ΛΥΚΕΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙ∆ΩΝ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
ΕΤΟΣ Ι∆ΡΥΣΕΩΣ 1930
ΒΡΑΒΕΙΟΝ ΑΚΑ∆ΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
Σουλίου 20, 4000 Μέσα Γειτονιά, Λεµεσός
Τηλ./Φαξ: 25372604

Αγαπητή φίλη ∆ιεθνής Πρόεδρε των Λυκείων Γυναικών Eltje Brill Meiyer, σε συγχαίρω για την
επανεκλογή σου και σ’ ευχαριστώ θερµότατα για την συνεχή καθοδήγησή σου που ήταν πολύ
σηµαντική σε κάθε βήµα µας.
Είµαστε ιδιαίτερα ευτυχείς που είσαι η Πρόεδρος της µεγάλης οικογένειας του ∆ιεθνούς
Λυκείου
Ευχαριστώ και τις απελθούσες αντιπροέδρους Josephine Robinson και Maj – Brittt Varpe
όπως και τη γραµµατέα Suzanne Postma που τόσα πολλά πρόσφεραν στα τρία χρόνια που
πέρασαν.
Συγχαίρω θερµότατα τις δύο νέες Αντιπροέδρους του Νοτίου και Βορείου Ηµισφαιρίου κυρίες
Joanne Silver και Shirley King. . Εύχοµαι ολόψυχα κάθε επιτυχία στο σηµαντικό έργο που θα
επιτελέσετε στη νέα τριετία.
Αγαπητές φίλες Πρόεδροι και µέλη όλων των Λυκείων,
Εκλεκτοί προσκεκληµένοι,
Φτάσαµε στο τέλος ενός πολύ ενδιαφέροντος συνεδρίου και έχουµε αποκτήσει σηµαντικές
γνώσεις και εµπειρίες από την παρουσίαση των θεµάτων Πολιτισµός – Περιβάλλον και
Ενέργεια από τους δύο εκλεχτούς οµιλητές µας, τον Ακαδηµαϊκό Καθηγητή, κ. Λουκά
Χριστοφόρου και την Καθηγήτρια Αρχαιολόγο, κ. Μαρία Ιακώβου, οι οποίοι ανέπτυξαν τα
θέµατά τους, εµβαθύνοντας ο µεν κ. Χριστοφόρου στο τεράστιο πρόβληµα του περιβάλλοντος
και ειδικότερα της ενέργειας που µας απασχολεί όλους, η δε κ. Ιακώβου στην ανάδειξη της
πανάρχαιης πολιτιστικής κληρονοµιάς της Κύπρου.
Ευχαριστώ και συγχαίρω θερµά και τους δυο.
Ευχαριστώ επίσης την κυρία Αραβέλλα Ζαχαρίου και κ. Μιχάλη Ιερείδη για τον συντονισµό των
Discussion Grups όπως και τις υπεύθυνες και υπεύθυνους, κ. Λοϊζίδη, κ. Θεοφίλου, κ. Λουκία
Χατζηγαβριήλ, κ. Αντωνία Θεοδοσίου, κ. Μαρία Ηροδότου και κ. Ιωάννα Μούρεττου, κι.
Αντωνία Φοράρη, και κ. Νίκο Αντήλιο και τις ραπορτέρ κ. Στέλλα Χατζηαχιλλέως, κ. ΄Αννα
Νικολάου, κ. Φάνη Κωνσταντίνου, κ. Έρρικα ∆ηµητρίου κον Ορλάνδο Στεργίδη, όπως και όλες
τις κυρίες που έλαβαν µέρος στις συζητήσεις και µας έδωσαν τόσο ενδιαφέροντα
συµπεράσµατα.
Ευχαριστώ θερµά τον Καλλιτεχνικό µας ∆ιευθυντή κ. Χριστόδουλο Γεωργιάδη, τον Κυριάκο
Σουρουλλά, και την Κυρία Ρεβέκκα Τριµικλινιώτου, συντελεστές της συναυλίας του Λυκείου
µας, όπως επίσης την Συµφωνική Ορχήστρα Κύπρου που µας παρουσίασε έργο της εξ
Αµµοχώστου συνθέτριας κ. Σοφίας Σέργη την οποία καλωσορίζω, τους δυο συντελεστές του

φιλµ της ιστορίας του Λυκείου µας, κ. Άννα Μαραγκού και Μιχάλη Γεωργιάδη και φυσικά την
Τράπεζα Κύπρου για την εξ ολοκλήρου επιχορήγηση.
Ευχαριστώ την CYTA και ιδιαίτερα τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου κ. Στάθη Κιττή για
την προσφορά τους στην δηµιουργία της ιστοσελίδας του Λυκείου µας,
www.lykionellinidon.org.cy .
Ευχαριστώ το Ρ.Ι.Κ. για τη συνεχή προβολή του Συνεδρίου από τα Media, τον Φιλελεύθερο και
ιδιαίτερα τη δηµοσιογράφο κ. Αναστασία Σιακαλλή.
Ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιά µου τα µέλη της Επιτροπής Συνεδρίου και ιδιαίτερα την
Πρόεδρο κ. Ίριδα Προκοπίου για την πολύµηνη στενή συνεργασία µας αλλά και για την
ευγενική προσφορά της να γίνει η πρώτη συνεδρία του BCI στο σπίτι της, όπου µας
µαγείρεψε υπέροχες σπεσιαλιτέ.
Ευχαριστώ την Πρόεδρο της Επιτροπής ∆ιεθνών Σχέσεων, κ. Βαλεντίνη Θωµαϊδου και το
µέλος της Επιτροπής κ. Μαρία Θωµαϊδου, και όλως ιδιαίτερα τα µέλη της Γραµµατείας που
εργάστηκαν σκληρά και ενσυνείδητα όλες αυτές τις µέρες, την Ταµία Άννα Ζαχαριάδου, όπως
και τις συνεργάτιδές µου, µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για την συµπαράστασή τους.
Ευχαριστώ το ξενοδοχείο Αµαθούς για την προσφορά και την άριστη εξυπηρέτηση στη
διάρκεια του Συνεδρίου.
Ευχαριστώ όλες τις Προέδρους και µέλη των Λυκείων ανά τον κόσµον που µας τίµησαν µε την
παρουσία τους και µας έδωσαν την χαρά να τις φιλοξενήσουµε στο νησί µας.
Υπόσχοµαι ένα πολύ ωραίο και ευχάριστο Gala Dinner και εύχοµαι καλή επιστροφή στην
Πατρίδα σας.
Λυπούµαι που τελειώνουν αυτές οι ωραίες µέρες. Θα έχουµε όλες µας πολύ ωραίες
αναµνήσεις.
Σας ευχαριστώ όλους,
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