόεδρο και τα μέλη του 

Επιστημονικού Συμβουλίου του Σχολείου, που εργάστηκαν ακατάπαυστα για τη 

δημιουργία της πρωτοπόρας αυτής νηπιοσχολικής μονάδας. Ιδιαίτερες ευχαριστίες 

απηύθυνε για την πολυδιάστατη αρωγή που απλόχερα προσέφερε, στην κυρία Λούλα 

Παπαχριστοφόρου, αδελφή της εκπαιδευτικού Λητώς Παπαχριστοφόρου, της πρώτης νηπιαγωγού και 

επιθεωρήτριας προδημοτικής εκπαίδευσης της Κύπρου, το όνομα της οποίας δόθηκε τιμητικά στο Νηπιαγωγείο.  
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Χαιρετισμούς απηύθυναν επίσης ο Πρόεδρος του Συμβουλίου του 

Πανεπιστημίου Κύπρου, κ. Χάρης Χαραλάμπους, ο Γενικός Διευθυντής 

της ΣΠΕ Λήδρα κ. Ντίνος Κωνσταντίνου, η Πρόεδρος του Ιδρύματος 

«Λητώ Παπαχριστοφόρου», κα Λούλα Παπαχριστοφόρου και η 

Διευθύντρια του Σχολείου κας Νάσια Χαραλάμπους.  Για το έργο και τη 

δράση της Λητώς Παπαχριστοφόρου μίλησε η πρώην Υπουργός 

Παιδείας, κα Κλαίρη Αγγελίδου, η οποία είχε συνεργαστεί στενά μαζί 

της και την γνώριζε προσωπικά. 

Οι παρευρισκόμενοι, ανάμεσα σε αυτούς πολιτικοί, άτομα της τέχνης και των γραμμάτων, οικονομικοί παράγοντες 

και εκτιμητές του έργου της Λητώς Παπαχριστοφόρου και είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν σύντομο μουσικό 

πρόγραμμα από τις εκπαιδευτικούς Ειρήνη Κακογιάννη-Μυλωνά και Χριστίνα Κρασίδου και να περιηγηθούν στις 

σύγχρονες εγκαταστάσεις του κτηριακού αυτού συγκροτήματος της Πανεπιστημιούπολης. 

Τέλος Ανακοίνωσης 


