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Ανακοίνωση 

 

Στη χαραυγή της µετά-covid εποχής ξεκινάµε µε αισιοδοξία τη νέα Λυκειακή χρονιά.  

1.Αρχίζουµε µε συµµετοχή εξαµελούς οµάδας υπό την Πρόεδρο κ. Ευρώπη Μοσχονά- 

Μαραγκάκη στο 20
ο
 Πανελλήνιο Συνέδριο του Λυκείου Ελληνίδων στην Καλαµάτα (15-18/9/2022) 

µε θέµα: «Ελληνικότητα και Ρωµιοσύνη. Η µακρά διαµόρφωση της νεοελληνικής πολιτισµικής 

ταυτότητας µέσα από τη σύγκρουση δυο οραµάτων». 

2. Αγιασµός. Την Παρασκευή 23 Σεπτεµβρίου 2022 και ώρα 6:30 µ.µ. στο Πνευµατικό Κέντρο της 

Ι.Μ. Κεφαλληνίας «Ο Απόστολος Παύλος» θα πραγµατοποιηθεί ο Αγιασµός για τη νέα Λυκειακή 

χρονιά στον οποίο προσκαλούνται τα µέλη του Λ.Ε.Α., δάσκαλοι και χορευτές, εκπρόσωποι των 

Μ.Μ.Ε. και φίλοι και φίλες του Λ.Ε.Α. Στα πλαίσια της εναρκτήριας αυτής εκδήλωσης θα 

βραβευτούν χορευτές που εισάγονται σε ανώτερες και ανώτατες σχολές. Σας περιµένουµε όλους 

καθώς και όλους, µικρούς και µεγάλους, που επιθυµείτε να φοιτήσετε στα χορευτικά τµήµατα του 

Λυκείου την προσεχή χρονιά. 

3. Επίσης, σας γνωστοποιούµε ότι το διάστηµα 15-30 Οκτωβρίου 2022 θα πραγµατοποιηθεί στο 

θέατρο «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ΟΜΑ∆ΙΚΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  για τα 100 χρόνια από 

τη Μικρασιατική Καταστροφή µε επιµέλεια της κ. Ίριδος Κρητικού µε θέµα: «Γράµµατα ενός αθώου 

στρατιώτη  του 1919 – 1920». 

Πρόκειται για ένα corpus των επιστολών του στρατιώτη Σπύρου Κοκκίνη του Ευαγγέλου από την 

Αγία Θέκλη της Παλικής  τις οποίες επιστολές έγραφε στον πατέρα του και τα αδέλφια του κατά τη 

διάρκεια της πορείας προς το Μικρασιατικό πολεµικό µέτωπο και την εκεί παραµονή του, όπου και 

σκοτώθηκε στα περίχωρα της Σµύρνης. Τις επιστολές αυτές εξέδωσε το 1988 στην Αθήνα η αδελφή 

του Βεατρίκη.  

Στο πλαίσιο αυτής της επετειακής δράσης, η επιµελήτρια κ. Κρητικού προσκαλεί διακεκριµένους 

Έλληνες εικαστικούς «να προχωρήσουν στη σύσταση ενός οργανικού πεδίου µε εικαστικές, 

πλαστικές και συµβολικές πολυεπίπεδες αναφορές σ’ ένα σηµαίνον ιστορικόν πεδίον και να 

ξεδιπλώσουν µε τον δικό τους τρόπο τη µνήµη του στρατιώτη Σπύρου Κοκκίνη διασώζοντας και 

µεταγράφοντας στα έργα τους τα πολύτιµα προσωπικά και ιστορικά δεδοµένα των επιστολών». 

Η εκδήλωση αυτή θα πλαισιωθεί µε δέκα περίπου παράλληλες, πολυθεµατικές, επιµέρους δράσεις 

το αναλυτικό πρόγραµµα των οποίων θα ανακοινωθεί λίαν προσεχώς και τις οποίες θα µπορεί να 

παρακολουθήσει το κοινό και µαθητές µε οργανωµένες επισκέψεις. 

Αγαπητοί µας, συνεργάτες, εκπαιδευτικοί, φίλοι, συµπολίτες, η Πρόεδρος και τα µέλη του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου ευχόµαστε να είστε καλά, τα παιδιά και τα εγγόνια σας να έχουν µια καλή 

σχολική χρονιά. 

 


