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Εκλεκτοί προσκεκλημένοι,
Κυρίες, και Κύριοι,
Είναι με ιδιαίτερη χαρά που παρευρίσκομαι σήμερα ανάμεσά σας για να
χαιρετήσω το 31ο Διεθνές Συνέδριο Λυκείων, Γυναικών, που φέτος
διοργανώνεται στην Κύπρο.
Το Λύκειο, γυναικείο σωματείο με αξιόλογη δραστηριότητα και προσφορά
στην πνευματική, καλλιτεχνική και κοινωνική ζωή του κάθε τόπου, δεν ήταν
δυνατό να απουσιάσει από την Κύπρο. Δραστήριες γυναίκες κατάφεραν να
ξεπεράσουν το κατεστημένο της εποχής τους και να ιδρύσουν στην
Αμμόχωστο, το Γενάρη του 1930, το Λύκειον Ελληνίδων Αμμοχώστου.
Μνημονεύουμε σήμερα ιδιαίτερα, την Μαρία Παναγιώτη Ιωάννου, την
εκπαιδευτικό, τη γυναίκα με την ισχυρή θέληση, που κατάφερε, με τη
συμπαράσταση άλλων 7 ιδρυτικών στελεχών να ξεπεράσει τις όποιες
δυσκολίες και να ιδρύσει το Λύκειο Ελληνίδων Αμμοχώστου, του οποίου
υπήρξε Πρόεδρος για 40 περίπου χρόνια.
Η προσφορά του Λυκείου Ελληνίδων στην Αμμόχωστο ήταν πολυσχιδής και
πολύπλευρη. Φιλοξένησε πολλές από τις πνευματικές και κοινωνικές
εκδηλώσεις της πόλης. Δίδαξε εθνικούς χορούς και παρουσίασε από σκηνής
έργα αρχαίων και νεότερων Ελλήνων συγγραφέων.
Ένα χρόνο μετά την προσφυγοποίησή του, το 1975, αναγεννήθηκε στη
Λεμεσό, το Σωματείο και το Ωδείο. Το 1978 ιδρύεται παράρτημα, Σωματείο και
Ωδείο στη Λάρνακα, ενώ δέκα χρόνια αργότερα ακολουθεί η Λευκωσία και το
2008 ιδρύεται το παράρτημα της Ελεύθερης Αμμοχώστου.
Αγαπητές φίλες και φίλοι,
Η προσφορά του Λυκείου Ελληνίδων Αμμοχώστου συνεχίζεται σε όλους τους
τομείς, όπως και η εθνική του δράση.
Το Μάιο του 1988, με εισήγηση του Προέδρου του Λυκείου Ελληνίδων
Αθηνών, το Λύκειο Ελληνίδων Αμμοχώστου εντάσσεται στο Διεθνές Λύκειο
ως Ομοσπονδία. Σαν μέλος του Διεθνούς Λυκείου, οργανώνει στην Κύπρο,
τον Μάιο του 1993 το Διεθνές Συνέδριο Προέδρων του Διεθνούς Λυκείου.
Σήμερα βρισκόμαστε και πάλι στη Λεμεσό με το Λύκειο Ελληνίδων
Αμμοχώστου να οργανώνει το 31ο Διεθνές Συνέδριο του Διεθνούς Λυκείου
Γυναικών.

Είμαι βέβαιος ότι θα συνεχίσετε τις δραστηριότητες σας, πιστές στις αρχές και
τα ιδεώδη του Λυκείου. Με στόχο την ανάδειξη της γυναίκας, την ανακούφιση
του πόνου των συνανθρώπων μας και την ανάπτυξη της πνευματικής ζωής
σε κάθε χώρα.
Εύχομαι ευόδωση των εργασιών του συνεδρίου σας με την ελπίδα ότι το
επόμενο Διεθνές συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στην κατεχόμενη Αμμόχωστο,
χωρίς ξένα στρατεύματα και στρατούς κατοχής, σε μια Κύπρο ελεύθερη.
Σας ευχαριστώ.

