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΅Εκλεκτοί Οµιλητές
Εκλεκτοί προσκεκληµένοι
Θεωρούµε αυτή την ώρα που υποδεχόµαστε στην Κύπρο µας τόσον εκλεκτούς
προσκεκληµένους και φίλές απ’ όλον τον κόσµο, ευλογηµένη.
Ευλογηµένη γιατί ο Θεός µας καταξίωσε, ενώ βρισκόµαστε στην προσφυγιά τριανταέξι
ολόκληρα χρόνια, ενώ χάσαµε τα πάντα, και παλεύουµε να σταθούµε στα πόδια µας, δίνεαι
σήµερα η ευκαιρία να διοργανώσουµε, µε τη συµπαράσταση και καθοδήγηση της ∆ιεθνούς
µας Προέδρου Eltje, ένα διεθνές συνέδριο αυτής της εµβέλειας για το οποίο δουλέψαµε
σκληρά, µε πολλές προσδοκίες.
Κι εδώ θέλω να ευχαριστήσω τα µέλη της Επιτροπής του ∆ιεθνούς Συνεδρίου και όλως
ιδιαιτέρως την Πρόεδρο της Ίριδα Προκοπίου και την Βαλεντίνη Θωµαϊδου, Πρόεδρο της
∆ιεθνούς Επιτροπής, την Μαρία Θωµαϊδου, µέλος της, και όλους τους χορηγούς µας:
Τράπεζα Κύπρου, Αρχή Τηλεπικοινωνιών CYTA, τον Κυπριακό Οργανισµό Τουρισµού, το
Γραφείον Τύπου και Πληροφοριών, τοΥπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού, Τράπεζες και
ιδιώτες, την κ. Έλση Χριστόφια, την Εκκλησία, τον Οργανισµό Συµφωνικής Ορχήστρας
Κύπρου και το Θέατρο Ριάλτο, Χωρίς την συµπαράσταση τους θα ήταν πολύ δύσκολη η
διοργάνωση.
Ευχαριστώ τον Κύριο Νίκο Ιωάννου για το θαυµάσιο δώρο για τις συνέδρους τη θεά της
γονιµότητας. Το ασηµένιο ειδώλιο της Θεάς της γονιµότητας.
Ευχαριστώ τη CYTA για την ιστοσελίδα, και όλες τις άλλες διευκολύνσεις.

Το Ραδιοφωνικό Ίδρυµα για τη συνεχνή προβολή του Συνεδρίου από ραδιοφωνικές και
τηλεοπτικές εκποµπές και την κάλυψη της Έναρξης του Συνεδρίου.
Ευχαριστώ το Ραδιοφωνικό Ίδρυµα Κύπρου και την εφηµερίδα «Φιλελεύθερος» σαν
χορηγούς επικοινωνίας.
Όλα τα χρόνια της ύπαρξής µας – γιορτάζουµε φέτος τα ογδόντα χρόνια µας (1930 –
2010), προσπαθήσαµε ν’ ανταποκριθούµε στους σκοπούς και τα οράµατα των Λυκείων για
την καταξίωση της γυναίκας, την πνευµατική και καλλιτεχνική της άνοδο, την κοινωνική
προσφορά, την αλληλεγγύη στον συνάνθρωπο.
Το Λύκειό µας από την ίδρυσή του το 1930, όπως άλλωστε και όλα τα Λύκεια του κόσµου,
έχουν αυτούς τους ευγενείς σκοπούς, γι’ αυτό διακρίθηκαν και καταξιώθηκαν στις
συνειδήσεις των ανθρώπων της κάθε χώρας.
Για το Λύκειον της Κύπρου ο δρόµος ήταν ακανθώδης µετά τον ξερριζωµό µας το 1974 από
την πατρογονική γη, την απώλεια του καλλιµάρµαρου κτηρίου µας και όλης της κτηµατικής
περιουσίας, δωρεά της αείµνηστης ιδρύτριας και Προέδρου µας για σαράντα χρόνια Μαρίας
Παναγιώτη Ιωάννου.
Αρχίσαµε από την αρχή, το 1974 µε θάρρος, πίστη κι ελπίδα. Το Λύκειο δεν έπρεπε να
χαθεί και τα καταφέραµε.
Βραβευτήκαµε από την Ακαδηµία Αθηνών το 1987 για το σπουδαίο έργο µας.
Γίναµε µέλος του ∆ιεθνούς Λυκείου το 1988 χάρις στην αείµνηστη Πρόεδρο τότε του
Λυκείου Αθηνών, Τότα Βαληνάκη που πρόσφατα µας έφυγε.
Σήµερα είµαστε εδώ, ευτυχισµένες γιατί σας έχουµε µαζί µας, γιατί τις λίγες µέρες που θα
βρίσκεστε στο νησί της Αφρογέννητης Αφροδίτης, των Αποστόλων Βαρνάβα και Παύλου,
θα µάθετε για τον πανάρχαιο κλασσικό και βυζαντινό πολιτισµό µας, την ιστορία και γενικά
την κουλτούρα µας.
Θα µαγευτείτε από τις φυσικές οµορφιές του νησιού, έστω κι αν θα δείτε το µισό, τη
θάλασσα, τον ουρανό, τον ήλιο.
Θα γευτείτε την απλότητα και φιλοξενία των ανθρώπων, µα το πιο σηµαντικό θα είναι η δική
µας απλόχερη φιλία και αγάπη.
Φίλες µου, σας καλωσορίζω και εύχοµαι η παραµονή σας εδώ, νάναι κάτι που θα θυµάστε
πάντα µε ωραίες αναµνήσεις. Καλώς µας ήρθατε.
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