
 
Αγαπητοί φίλοι, 
  
Καθώς ένας ακόμα χρόνος πλησιάζει στο τέλος του, είναι ίσως η πιο κατάλληλη ώρα για απολογισμούς και 
συνάμα προγραμματισμούς!  
  
Το 2017 ξεκίνησε με εκλογές του νέου ΔΣ της Εταιρείας Πελοποννησίων Μ. Βρετανίας και την κοπή της 
παραδοσιακής μας Βασιλόπιτας. Είχα την χαρά και την τιμή να εκλεγώ για δεύτερη τριετία πρόεδρος της 
Εταιρείας μας. Το νέο συμβούλιο ξεκίνησε με κέφι τις δραστηριότητές του και οργάνωσε μια σειρά 
επιτυχών εκδηλώσεων στις οποίες είχαμε τη χαρά να καλωσορίσουμε παλιά και νέα μέλη. Ενδεικτικά 
αναφέρω τον πανηγυρικό μας εορτασμό για τις 25 Μαρτίου όπου είχαμε την ομιλία του καθηγητή της 
Οξφόρδης Peter Mackridge την οποία παρακολούθησε πλήθος κόσμου. Στην ετήσια χοροεσπερίδα μας που 
πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία και στην οποία παρευρέθηκαν πολυάριθμα μέλη και φίλοι της 
Εταιρείας μας, αποχαιρετήσαμε τον φίλο και συμπατριώτη μας Πρόξενο Σ. Δεμέστιχα. H χρονιά έκλεισε με 
Χριστουγεννιάτικη εκδήλωσή μας, η οποία παρ όλες τις αντίξοες καιρικές συνθήκες ήταν επιτυχής. 
  
Κοιτώντας τώρα μπροστά με ενθουσιασμό και σχέδια για το 2018, σας παρακαλούμε κατ’ αρχάς να 
σημειώσετε δύο σημαντικές ημερομηνίες: 
  
21 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 5μμ θα γίνει η κοπή της πίτας μας στην Κρύπτη της Αγ. Σοφίας, Moscow Rd, 
Bayswater, London W2 4LQ. Σας περιμένουμε όλους με τα παραδοσιακά μας μελομακάρονα και 
κουραμπιέδες και θα χαρούμε, όπως πάντα να γνωρίσουμε και νέους φίλους.  
 
23 Μαρτίου 2018 και ώρα 6.30μμ στο Europe House, 32 Smith Square, London, SW1P 3EU θα 
πραγματοποιηθεί η πανηγυρική μας ομιλία επ’ ευκαιρία της 25ης Μαρτίου, με ομιλητή τον καθηγητή 
Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας του Παν/μίου Πελοποννήσου κ. Θανάση Χρήστου με θέμα: ''Ευρωπαίοι 
Φιλέλληνες στον ορίζοντα της 'καθ΄ ημάς Ανατολής' : Το ευρωπαϊκό υπόβαθρο της Επανάστασης του 1821 
και οι πρωταγωνιστές της''. Η ομιλία θα είναι στα ελληνικά και θα ακολουθήσει δεξίωση. 
  
Τα προγράμματα δεν τελειώνουν εδώ, αλλά θα σας κρατάμε ενήμερους για τις εκδηλώσεις μας, όπως 
πάντα. Γι αυτό βεβαιωθείτε ότι έχουμε τις τρέχουσες διευθύνσεις email σας και τα σωστά στοιχεία 
επικοινωνίας μαζί σας.  
  
Να υπενθυμίσω ότι οι πετυχημένες εκδηλώσεις και η μακρά πορεία της Εταιρείας μας διασφαλίζεται όχι 
μόνο με την συνεχιζόμενη παρουσία και υποστήριξή σας αλλά και με την ετήσια συνδρομή σας. Γι αυτό σας 
παρακαλούμε θερμά να μην παραλείψετε να μας στείλετε τη συνδρομή σας για το 2018 και εσωκλείουμε 
την φόρμα με όλες τις πληροφορίες.  
  

Με τις ευχαριστίες μας και τις θερμότερες ευχές μας, 
  

Η Πρόεδρος & τα μέλη του ΔΣ 

Δεκέμβριος 2017 


