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προσφοράς 

ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙ∆ΩΝ ΣΙ∆ΝΕΪ

Φωτογραφίες: Andrew Efthimiou

Μ
ε 280 περίπου χορευτές, µε µουσικούς και τραγουδιστές σαν ένα 
πολύχρωµο και ποικιλόµορφο ποτάµι από χορευτές µε αυθεντι-
κές παραδοσιακές ενδυµασίες παρέλασαν χορεύοντας µπροστά 
στα µάτια του κόσµου που παραβρέθηκε το Σάββατο26 Νοεµβρί-
ου στο Sir John Clancy Auditorium του Πανεπιστηµίου της ΝΝΟ 

για να τιµήσει και να εορτάσει την επέτειο των  60 χρόνων του Λυκείου Ελλη-
νίδων. Το χορευτικό κονσέρτο που διοργάνωσε το Λύκειο Ελληνίδων µε την 
«Αριστοτέλειο Ακαδηµία» του γνωστού και καταξιωµένου χοροδιδασκάλου 
∆ηµήτρη Παπαπέτρου και της συζύγου του Σταυρούλας ήταν άρτια οργανω-
µένο και ο κόσµος δεν σταµάτησε να χειροκρότει τις χορευτικές επιδόσεις των 
παιδιών και να θαυµάζει τις όµορφες και πολύχρωµες παραδοσιακές φορεσιές 
που φορούσαν οι χορευτές αντιπροσωπεύοντας σχεδόν όλα τα µέρη της Ελλά-
δος. Άφθονα  χειροκροτήµατα και πολύ καλά σχόλια απέσπασε και το χορευτι-
κό και µουσικό συγκρότηµα της Καλυµνιακής Αδελφότητας τα οποίο έλαβε και 
αυτό µέρος στην εκδήλωση.

Στο τέλος της εκδήλωσης δόθηκαν σε τρεις προσοντούχους µαθητές υπο-
τροφίες, στους Aρτέµη Παπακώστα, Βίκυ Κόκκινου και Νικολέτα Μπίρη, τις 
οποίες απέµειναν οι κ. Βασίλειος Τόλιος Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στο 
Σίδνεϊ, η Γερουσιαστής κ. Σοφία Κώτση και η  γνωστή ηθοποιός (από το έργο 
νύφες) κ. Βικτώρια Χαραλαµπίδη.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Το Λύκειο Ελληνίδων Σίδνεϊ είναι παράρτηµα του Λυκείου Ελληνίδων των 

Αθηνών και είναι το πρώτο το οποίο ιδρύθηκε στους Αντίποδες το 1951, από τον 
υποπρόξενο κ. Άγγελο Γκούµα, ο οποίος αντιλαµβανόµενος τις ανάγκες των 
Ελλήνων µεταναστών, δηµιούργησε την πρώτη οµάδα γυναικών οι οποίες µε 
ζήλο και ενθουσιασµό ανέλαβαν να εργαστούν για την προβολή και διατήρηση 
του Ελληνικού πολιτισµού.

Αξίζει να σηµειωθεί ότι τα πρώτα ιδρυτικά µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλί-
ου το Λυκείου υιοθέτησαν το ρόλο των Κοινωνικών Λειτουργών, φροντίζοντας 
για όλες τις πρώτες ανάγκες των νεοαφιχθέντων µεταναστών και στα προβλή-
µατα που αντιµετώπιζαν την εποχή της µαζικής µετανάστευσης του ΄50 και του 
6́0. Το ρόλο αυτό βέβαια αργότερα τον ανέλαβαν άλλοι φορείς και οργανισµοί 

της Ελληνικής Παροικίας του Σίδνεϊ. Το χορευτικό συγκρότηµα του Λυκείου 
Ελληνίδων συµµετείχε στα εγκαίνια του Όπερα Χάουζ καθώς και στην επί-
σκεψη του αείµνηστου προέδρου της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας Κωνσταντίνου 
Καραµανλή.

Τέλος, κύριος σκοπός του Λυκείου είναι να αποκτήσει έναν µόνιµο χώρο 
στέγασης για να εκτεθούν όλα τα κειµήλια τα οποία τα οποία έχει στην κατο-
χή του εδώ και 60 χρόνια, προς διάσωση και προαγωγή της πολιτιστικής µας 
παράδοσης.

Παύλος Θεοδωρακόπουλος

60 ΧΡΟΝΙΑ 

Η Πρόεδρος του Λυκείου Ελληνίδων κ. Μαρίνα Ευθυµίου ανάµεσα 
στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της.




