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Αγαπητές φίλες,

Τη φετεινή χρονιά το Λύκειο γιορτάζει τα τριάντα
χρόνια από την ίδρυσή του. Με ιδιαίτερη περηφάνια
που πηγάζει από την πεποίθηση ότι υπηρετούµε µε
συνέπεια και αφοσίωση τους στόχους που πριν τριάντα
χρόνια έθεσαν τα εµπνευσµένα ιδρυτικά µέλη, µε
πρόεδρο την αείµνηστη Τούλα Μπελούση, συνεχίζουµε
µε ενθουσιασµό την όµορφη και ευγενική αποστολή
του Λυκείου Λονδίνου στην Ελληνική παροικία και την
πατρίδα µας.
Στο “Δελτίο Τύπου” που κρατάτε στα χέρια σας θα
έχετε την ευκαιρία να πληροφορηθείτε τι πράξαµε, πώς
δραστηριοποιηθήκαµε, τί καταφέραµε αυτή την
“λυκειακή χρονιά”, πάντοτε µε γνώµονα τη διατήρηση
της παράδοσης, αλλά µέσα σε ένα κόσµο που
εξελίσσεται και στο πλαίσιο των απαιτήσεων και των
προβληµάτων της εποχής.
Με την θερµή παρότρυνση που πηγάζει από την
εµπιστοσύνη και την αγάπη που περιβάλλει το Λύκειον
Ελληνίδων Λονδίνου, µε την πεποίθηση ότι υπηρετούµε
ένα σπουδαίο σκοπό, µπαίνουµε λοιπόν στην τέταρτη
δεκαετία, πλούσιες από τις ως τώρα
εµπειρίες, που αποτελούν το γερό
θεµέλιό µας για το µέλλον αφήνοντας
έτσι παρακαταθήκη στις γενιές που θα
ακολουθήσουν.
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Βυζάντιο 330-1453 στη Βασιλική
Ακαδηµία Τεχνών του Λονδίνου

Ανάµεσα στα πολιτιστικά δρώµενα της φετεινής
χρονιάς στη Βρεττανική πρωτεύουσα ήτανε και η
αξιόλογη έκθεση “Βυζάντιο 330-1453” στην Βασιλική

Ακαδηµία Τεχνών του Λονδίνου, συνδιοργάνωση της
Ακαδηµίας

και

του

Μουσείου

Μπενάκη,

µε

χρηµατοδότηση τριών ελληνικών Ιδρυµάτων, του
Ιδρύµατος Κωστόπουλου, Α. Γ. Λεβέντη και Νιάρχου.

Τα µέλη του Λυκείου είχανε το ξεχωριστό προνόµιο να
ξεναγηθούν δωρεάν, ευγενή προσφορά του Ιδρύµατος
Α.Γ. Λεβέντη, και

της οργανώτριας της Έκθεσης

Καθηγήτριας Μαρίας Βασιλάκη. Η κα Βασιλάκη µας
ξενάγησε στο Βυζάντιο και µας οδήγησε από τα πρώιµα
χρόνια του Βυζαντίου και τους θεµελιωτές του, στην
τέχνη του παλατιού, της εκκλησίας και της καθηµερινής

ζωής, κι από εκεί στη Δύση και τους γειτονικούς λαούς
αλλά και στην επιβίωσή του µέσα από τους θησαυρούς

της Μονής Σινά. Ήτανε µια ξεχωριστή εµπειρία και
νιώσαµε δέος και περηφάνεια.

Ευχόµαστε σε σας και στις οικογένειές
σας καλό καλοκαίρι!
Το Διοικητικό Συµβούλιο

Δοξολογία 25ης Μαρτίου 2009,
Καθεδρικός Ναός της του Θεού Σοφίας
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Τµήµα Εθνικών Ενδυµασιών

Ο εµπλουτισµός της ιµατιοθήκης µας είναι κύριο
µέληµά µας. Γι΄αυτό το λόγο φέτος αγοράσαµε 6
καινούργιες φουστανέλλες και δύο φορεσιές
φουστανελλά Μορέως που µε καµάρι φόρεσαν οι
χορευτές µας στην Δοξολογία της 25ης Μαρτίου στην
Αγία Σοφία.
Ευχαριστούµε θερµά την κα Βάλερυ Κλεάνθους που
µας δώρησε δύο κοµµάτια από παραδοσιακές φορεσιές
και ένα ζικούνι Ηπείρου.

Στις 19 Φεβρουαρίου 2009, στην καθιερωµένη Γιορτή
της Τσικνοπέµπτης που οργανώνουν µε πολύ ζήλο οι
κυρίες του Tµήµατος, η οµάδα εξέπληξε και πάλι. Η
βραδυά ήταν αφιερωµένη στον αξέχαστο Ελληνικό
Κινηµατογράφο. Τα µέλη της χορευτικής οµάδας, ως
“Αλίκη Στο Ναυτικό”, Μαρινέλα στο “Άνοιξε Πέτρα”
και ως χανούµισσες για τις ανάγκες “Μιας Ελληνίδας
στο Χαρέµι” πρόσφεραν άπειρο γέλιο στους
παρευρισκόµενους.

Μια ευχάριστη έκπληξη του Φθινοπὠρου ήτανε η
επίσκεψη στην ιµατιοθήκη µας του John Galliano, του
γνωστού σχεδιαστή µόδας του οίκου Dior, µετά από
αίτησή του µέσω του Γραφείου Τύπου της Ελληνικής
Πρεσβείας. Εντυπωσιάστηκε από τον πλούτο των
φορεσιών µας και στη συλλογή που έδειξε στο Παρίσι,
ειχε ενσωµατώσει όσα είδε, σε συνδυασµό µε την
φαντασία και το αδιαµφισβήτητο ταλέντο του.

Τµήµα Εθνικών Χορών

Οι δραστηριότητες του τµήµατος ειναι ποικίλες και η
χορευτική οµάδα έλαβε µέρος στις ακόλουθες
εκδηλώσεις µε την γνωστή ξεχωριστή παρουσία της:
6 Ιουλίου2008 στο Φεστιβάλ Νεολαίας που έλαβε
χώρα στο Ελληνικό Κέντρο
12 Οχτωβρίου 2008 σε συνεργασία µε το Ελληνικό
Κέντρο, οργάνωσε το σεµινάριο χορού “Ανατολική
Ρωµυλία” µε προσκεκληµένο τον χοροδιδάσκαλο Δήµο
Πραντζίδη. Το σεµινάριο παρακολούθησαν 70 άτοµα,
Έλληνες και Άγγλοι.
25 Oχτωβρίου 2008 στο χορό της οργάνωσης των
Μακεδόνων, στο Ελληνικό Κέντρο, για τον εορτασµό
του πολιούχου τους Aγίου Δηµητρίου
28 Ιανουαρίου 2009 στο ΕΚ στην βραδιά για τον
εορτασµό των Τριών Ιεραρχών της Ελληνικής
Πρεσβείας
7 Φεβρουαρίου 2009 στην χοροεσπερίδα των
Μηχανικών στο Dorchester
29 Μαρτίου 2009 στη γιορτή της Εταιρείας των
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Πελοποννησίων, που γιόρτασαν την Εθνική Επέτειο
στο Ελληνικό Κέντρο.
22-25 Μαίου 2009 στο τετραήµερο Φεστιβάλ
Ελληνικού Τουρισµού µε θέµα “The World of Athens”
που διεξήχθει στο Tower Bridge, Potters Field Park στο
Λονδίνο, υπό την αιγίδα του ΕΟΤ για την προώθηση
της Αθήνας σαν ταξιδιωτικός προορισµός.
14 Ιουνίου 2009 στο καθιερωµένο Marylebone
Summer Fayre για τρίτη συνεχόµενη χρονιά. Οι
χορευτές µας ντυµένοι στις µακεδονίτικες φορεσιές και
τις φουστανέλλες καταχειροκροτήθηκαν.
Συµµετείχε στο Ελληνικό Φεστιβάλ Νεολαίας ΕΚΟΝ
στο Ε.Κ και κέρδισε τις εντυπώσεις παρουσιάζοντας το
έθιµο Ρογκάτσα από το Ρουµλούκι και χορούς από την
Κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία . Ιδιαίτερες
ευχαριστίες οφείλουµε στον κ. Τάσο Πλίτση δάσκαλο
του Λυκείου Αθηνών για την συνεχή υποστήριξη και
βοήθεια στις εκδηλώσεις µας.

14-16 Νοεµβρίου 2008, η Θάλεια Μάµµα, µέλος της
χορευτικής οµάδας αντιπροσώπευσε το Λύκειο στο
Συνέδριο Νεολαίας (ΣΑΕ) στην Φρανκφούρτη.

Τµήµα Κοινωνικών Εκδηλώσεων

Εξαιρετική επιτυχία σηµείωσαν οι διαλέξεις του
φθινοπωρινού και καλοκαιρινού Πρωινού Καφέ:

Στις 14 Οκτωβρίου 2008, η δρ. Δήµητρα ΤζανιδάκηKreps , η Ειδική Γραµµατέας του ΔΣ του Λυκείου,
µίλησε µε θέµα “Γεώργιος Βιζυηνός: η ζωή, το έργο
του, µια αδιαπέραστη δραµατική σιωπή”. Οι
παρευρισκόµενες απόλαυσαν µια ‘θεατρόµορφη’
εµψύχωση του υπέροχου γλωσσικού, αφηγηµατικού,
βιογραφικού έργου του τόσο µοναδικού αυτού
Νεοέλληνα διηγηµατογράφου.
Στις 24 Ιουνίου2009 η κα Εντµέ Λεβέντη, τ. Πρέσβης
της Κύπρου στην Ουνέσκο και ιδρυτικό µέλος του
Λυκείου, ανάπτυξε το θέµα “Εθελοντισµός, Τρόπος
Ζωής.” Συγκίνηση , νοσταλγία και περηφάνεια
προκἀλεσαν στα µέλη η αναφορά της στην πορεία και
το αξιόλογο έργο του Λυκείου κατα την διάρκεια των
τριάντα χρόνων από την ίδρυση του. Και τις δύο
εκδηλώσεις τίµησαν µε την παρουσία τους η Επίτιµη
Πρόεδρος του Λυκείου κα Ρ. Πισπινή, η Γενική
Πρόξενος της Ελλάδος κα Μαρία Θεοφίλη, η
Μορφωτική Ακόλουθος δρ. Ν. Κατσαούνη και η
Σύµβουλος Μαρία Παπακυριακού της Κυπριακής
Υπάτης Αρµοστείας.
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Χριστουγεννιάτικο Γεύµα

Στο πολυτελές ξενοδοχείο Sheraton Park Tower έγινε
και φέτος µε επιτυχία το Χριστουγεννιάτικο Γεύµα, την
Κυριακή 14 Δεκεµβρίου. Παρευρέθηκαν πολλά µέλη
και φίλοι µε τις οικογένειες τους που διασκέδασαν σε
όµορφη γιορτινή ατµόσφαιρα µε την κιθάρα του
Γιώργου Μιχαλισλή και γεύτηκαν το προσεγµένο
φαγητό του γάλλου αρχιµάγειρα. Τα παιδιά πέρασαν
ένα χαρούµενο εορταστικό απόγευµα, απασχολήθηκαν
δηµιουργικά και
ψυχαγωγήθηκαν από νεαρή
διασκεδάστρια.
Με την παρουσία τους µας τίµησαν ο Θεοφιλέστατος
Επίσκοπος Νανζιανζού κ. Θεοδώρητος, η σύζυγος του
Πρέσβη της Ελλάδας, Επίτιµη Πρόεδρος του Λυκείου
κ. Ρεγγίνα Πισπινή και η Γενική Πρόξενος κ. Μαρία
Θεοφίλη.

Τµήµα Λαογραφίας

Στις 11 Δεκεµβρίου 2008 διοργανώθηκε µε επιτυχία η
Χριστουγεννιάτικη Αγορά, µε χριστουγεννιάτικα
δώρα και παροδοσιακά σπιτίσια εδέσµατα που
ετοίµασαν οι κυρίες του Τµήµατος. Θερµές ευχαριστίες
σε όλα τα µέλη που τόσο γενναιόδωρα προσφέρουν
αλλά και σε όλους τους φίλους που µας υποστηρίζουν
κάθε χρόνο.

Το καθιερωµένο κόψιµο της Βασιλόπιττας έγινε στις
16 Ιανουαρίου 2009, στη κατάµεστη Μεγάλη Αίθουσα
του Ελληνικού Κέντρου. Τη πίττα ευλόγησε ο
Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Τροπαίου κ. Αθανάσιος. Με
την παρουσία τους µας τίµησαν η Α.Ε ο Πρέσβης της
Ελλάδος κ. Β.Α Πισπινής µε τη συζύγο του Ρεγγίνα, ο
Αξ. Ύπατος Αρµοστής της Κύπρου κ. Α.
Ζήνων µε τη συζύγο του, η Γεν. Πρόξενος της
Ελλάδος κ. Μ. Θεοφίλη, ο Γεν. Προξένος της
Κύπρου κ. Ευάγγελος Σάββα µε τη σύζυγο και
τα παιδιά τους και πολλά αξιότιµα µέλη της
Ελληνικής Πρεσβείας και Κυπριακής Υπάτης
Αρµοστείας. Η χορευτική οµάδα του Λυκείου
συγκίνησε το κοινό µε κάλαντα, χορούς και
ενδυµασίες από την Ανατολική Ρωµυλία.

µασκαράδες και πολλούς γονείς, παππούδες και
γιαγιάδες που γιόρτασαν µαζί µας την Ελληνική
Αποκριά! Οι πολυπληθείς µικροί µας φίλοι
ψυχαγωγήθηκαν δηµιουργικότατα και ξεφάντωσαν µε
τη συντροφιά της εµπνευσµένης διασκεδάστριας.

Τµήµα Πολιτιστικών Εκδηλώσεων

Μια ξεχωριστή και ευχάριστη εκδήλωση ήτανε η
µουσική Βραδυά µε την καταξιωµένη καλιτέχνιδα
Αλίκη Καγιαλόγλου, που οργάνωσε τον Μάρτιο το
Ελληνικο Κέντρο απο κοινού µε το Λύκειο και άλλα
µέλη σωµατεία.

Την Κυριακή 10 Μαίου 2009 τo Τµήµα οργάνωσε και
φέτος µε επιτυχία την καθιερωµένη ανοιξιάτικη
εκδροµή για τους φίλους και τα µέλη του, στο
ροµαντικό Bodiam Castle και στο πανέµορφο
παραδοσιακό ψαροχώρι Rye. Ιδιαιτέρως απολαυστική
ήταν η περιήγησή στους εσωτερικούς και εξωτερικούς
χώρους του κάστρου σε µια λιτή µεσαιωνική
ατµόσφαιρα που αντέχει µοναδικά στο χρόνο, καθώς κι
ένα υπέροχο µεσηµεριανό γεύµα µε ολόφρεσκο ψάρι
δίπλα στο ποτάµι.

Τµήµα Τύπου

Το Ηµερολόγιο 2009 ήτανε φέτος αφιερωµένο στον
ιστορικό Καθεδρικό Ναό της Αγίας Σοφίας και στην
Μουσειακή Συλλογή Φορεσιών του Λυκείου. Οι
χορευτές της οµάδας ντυµένοι στις εθνικές ενδυµασίες
φωτογραφήθηκαν µε ευλάβεια και σεβασµό µέσα
στους ιερούς χώρους του ναού.

Τµήµα Νεολαίας

Με µεγάλη συµµετοχή µικρών φίλων έγινε το
Αποκριάτικο Πάρτυ που οργάνωσε ο τοµέας
στις 22 Φεβρουαρίου 2009 σε συνεργασία µε
το Ελληνικό Κέντρο. Η Μεγάλη Αίθουσα του
Ελληνικού Κέντρου γέµισε από µικρούς
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Τσικνοπέµπτη, Ελληνικό Κέντρο, 19 Φεβρουαρίου 2009
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Μετά τη Γενική Συνέλευση της 24ης Μαρτίου 2009, το
νέο Διοικητικό Συµβούλιο συγκροτήθηκε ως ακολούθως:

Πρόεδρος
Σύµβουλος
Αντιπρόεδροι

Γεν. Γραµµατέας
Γεν. Ταµίας
Ειδ. Γραµµατέας

Έφοροι Τµηµάτων
Εθνικών Ενδυµασιών
Εθνικών Χορών
Κοινωνικών Εκδηλώσεων
Λαογραφίας
Νεολαίας
Πολιτιστικών Εκδηλώσεων
Συνδροµών
Τύπου
Δηµοσίων Σχέσεων
Συνέφοροι
Ενδυµασιών
Λαογραφίας
Πολιτιστικών Εκδηλώσεων
Πρόεδρος Eπιτροπής
Χριστουγεννιάτικου
Γεύµατος

Εκπρόσωποι Λυκείου
FIWAL

Πηγή Σκηνίτη
Μαριάνθη Στυλιανού
Ιωάννα Καρούση,
Νίτσα Γραµµενοπούλου
Τούλλα Φυρίλλα
Σοφία Νιώτη
Δήµητρα Τζανιδάκη-Kreps

Κική Ελληνικάκη
Anita Williams
Κατερίνα Jeffrey
Καίτη Κλεονάκου
Δήµητρα Τζανιδάκη -Kreps

Ιωάννα Καρούση
Νίτσα Γραµµενοπούλου
Τούλλα Φυρίλλα
Λυδία Πατέρα

Σούλα Μωραίτη
Μαρία Σκυλλά
Ραλλία ΗατζηπατέραDispenza

Ραλλία ΗατζηπατέραDispenza

Πηγή Σκηνίτη,
Κατερίνα Jeffrey
Hellenic Community Trust Πηγή Σκηνίτη
Cultural Events Committee
του Ελληνικού Κέντρου Λυδία Πατέρα, Σοφία Νιώτη

Μελλοντικές Εκδηλώσεις - Dates for your Diary

Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2009, 12µµ , Πρωινός Καφές,
Φθινοπωρινό Καλωσόρισµα
«100 Χρόνια από την Γέννηση του Γιάννη Ρίτσου»,
διάλεξη από την δρα Δήµητρα Τζανιδάκη –Kreps

Πέµπτη 5 Νοεµβρίου 2009 7 µµ “Λεβέντειο Δηµοτικό
Μουσείο Λευκωσίας”- διάλεξη από την κα Φωτεινή
Παπαδοπούλου

Τρίτη 8 Δεκεµβρίου 2009, 12-5µµ Χριστουγεννιάτικη Αγορά
Κυριακή 6 Δεκεµβρίου 2009, 12µµ Χριστουγεννιάτικο Γεύµα
••••••••••••

SATURDAY

FRIDAY

DANCE WITH US!

2pm-3pm
3pm-4pm
4pm-5pm
5pm-6pm
7pm-9pm

Children
Adults (Beginners)
Adults (Intermediate)
Adults (Advanced)
Performance Group

At the CRYPT, ST. SOPHIA, MOSCOW ROAD, LONDON W2

AUTUMN TERM
SPRING TERM
SUMMER TERM
Fees per term:

••••••••••••

26 SEP 2008 - 11 DEC 2008
16 JAN 2009 – 27 MAR 2009
17 APR 2009 – 3 JUL 2009
£45 Adults
£30 Students
£25 Children

For further information please contact:
Mrs A. Williams
tel. 020 7229 4086
e-mail: enquiries@lykiontonhellinidon.co.uk

Ευχαριστούµε θερµά για την υποστήριξη και την πρόσφορά τους στο έργο του Λυκείου, τους:

Πρεσβεία και Προξενείο της Ελλάδος, Ίδρυµα Α.Γ. Λεβέντη, Λεβέντειο Δηµοτικό Μουσείο Λευκωσίας κ.
Τρύφωνα Κέδρο, κα Μαρία Παλιού, κα Ιωάννα Καρούση, κα Νίνα Χαγιαλίδου, κα Σoφία Φραγγούλη, κα
Κική Ελληνικάκη, κα Λύδια Πατέρα, κα Σούλα Μωραίτη
Ευχαριστούµε την κα Μαρία Θεοφίλη, Γενική Πρόξενο της Ελλάδος που αποχωρεί µε τον βαθµό του Πρέσβη
για την Ελλάδα. Υπήρξε θερµή υποστηρίχτρια του Λυκείου και πἀντα παρούσα στις εκδηλώσεις µας .
Ευχαριστούµε επίσης την κα Ζωή Σταµατούκου, την δασκάλα της χ.ο. για την προσφορά της , τη συνέπειά
της , τον ενθουσιασµό της και τη χαρά που έδωσε στο Λύκειο όλα αυτά τα χρόνια.
Αυτές που έφυγαν
Με βαθειά συγκίνηση αποχαιρετήσαµε φέτος το γηραιότερο µας µέλος, την µακαριστή Θάλεια
Παλαιοδηµοπούλου και την φίλη και συνεργάτιδά µας Βικτωρία Χατζηπατέρα που υπήρξε ενεργό µέλος του
ΔΣ, µε ιδιαίτερη δράση στο Τµήµα Νεολαίας. Αιωνία να είναι η µνήµη τους.
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