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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Εγκαίνια Έκθεσης Φωτογραφίας
Εγκαίνια Βιβλιοθήκης Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών
Δευτέρα, 4 Ιουνίου 2018, ώρα 7:30 μμ
Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών
Tο Συντονιστικό Συμβούλιο Πολιτιστικών Φορέων Λεμεσού («Συντονιστικό») θα εγκαινιάσει τη
Δευτέρα 4 Ιουνίου 2018 Έκθεση Φωτογραφίας από τα δύο Σωματεία-Μέλη του, τη Φωτογραφική
Εταιρεία Κύπρου, Τμήμα Λεμεσού και το Φωτογραφικό Όμιλο f /μηδέν οι οποίοι συνδράμουν στην
πραγματοποίηση της εκδήλωσης του Συντονιστικού με επιλεγμένες φωτογραφίες των μελών τους.
Η έκθεση θα διαρκέσει δυο χρόνια και θα κοσμεί τον χώρο της Στέγης σε περιόδους που δεν θα
φιλοξενείται άλλη έκθεση. Ταυτόχρονα θα εγκαινιαστεί η λειτουργία της Βιβλιοθήκης του
Συντονιστικού στο οίκημα του, στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών («Στέγη») Λεμεσού.
Η Φωτογραφική Εταιρεία Κύπρου, Τμήμα Λεμεσού, με έτος ίδρυσης το 1984 και ιδρυτικό μέλος του
Συντονιστικού, έχει σήμερα πέραν των 400 εγγεγραμμένων μελών, τα περισσότερα από τα οποία
συμμετέχουν ενεργά στις πολλές δραστηριότητες που διοργανώνει. Σκοπός της Φωτογραφικής
Εταιρείας Κύπρου είναι η ανάπτυξη και πρόοδος της φωτογραφικής τέχνης μέσω διαλέξεων,
παρουσιάσεων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων, φωτογραφικών εκθέσεων και διαγωνισμών,
καθώς και της προώθησης οποιωνδήποτε άλλων δραστηριοτήτων που προάγουν και αναπτύσσουν
το ενδιαφέρον της φωτογραφικής τέχνης και επιστήμης. Η Φωτογραφική Εταιρεία Κύπρου, Τμήμα
Λεμεσού, με χαρά αποδέκτηκε την πρόσκληση του Συντονιστικού για την παρουσίαση επίλεκτων
φωτογραφιών μελών του Ομίλου τους, στο οίκημα της Στέγης, για τα επόμενα δύο χρόνια. Οι
φωτογραφίες, απεικονίζουν μια πλατιά ποικιλία θεμάτων και όλες έτυχαν αναγνώρισης και
βραβεύσεις σε ντόπιους και διεθνείς διαγωνισμούς.
Ο Φωτογραφικός Όμιλος F/μηδέν εγγράφηκε το 2016 ως μέλος του Συντονιστικού και
δημιουργήθηκε επίσημα ως Σωματείο το 2017. Με αφετηρία την κοινή αγάπη για τη φωτογραφία
έχει ως σκοπό του να στεγάσει τις φωτογραφικές ανησυχίες και δημιουργίες των μελών του με τη
διοργάνωση συναντήσεων και εκδρομών, σεμιναρίων, παρουσιάσεων και εκθέσεων. Πλέον, με τη
βοήθεια του Συντονιστικού που φιλοξενεί τον Όμιλο στη Στέγη σε τακτική βάση, η ομάδα
μεγαλώνει και επικοινωνεί ευκολότερα, διατηρώντας παράλληλα το χαρακτήρα της.
Ο
Φωτογραφικός Όμιλος F/μηδέν ανταποκρίνεται στην πρόσκληση του Συντονιστικού και εκθέτει στη
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Στέγη με επιλεγμένες φωτογραφίες των μελών του από ατομικές και ομαδικές φωτογραφικές
αναζητήσεις.
Η Βιβλιοθήκη της Στέγης, την οποία διαχειρίζεται το Συντονιστικό, διαθέτει περίπου 1.700 βιβλία
και περιοδικά, δωρεά των Πολιτιστικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, του
Αντιπροέδρου του Συντονιστικού Κλείτου Παϊσάνου, του Προέδρου του Συντονιστικού Εύρου
Αλεξάνδρου αλλά και από δωρεές συγγραφέων που παρουσιάζουν τα βιβλία τους στη Στέγη, καθώς
και από οργανισμούς, εκδότες και άλλους πολίτες. Στον ίδιο χώρο, φιλοξενείται η Βιβλιοθήκη του
Συνδέσμου Μικρασιατών Κύπρου που απαριθμεί 350 βιβλία.
Η Βιβλιοθήκη θα ανοίξει προς το κοινό και θα λειτουργεί μόνο ως αναγνωστήριο κατά τις ώρες
λειτουργίας του Γραφείου της Στέγης. Θα λειτουργεί υπό όρους και κανονισμούς.
Όραμα του Διοικητικού Συμβουλίου του Συντονιστικού μετά την ίδρυση του ήταν η δημιουργία μιας
εξειδικευμένης βιβλιοθήκης στο χώρο της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών με εκδόσεις Λεμεσιανών
συγγραφέων και βιβλίων που αφορούσαν στη Λεμεσό.
Σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση η Βιβλιοθήκη της Στέγης να φιλοξενεί μια μεγάλη συλλογή
από λογοτεχνικά και άλλα βιβλία γενικού ενδιαφέροντος, περιοδικά και εγκυκλοπαίδειες.
Το ΔΣ του Συντονιστικού θα συνεχίσει την προσπάθεια εμπλουτισμού της βιβλιοθήκης με νέες
εκδόσεις για διευκόλυνση τόσο των μελετητών όσο και των αναγνωστών.
Το Συντονιστικό ευχαριστεί όσους βοήθησαν με οποιονδήποτε τρόπο στην ανάπτυξη και λειτουργία
της Βιβλιοθήκης της Στέγης και φιλοδοξεί να φιλοξενήσει όλους τους συγγραφείς και εκδότες.
Ευχαριστεί επίσης τα δύο Σωματεία-Μέλη του οι οποίοι με μεγάλη χαρά αποδέκτηκαν να
στιγματίσουν τούτη τη μέρα των εγκαινίων με την παρουσίαση ποιοτικών φωτογραφιών οι οποίες
μάλιστα θα τις διατηρήσουν στη Στέγη για δύο ολόκληρα χρόνια.
Ευχαριστίες επίσης στο Σωματείο-Μέλος του Συντονιστικού, Σύνδεσμο Μικρασιατών Κύπρου για
την παραχώρηση των βιβλίων τους τα οποία στεγάζονται προσωρινά στη Στέγη Γραμμάτων και
Τεχνών.
Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο του Συντονιστικό Συμβούλιο Πολιτιστικών Φορέων Λεμεσού
Δρ. Εύρο Αλεξάνδρου.
Τα εγκαίνια θα τελεστούν από τον Έντιμο Δήμαρχο Λεμεσού κ. Νίκο Νικολαϊδη.
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