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Ι∆ΕΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Α. Με την ένταξη της Κύπρου στην Ε.Ε. διατηρείται (που

κινδύνευε) η ύπαρξη και η συνέχεια του Ελληνισµού της

Κύπρου καθώς και ο Ελληνικός προσανατολισµός των

Ελλήνων του νησιού, ως η αδιαφιλονίκητη ιστορική, από

τα χρόνια της προϊστορίας και του µετέπειτα εποικισµού

των Αχαιών (Τρωϊκός Πόλεµος), πλειοψηφούσα

παρουσία.

Β. Σε περίπτωση επίτευξης λύσης  στο Εθνικό πρόβληµα,

λύση αµοιβαία αποδεκτή και από τις δυο κοινότητες, αυτή

πρέπει να βασίζεται  στον σεβασµό  στ’ ανθρώπινα

∆ικαιώµατα κάθε πολίτη, του πολιτισµού που έχει

παρουσιάσει και αναπτύξει διαµέσου των αιώνων η κάθε

κοινότητα και µε τη βασική αρχή: σε σέβοµαι  να µε

σεβαστείς. Σε αποδέχοµαι να µε αποδεχτείς, και µε την

ήδη εισδοχή της  ∆ηµοκρατίας της Κύπρου στην Ενωµένη

Ευρώπη, τον σεβασµό και την αποδοχή όσων ισχύουν

κατά το ευρωπαϊκό δίκαιο,  ν’ αναπτυχθεί µεταξύ των

πνευµατικών δηµιουργών κλίµα αµοιβαίας συνεργασίας,

αλληλοσεβασµού  και αποδοχής και µακριά από οξύτητες

ή καταπίεση.

1. ΓΙΑ ΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ

Α. Όλες οι πόλεις να διαθέτουν Οίκηµα για την Τοπική

Εταιρεία Λογοτεχνών – όπου υπάρχει Στέγη Γραµµάτων

και Τεχνών, να υπάρχει µόνιµα παραχωρηµένη, µια

αποκλειστική αίθουσα όπου να µπορεί να στεγάσει τις

ανάγκες της τοπικής Εταιρείας για συνεδριάσεις,

Βιβλιοθήκη- Αρχείο για έργα και χειρόγραφα των µελών

της  καθώς και λογοτεχνών που έζησαν ή πέρασαν από

την πόλη, ώστε να υπάρχει από τυχόν µελετητές εύκολη

πρόσβαση στο έργο τους.

Β. ∆ηµιουργία Αρχείου πόλεων. (Ευτυχώς που έγινε αρχή

από την πόλη µας µε την πρώην οικία Επάρχου). Είναι

υψίστης σηµασίας. Το αρχείο να στεγάζει την ιστορία που

διαθέτει κάθε πόλη, ειδικά στη Λεµεσό όπου ξεκινούν:

α) Η ιστορία των Κυπριακών Γραµµάτων, των Τεχνών και

του Θεάτρου.

β) Η ιστορία όλων των εθνικών και πολιτικών κινηµάτων.

γ) Η ιστορία του Κυπριακού αθλητισµού.

δ) Τα πρώτα δειλά βήµατα για την απελευθέρωση της

γυναίκας µε τη φοίτησή της σε Ανώτερα

Παρθεναγωγεία και τέλος 

ε) Οι πρωτιές  της πόλης στην εισαγωγή της σύγχρονης,

τότε, τεχνολογίας (τηλέφωνο, ηλεκτρισµός κ.λ.π.) 

Και µια που ξεκινούν οι εργασίες για επιδιόρθωση της

οικίας είναι στο χέρι της πόλης να δηµιουργήσει ένα

τέτοιο Αρχείο που ν’ αποτελέσει πρότυπο και για όλες τις

άλλες πόλεις. Ωστόσο, για όσα αφορούν την Λογοτεχνία,

εκεί να φυλαχθούν µε ασφάλεια και µε επιστηµονικό

τρόπο τα έργα, τα χειρόγραφα και τυχόν κειµήλια που

µας άφησαν εργάτες του πνεύµατος που έζησαν και

δηµιούργησαν στην πόλη.

Γ. Να υπάρξει, µε βάση νοµοθεσία, αξιολογικό και

διαφανές σύστηµα οικονοµικών βοηθηµάτων σε

λογοτέχνες. 

Υπάρχει κοινό αίτηµα οι λογοτέχνες- που δεν είναι και

πολλοί - οι οποίοι είναι µέλη στις τοπικές ή Παγκύπριες

Εταιρείες ή σωµατεία λογοτεχνών να δικαιούνται µιας

επιπρόσθετης και αξιοπρεπούς σύνταξης, όσοι δεν

παίρνουν άλλες τυχόν συντάξεις, ώστε να υπάρχει µια

κάποια εξίσωση. Γι’ αυτό προτείνουµε α) αφού

υποβάλλονται µέσω των οργανώσεων τους αιτήσεις β)

από την Κυβέρνηση να συµπληρώνονται οι χαµηλές

συντάξεις κάποιων δηµιουργών που είτε γιατί υπήρξαν

ιδιωτικοί  υπάλληλοι, είτε γιατί εργάστηκαν κατ’ αποκοπή

ή γιατί υπήρξαν αυτοτελώς εργαζόµενοι κι έτσι παίρνουν

πολύ χαµηλή σύνταξη. Η πρόταση µας να

προστατευθεί µε νόµο. Παράλληλα να δίνεται ένα

ετήσιο ποσό, σε όσους έχουν ικανοποιητικές

συντάξεις για λόγους εκτίµησης των ιδίων και του

έργου τους. Και τα δύο, επιπρόσθετη σύνταξη και τυχόν

χορηγία, να δίδονται αξιοκρατικά, µε πλήρη διαφάνεια

και αφού ζητηθεί και υποβληθεί στο Υπουργείο υποβολή

καταλόγων από τις εκλεγµένες ηγεσίες όλων των

λογοτεχνικών Εταιρειών ή Σωµατείων. Η τελική απόφαση

θα λαµβάνεται αφού ακολουθήσει διαβούλευση-

αποδοχή, µεταξύ των δυο µερών, για τις τυχόν εγκρίσεις.

Αυτό θα γίνεται, ως ασφαλιστικό µέτρο, ώστε να µην

υπάρχουν προσωποληψίες, χάρες, πισώπλατες

µαχαιριές ή αδικίες, σφαγή των αµνών πράγµα που στο

παρελθόν έγινε αλλά και το βλέπουµε και σήµερα να

γίνεται, µε το σύστηµα που εφαρµόζεται. Αυτό, σε χώρα

δηµοκρατική, όπως τη χώρα µας, που  οφείλει να σέβεται

τ’ ανθρώπινα δικαιώµατα, πιστεύουµε ότι αποτελεί

σκάνδαλο.  

YfiÌÓËÌ· «OÈ ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜ Ì·˜
ÁÈ· ÙË §ÔÁÔÙÂ¯Ó›·»

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ «Βασίλης Μιχαηλίδης»
Λεµεσός, 28 Ιανουαρίου 2005
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∆. Ζητούµε να υπάρξει, µε βάση νέα νοµοθεσία,

σύστηµα  παροχής δωρεάν ιατροφαρµακευτικής

περίθαλψης σε όσους λογοτέχνες και καλλιτέχνες

δεν καλύπτονται από κανένα άλλο παρόµοιο

σύστηµα. Οι περισσότεροι έχουν ιατροφαρµακευτική

περίθαλψη δωρεάν λόγω πιθανόν της

δηµοσιοϋπαλληλικής τους, ως επί το πλείστον, ιδιότητας,

Υπάρχει όµως, καθώς ξέρουµε, µια µειοψηφία

λογοτεχνών ή ανθρώπων της Τέχνης που δεν

καλύπτονται και είναι άδικο να µην ωφελούνται αυτού του

ευεργετήµατος που το δικαιούται κι’ ο τελευταίος

κλητήρας και να µην το δικαιούνται άνθρωποι που

συνέβαλαν ή συµβάλλουν µε το έργο τους,

αφιλοκερδώς, στη δηµιουργία πολιτιστικής ζωής και

έργου που τιµά και προβάλλει τον τόπο µας.

Ε. «Το Σπίτι του µεταφραστή». Προτείνουµε ότι είναι

επιβεβληµένο, σε καιρούς µάλιστα αγώνα της Κύπρου

ενάντια στη ξένη Κατοχή, να µεταφραστεί το έργο των

Λογοτεχνών µας σε ξένες γλώσσες, κάτι που σωστά

προωθεί το Υπουργείο Παιδείας τα τελευταία χρόνια. Η

µετάφραση των έργων των λογοτεχνών µας θα

αποτελέσει τον  καλύτερο πρεσβευτή και διαφωτιστή για

το πρόβληµά µας ειδικά στα Έθνη που απαρτίζουν τη

διευρυµένη Ευρωπαϊκή οικογένεια. Ως εκ τούτου

κρίνουµε αναγκαίο και επιτακτικό να δηµιουργηθεί στην

πόλη µας, στη Λεµεσό, το «σπίτι του Μεταφραστή»,

αυτό όχι µόνο γιατί η πόλη µας διαθέτει πλούσια

Λογοτεχνική παράδοση αλλά και για καθαρά πρακτικούς

λόγους. Ένας από αυτούς είναι γιατί βρίσκεται στο

Κέντρο της ελεύθερης Κύπρου και οι επισκέπτες-

µεταφραστές που θα έρχονται από ξένες χώρες θα

χρειάζονται µόνον ένα µεταφορικό µέσον και ασφαλώς

ολιγότερο χρόνο για να συναντήσουν, για το

µεταφραστικό τους έργο τους, λογοτέχνες που µένουν

στις υπόλοιπες ελεύθερες πόλεις, πράγµα που από ότι

κρίνουµε είναι αναγκαίο. Ένας άλλος επιπρόσθετος

λόγος είναι γιατί η Λεµεσός είναι παραθαλάσσια πόλη

που συνδυάζει βουνό και θάλασσα έτσι η παραµονή των

µεταφραστών µπορεί να συνδυαστεί µε διακοπές,

στοιχείο σοβαρό που θα τους ελκύει να έρθουν, οπόταν

θα προκύπτει για όλους τους λογοτέχνες και την Κύπρο,

όφελος. Πρέπει να λάβουµε υπόψη ότι οι περισσότεροι

µεταφραστές είναι πανεπιστηµιακοί και ότι τους βολεύει,

πιο πολύ το καλοκαίρι χωρίς να αποκλείονται άλλες

εποχές, να έρθουν στο νησί µας. Το «σπίτι του

µεταφραστή» δεν είναι πολύ δύσκολη ή πολυδάπανη

υπόθεση. Χρειάζεται µόνο να ενοικιαστεί ένα διατηρητέο

σπίτι που να διαθέτει  4-5 υπνοδωµάτια για διαµονή, µια

κουζίνα µε όλα τα χρειώδη για πρόγευµα, ένα σαλονάκι,

σύνδεση µε e- mail, φωτοτυπική και τηλεοµοιότυπο (φαξ).

Από ότι καλά γνωρίζουµε, ειδικά η Ευρώπη, ενδιαφέρεται

ιδιαίτερα για τη µετάφραση λογοτεχνικών έργων των

µικρών χωρών σε άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες, ειδικά

χωρών που ανήκουν σε αυτήν και χρηµατοδοτεί µάλιστα

τέτοια προγράµµατα για µεταφραστικές προσπάθειες. Η

Ελλάδα νοµίζουµε πως έχει δηµιουργήσει τουλάχιστον

τρία τέτοια « σπίτια µεταφραστών», το ένα στη Ρόδο, ένα

κοντά στη Θεσσαλονίκη και ένα σε κάποιο άλλο νησί,

νοµίζουµε στην Πάρο ή κάπου αλλού. Οι µεγάλες χώρες,

λ.χ. η Ισπανία και η Ιταλία έχουν περισσότερα και όλα

ευρίσκονται σε µικρές πόλεις όπου µπορούν, όπως

αναφέραµε, να συνδυάσουν οι επισκέπτες-µεταφραστές

να δουλέψουν ερχόµενοι α) Να είναι και να βρίσκονται σε

άµεση επαφή µε τους µεταφραζόµενους λογοτέχνες,

πράγµα που θεωρείται άκρως αναγκαίο β) Να έχουν

άνεση στο µεταφραστικό τους έργο µε συνδυασµό µε τις

διακοπές τους, πράγµα που πρέπει, σαν Κύπρος, να

κυνηγήσουµε και να εκµεταλλευθούµε. 

ΣΤ. Μπιενάλε Μεσογειακής Τέχνης. Εισηγούµαστε µέσα

στα πλαίσια της ενιαίας πολιτιστικής περιοχής  να

υλοποιηθεί η εισήγηση- όνειρο του µ. Κώστα Μόντη ο

οποίος είχε εισηγηθεί την καθιέρωση µιας Μπιενάλε

Μεσογειακής Τέχνης που να έχει επίκεντρο τη Λεµεσό µε

επιµερισµό των δρωµένων στις υπόλοιπες πόλεις και

ίσως και στο Παραλίµνι για λόγους πράσινης γραµµής. 

Η Ευρώπη δείχνει ιδιαίτερη προτίµηση στα πολιτιστικά

δρώµενα της Μεσογείου κι’ εποµένως µπορούµε, για

επίτευξη αυτού του στόχου, να επιδιώξουµε ν’

αντλήσουµε από την Ευρώπη τις τυχόν  σχετικές

χορηγίες. Οι Μπιενάλε θα περιλαµβάνουν συνέδρια και

συζητήσεις. Ποιητικές ή άλλες λογοτεχνικές

αναγνώσεις και µουσικές ακροάσεις. Εικαστικές

εκθέσεις, εκθέσεις φωτογραφίας, συναυλίες,

Θεατρικές παραστάσεις και άλλα.

Ένα τέτοιο γεγονός θα έπρεπε η Κύπρος να σπεύσει

να το εξασφαλίσει πριν το αρπάξουν, για λογαριασµό

τους, άλλες Μεσογειακές χώρες που ανήκουν στην

Ευρώπη. Ως Κύπρος, κρίνουµε ότι εκτός από τη

µακρόχρονη πνευµατική και πολιτιστική παράδοση που

διαθέτουµε, βρισκόµαστε στο κοµβικό σηµείο σύνδεσης

Ανατολής και ∆ύσης, πράγµα που πρέπει να

εκµεταλλευθούµε. Πέραν από την Ε.Ε. και τις

Πολιτιστικές Υπηρεσίες µπορεί να εξευρεθούν και να

συµβάλουν, λόγω και του τουριστικού ενδιαφέροντος, και

άλλοι χορηγοί.

Λόγω της σηµασίας αυτών των Μπιενάλε οι εκπρόσωποι

των διαφόρων χωρών που θα συµµετέχουν θα

επιχορηγούνται, τουλάχιστον στα έξοδα µεταφοράς τους

>  >  >  >  >  >
YfiÌÓËÌ· «OÈ ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜ Ì·˜

ÁÈ· ÙË §ÔÁÔÙÂ¯Ó›·»
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στην Κύπρο, από τις Κυβερνήσεις των χωρών τους. Η

Κύπρος θα φιλοξενεί απλώς και θα µεταφέρει εσωτερικά

τους συµµετέχοντες. Αν επιθυµούν να λάβουν µέρος και

άλλοι σηµαντικοί ξένοι, ως άτοµα, θα πληρώνουν τα

έξοδα διαµονής τους και διατροφής τους σε ξενοδοχεία

αλλά και ένα πάγιο ποσό για τη συµµετοχή τους στις

εργασίες. Ειρήσθω εν παρόδω, ότι η πρόταση αυτή

ανήκει στην κ. Πίτσα Γαλάζη, την ασπαζόµαστε και την

υιοθετούµε, και είναι καταγραµµένη όπως µερικά άλλα

αιτήµατα και εισηγήσεις στο Αρχείο του Πολιτιστικού

Συµβουλίου.

Ζ. Κρίνουµε αναγκαία τη διάσωση και αξιοποίηση σπιτιών

που έζησαν και δηµιούργησαν σηµαντικοί λογοτέχνες

και σηµαντικοί άλλοι καλλιτέχνες ώστε να µην τα

βλέπουµε να κατεδαφίζονται. Τα σπίτια αυτά αφού

εξασφαλισθούν από το Κράτος µε κονδύλια δικά του ή

αντληµένα από ειδικά γι’ αυτό το σκοπό τυχόν κονδύλια

της Ε.Ε. που υπάρχουν µε βάση τα όσα ισχύουν για

παρόµοιες περιπτώσεις στην Ευρώπη, µπορούν ν’

αποτελέσουν µικρά Μουσεία όπως αυτά υπάρχουν και

λειτουργούν σε πολλές Ευρωπαϊκές επαρχιακές  πόλεις

και τα οποία συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον δεκάδων

επισκεπτών. Από τον ελλαδικό χώρο µας έρχεται στο νου

η καλοσυντηρηµένη οικία Παπαδιαµάντη στη Σκίαθο.  

Τέτοια σπίτια είναι στην πόλη µας το σπίτι του Γιάννη

Παπαδόπουλου, στη Ροδίωνος Γεωργιάδη, του Γλαύκου

Αλιθέρση στην οδό Ειρήνης, το σπίτι του Πυθαγόρα

∆ρουσιώτη στην οδό Ελλάδος, το οποίο αγοράστηκε και

διασώθηκε όµως ανήκει σε ιδιώτη, του Γιάννη Λεύκη στην

οδό Αγίας Φυλάξεως. ∆υστυχώς δεν προλάβαµε και το

είδαµε κατεδαφισµένο το σπίτι του εκλεκτού µας

ζωγράφου Βίκτωρα Ιωαννίδη που µπορούσε να διασωθεί

και να κρατηθεί ανέπαφο, µε αρχιτεκτονικά σχέδια τέτοια

που να υπάρχει κάτω από την πολυκατοικία- Τέρας που

σήµερα οικοδοµούν στα ερείπια  του οι κληρονόµοι του.

Το θαυµάσιο αυτό σπίτι- στολίδι θα µπορούσε ν’

αποτελέσει µε όλα τα τυχόν προσωπικά του αντικείµενα

και τους πανάκριβους σήµερα πίνακές του, ένα

θαυµάσιο πολιτιστικό πόλο έλξης πολλών επισκεπτών.

Είχε πιστεύουµε µεγάλη υποχρέωση ο ∆ήµος Λεµεσού

και η Πολιτεία να το πράξη, βάζοντας όρους για την

παραχώρηση οικοδοµικής άδειας στους κληρονόµους ή

στους ιδιοκτήτες. Τώρα µε την ένταξη µας στην Ε.Ε.

πρέπει να υπάρχουν κονδύλια και γι’ αυτές τις

περιπτώσεις ώστε να δηµιουργήσοµε Μίνι Μουσεία κι’

αυτό ασφαλώς όταν πρόκειται για σηµαντικούς και πολύ

αξιόλογους δηµιουργούς.

Η. Εισηγούµαστε τη δηµιουργία αίθουσας πολλαπλών

χρήσεων υψηλών προδιαγραφών. Η αίθουσα να

διαθέτει όλα τα απαραίτητα µέσα σύγχρονης

τεχνολογίας ώστε να παρέχει τις δυνατότητες να

χρησιµοποιηθεί ως συνεδριακό κέντρο µε

µεταφραστικές διευκολύνσεις. 

Η αξίωση δηµιουργίας τέτοιας αίθουσας πιστεύουµε

ακράδαντα ότι θα δώσει  στην πόλη µας τις µεγάλες

ευκαιρίες για αναβάθµιση τόσο στον πνευµατικό αλλά και

στον καλλιτεχνικό βίο, την Επιχειρηµατική αλλά και

Επιστηµονική ζωή µε τη δηµιουργία εξειδικευµένων

συνεδρίων, τοπικών αλλά και διεθνών. Αποτέλεσµα θα

αναζωογονήσει κατά καθοριστικό τρόπο κι’ ολόχρονα

την τουριστική κίνηση και τη εν γένει ζωή της πόλης.

Θ. Ζητούµε την αποκέντρωση των Πολιτιστικών

Υπηρεσιών. Ζητούµε την ύπαρξη πολιτιστικού γραφείου

σε κάθε πόλη µε προσοντούχο ή προσοντούχους

λειτουργούς ώστε να διευκολύνονται οι δηµιουργοί και

όλες οι πολιτιστικές οµάδες, αλλά κυρίως να γνωρίζει το

κράτος, εποπτεύοντας,  να αξιολογεί τις επιχορηγήσεις

τις οποίες τώρα  δίνει στα τυφλά. Η παρουσία γραφείου

Πολιτιστικών Υπηρεσιών θα µπορούσε να γίνει σε

συνεργασία µε την τοπική Αυτοδιοίκηση που θα έχει

αγαθό αποτέλεσµα αφού θα υπάρχει επιτόπια η γνώση

χώρων, ατόµων, οµάδων και θα γίνονται από το

υπουργείο επιχορηγήσεις εκεί όπου πρέπει να γίνονται,

ενώ τώρα, υποπτευόµαστε ότι ίσως να µοιράζονται

ανεξέλεγκτα ποσά που διασκορπίζονται χωρίς να

γίνεται ίσος και δίκαιος καταµερισµός.

Ι. Κρατική και ιδιωτική Ραδιοτηλεόραση. Ζητούµε και

απαιτούµε επιτακτικά να απαιτηθεί, ειδικά από την

Κρατική Ραδιοτηλεόραση να γυρίσει πίσω στον παλιό και

καλό εαυτό της, εκείνον της δεκαετίας 1962- 1972 για

όσον αφορά την προβολή των πνευµατικών και

καλλιτεχνικών θεµάτων και να πάψει επιτέλους να

απορροφάται από τον ανταγωνισµό µε τα ιδιωτικά

κανάλια εξευτελίζοντας τον εαυτό της. Κρίνοµε ότι όσον

αφορά σήµερα τον τοµέα που µας ενδιαφέρει, το ΡΙΚ

έχει τα χάλια του, ενώ έχει υποχρέωση να κρατά ένα

επίπεδο, που να σέβεται κατά απόλυτο τρόπο την

ελληνορθόδοξη παράδοση του λαού µας, τις προγονικές

ρίζες µας, την προβολή της πνευµατικής δηµιουργίας

ότι υπάρχουν αξιόλογοι λογοτέχνες που ποτέ δεν

µπήκε στον κόπο το Ίδρυµα να έρθει σε επαφή µαζί

τους ή µε τα ∆ιοικητικά Συµβούλια των Εταιρειών στις

οποίες ανήκουν ώστε να γίνει αξιολογική προβολή

του έργου τους, οµαδική ή ατοµική. όλων ανεξαίρετα

των δηµιουργών και όχι κατά επιλογή. Οφείλει, µια που

συντηρείται µε εισφορά  του κάθε πολίτη να σέβεται και

να φροντίζει για την πολιτιστική του άνοδο και την

ποιοτική του ψυχαγωγία.

>  >  >  >  >  >
YfiÌÓËÌ· «OÈ ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜ Ì·˜

ÁÈ· ÙË §ÔÁÔÙÂ¯Ó›·»
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Όσο τώρα για τους ιδιωτικούς Ραδιοτηλεοπτικούς

Σταθµούς, πρέπει µε νοµοθεσία ή κανονισµό για να

ανανεώσουν την άδεια λειτουργίας τους να τους

απαιτηθεί νοµική δέσµευση και υποχρέωση να

αφιερώνουν ποσοστό ικανού χρόνου και σε ώρες που να

µπορεί να πληροφορηθεί το κοινό, για συζητήσεις γύρω

από το θέµα Λογοτεχνία, την συνοµιλία και προβολή του

βιβλίου αλλά και των δηµιουργών της. Επίσης την

προβολή της Εικαστικής Τέχνης, της Μουσικής και

προβολή αξιόλογων Θεατρικών παραστάσεων. Η όλη

παροχή πρέπει να ελέγχεται ώστε να είναι αξιόλογη και

να χρησιµοποιούνται τέτοιοι συνεργάτες που δεν θα

απαξιώνουν αλλά θα  παρουσιάζουν  ποιοτικά τέτοια

προγράµµατα.

ΙΑ.Να καθιερωθεί ο εορτασµός της Παγκόσµιας Ηµέρας

Ποίησης και ο εορτασµός της Παγκόσµιας ηµέρας

Θεάτρου στην οποία, στην κάθε πόλη από το Κράτος

αλλά και τους τοπικούς ∆ήµους, να τιµώνται οι Ποιητές,

οι Θεατρικοί συγγραφείς και οι  ηθοποιοί της κάθε πόλης.

Να καθιερωθεί επίσης εκδήλωση για απόντες παλιούς

λογοτέχνες.

ΙΒ. Θεσµός απονοµής των Κρατικών Βραβείων

Λογοτεχνίας. Ο θεσµός όπως λειτούργησε και όπως

συνεχίζει να λειτουργεί, χωρίς να ζητούµε την

κατάργησή του, ζητούµε για την εκάστοτε αξιολόγηση

των έργων να υπάρχει συµµετοχή και των τοπικών,

κατά πόλη, Εταιρειών. Ζητούµε αποκέντρωση. Το

Υπουργείο Παιδείας, αξιολογικά να διορίζει στις κριτικές

επιτροπές αξιολόγησης πρόσωπα αποδεκτά και

προτεινόµενα και από τις κατά πόλη τοπικές

Εταιρείες, όπως την Εταιρεία Λογοτεχνών Πάφου και

Εταιρεία Λογοτεχνών Λεµεσού «Βασίλης Μιχαηλίδης» ή

τυχόν άλλη που θα δηµιουργηθεί σε άλλη πόλη. 

ΙΓ. Aυτές και µε συναίνεση µας να διορίζονται πρόσωπα

αδιάβλητα, εγνωσµένου ήθους, γνώσης, δικαιοκρισίας

και κύρους ώστε ν’ αποφεύγονται οι τυχόν

προσωποληψίες, προσωπικές ιδιοτελείς παρεµβάσεις.

Σκοπός µας είναι η προσπάθεια για πιο δίκαια κρίση ώστε

να βραβεύονται βιβλία που όταν τα πάρεις στα χέρια σου,

να είναι έργα ΑΞΙΑΣ και όχι έργα που από τις πρώτες

δεκαπέντε σελίδες, επειδή δεν αντέχεις το διάβασµα

τους, να τα κλείνεις γιατί πρόκειται περί καθαρής

ρυπαρογραφίας, πράγµα απαράδεκτο που όµως συνέβη

σε βραβεύσεις. 

Θέλουµε εντελώς να αποκλείσουµε περιπτώσεις που

όταν ένας λογοτέχνης που εκδίδει και υποβάλλει βιβλίο,

για αγορά και για βράβευση, επειδή δεν διαθέτει

γνωριµίες, διασυνδέσεις, ή να µην µπορεί να κάµει

ανταλλαγές- συναλλαγές και γιατί δεν είναι κοντά στους

κριτές,  να µην έχει τη δυνατότητα  και αυτός να  πάρει

βραβείο, τη στιγµή που το βιβλίο του όντως αξίζει και

είναι, κατά κοινή οµολογία, κατά παρασάγγας

καλύτερο.  

Γι’ αυτό, µε το υπόµνηµά µας, εισηγούµαστε ότι τα µέλη

των επιτροπών, πριν διοριστούν, πρέπει να εξετάζεται το

κύρος, η αντικειµενικότητα, η πνευµατική προσφορά,

η κατάρτισή τους ώστε να µην µπορούν να κάµουν

µεταξύ τους δόλιες ή κρυφές «συµµαχίες» σε βάρος

πάντα της ποιότητας, της αξίας και του

αποτελέσµατος των υπό κρίση έργων. 

Παράλληλα µε το διορισµό αµοιβαίας αποδοχής

αξιόλογων προσώπων ως κριτών προτείνουµε και

κάτι άλλο πολύ, κατά τη κρίση µας, βασικό να υπάρχει

πρώτο, δεύτερο και τρίτο βραβείο, όπως συµβαίνει

στους ολυµπιακούς αγώνες. Να υπάρχει επίσης

απονοµή πρώτου, δεύτερου και τρίτου επαίνου. Αυτό

το µέτρο κρίσης πιστεύουµε ότι θα αναβαθµίσει πολύ

το θεσµό.

Ας ληφθεί σοβαρά υπόψη ότι η απονοµή των

βραβείων έχει αντίκτυπο στο κύρος  του εκάστοτε

Υπουργού Παιδείας αλλά και του ίδιου του Προέδρου

της ∆ηµοκρατίας ο οποίος, σε ειδική τελετή,

απονέµει τα βραβεία.

Ι∆. Πρόσκληση και επισκέψεις λογοτεχνών σε σχολεία

Μέσης  Εκπαίδευσης .Ζητούµε τέλος από το Υπουργείο

Παιδείας να εκδώσει ειδική εγκύκλιο προς τα

εκπαιδευτήρια των σχολών Μέσης Εκπαίδευσης ώστε να

ισχύει αυτό που ισχύει  στα εκπαιδευτήρια της κατώτερης

εκπαίδευσης: Οι διευθύνσεις των σχολείων να µπορούν

να προσκαλούν λογοτέχνες δηµιουργούς, σε ειδικές

συγκεντρώσεις, πάντα µε συνεννόηση των Εταιρειών ή

τυχόν άλλων λογοτεχνικών Σωµατείων. Σ’ αυτές µαθητές

ή εκπαιδευτικοί αλλά και οι ίδιοι οι λογοτέχνες θα µιλούν

για το έργο τους. Αυτό κρίνουµε θα βοηθήσει στην

αγάπη της λογοτεχνίας, σαν υγιούς απασχόλησης µε

αποτέλεσµα να τραβήξει την προσοχή της νεολαίας

µας από ψυχοφθόρες ή άλλες ενασχολήσεις που

σήµερα καθώς βλέπουµε, έχουµε σηµάδια ότι

άρχισαν να την κατατρύχουν. 

Για την Εταιρεία Λογοτεχνών Λεµεσού «Βασίλης Μιχαηλίδης»

Γιώργος Πετούσης-Πρόεδρος

Ιουλία Παχνιώτη-Γραµµατέας

>  >  >  >  >  >
YfiÌÓËÌ· «OÈ ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜ Ì·˜
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6
Τεύχος 47 Ioύλης-Σεπτέµβρης 2007

Η έκθεση που ακολουθεί αφορά στην περίοδο µεταξύ

07/07/2006 - 06/07/2007.

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ∆.Σ.

Το ∆.Σ. συµπληρώνει τη διετή του θητεία. ∆υστυχώς, και παρά

τις επίµονες ενέργειες των µελών του, ανακοινώνει την υποβολή

της υποψηφιότητας ενός µόνον νέου ατόµου, επιπλέον των

υποψηφιοτήτων έξι µελών του απερχόµενου ∆.Σ., για εκλογή

του ως µέλους του νέου ∆.Σ. Ως σταθερός στόχος παραµένει η

σταδιακή ανανέωση όλων των µελών του ∆.Σ. και ιδιαίτερα των

αξιωµατούχων.

Οι τακτικές συνεδρίες συνεχίζουν να πραγµατοποιούνται, σε

τακτή µέρα, την πρώτη βδοµάδα εκάστου µηνός, µε εξαίρεση

(όπως πάντα) τους θερινούς µήνες. Η πείρα κατέδειξε πως µε

τον τρόπο διεξαγωγής των συνεδριάσεων (η διάρκεια των

οποίων κυµαίνεται γύρω στις δύο ώρες) αλλά και την κατανοµή

των εργασιών, σπάνια παρίσταται ανάγκη για σύγκλιση έκτακτης

συνεδρίας.

ΕΠΑΦΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ-ΜΕΛΗ

Στην περίοδο που ανασκοπούµε ο συνολικός αριθµός των

τακτικών µελών έχει αυξηθεί, κατά τον δεύτερο χρόνο της

διετούς θητείας του ∆.Σ., από τα 23 στα 24 σωµατεία, µε την

εγγραφή του Συλλόγου Ελλαδιτών Λεµεσού, ενώ άρχισε ήδη η

προβλεπόµενη από το Καταστατικό διαδικασία εγγραφής της

Χορωδίας Εµµέλεια και του Θεάτρου ΕΝΑ, οι οποίες

θεωρούνται δεδοµένες, αυξάνοντας έτσι τον συνολικό αριθµό

των τακτικών µελών στα 26. Σηµειώνουµε πως, για καθαρά

διαδικαστικούς λόγους, δεν έγινε εγγραφή σωµατείου που

δραστηριοποιείται στον τοµέα της Λυρικής Μουσικής (µε το

οποίο, όµως, υπάρχει και θα συνεχίσει επαφή µας) καθώς και το

ιδιαίτερα σηµαντικό γεγονός της αναµενόµενης υποβολής

αίτησης εκ µέρους του «Πολιτιστικού Οµίλου  Γερµασόγειας»

του πρώτου, δηλαδή, σωµατείου προερχόµενου από

Περιφερειακό ∆ήµο. Είναι γνωστές οι συνεχείς µας

προσπάθειες για ανάπτυξη ουσιαστικών δεσµών µε τους

∆ήµους της Μείζονος Λεµεσού και, επιτέλους, φαίνεται πως

έχουν αρχίσει να καρποφορούν. Ο στόχος, λοιπόν, της

επέκτασης του «Συντονιστικού» στην περιφέρεια της πόλης της

Λεµεσού δείχνει να βρίσκεται πιο κοντά. Παράλληλα, µερικά

σωµατεία-µέλη έχουν ανταποκριθεί στις προσκλήσεις που

έχουµε απευθύνει και πραγµατοποίησαν συνάντηση µε κλιµάκιο

του ∆.Σ., τακτική που θα έπρεπε, κατά τη γνώµη µας, να

γενικευθεί µε όλα τα µέλη µας γιατί θα βοηθήσει στη σύσφιξη

των δεσµών µεταξύ µας και θα µεταφέρει  τον παλµό, τις

ανησυχίες, τις σκέψεις και, γιατί όχι, τις διαφωνίες (αν και

εφόσον υπάρχουν) των σωµατείων στο ∆.Σ., αλλά και

αντίστροφα. 

ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΑΣ

ñ Ενηµερωτικό ∆ελτίο

Συνεχίζεται, ανελλιπώς, η τριµηνιαία έκδοσή του  και

τονίζουµε, γι άλλη µια φορά, την ταχυδροµική αποστολή 450

περίπου αντιτύπων (70 σε εκπαιδευτήρια και εκπαιδευτικούς

φορείς και άλλα 380 σε διάφορους φορείς και σε

επιλεγµένα άτοµα). Η ηλεκτρονική του «κυκλοφορία» έχει

ανασταλεί, εδώ κι ένα χρόνο, λόγω τεχνικών προβληµάτων

της ιστοσελίδας (www.kanali6.com) που το δηµοσίευε επ’

αµοιβή. Ως νέο στοιχείο θεωρούµε την έναρξη

δηµοσιευµάτων που σχετίζονται µε (κατ’ επιλογήν)

σηµαντικές δραστηριότητες σωµατείων-µελών («Όταν µίλησε

ο Μπρεχτ, ελληνικά» της Ε.Θ.Α.Λ., «Λογοτεχνικές

συναντήσεις Κύπρος-Γαλλία» της Alliance Francaise,

«Συζήτηση για το σύγχρονο ερασιτεχνικό θέατρο» (µε

αφορµή τη Μέρα Θεάτρου) της Θεατρικής Πορείας,

παρουσίαση του νέου πολιτιστικού περιοδικού «Ψιχάδι» από

τον Ανδρέα Μακρίδη της Εταιρείας Λογοτεχνών Λεµεσού

«Βασίλης Μιχαηλίδης»).

ñ Ιστοσελίδα

Η υποχρέωση την οποία ανέλαβε το ∆.Σ. για  υλοποίηση της

απόφασης προς απόκτηση δικής µας ιστοσελίδας έχει

προωθηθεί µε αργό ρυθµό. Σήµερα, µπορούµε να

παρουσιάσουµε ένα προκαταρκτικό πλάνο σχεδιασµού της

ιστοσελίδας στην οποία, όπως είχαµε δεσµευτεί, λαµβάνεται

ιδιαίτερη πρόνοια για σύνδεση ή συµπερίληψη όσων

σωµατείων-µελών επιθυµούν αυτή τη σύνδεση. Καλούµε,

ξανά, όλα τα σωµατεία-µέλη να ανταποκριθούν θετικά και να

συζητήσουν µαζί µας  τρόπους σύνδεσης ή απλής προβολής

τους. Σε µεταγενέστερο στάδιο (και αφού οριστικοποιηθεί η

µορφή που θα πάρει η ιστοσελίδα) θα επιδιωχθεί η σύνδεσή

της µε αντίστοιχες ιστοσελίδες αρχών και φορέων µε τους

οποίους επιθυµούµε να βρισκόµαστε σε µόνιµη επαφή

(όπως δηλώναµε στην προηγούµενη Ε.Γ.Σ., του ∆ήµου

Λεµεσού και συγκεκριµένων πολιτιστικών του στεγών, όπως

Αρχείων και Βιβλιοθήκης, του ΤΕ.ΠΑ.Κ., του Ε.Β.Ε.Λ., των

Πολιτιστικών Υπηρεσιών του Υ.Π.ΠΟ. και άλλων

κυβερνητικών τµηµάτων, αλλά και µε φορείς στο εξωτερικό,

στην Ελλάδα και στην Ε.Ε.).

ETH™IA TAKTIKH °ENIKH ™YNE§EY™H - 06/07/2007

ŒÎıÂÛË ¶ÂÚ·ÁÌ¤ÓˆÓ
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ŒÎıÂÛË ¶ÂÚ·ÁÌ¤ÓˆÓ
> > > > > > > > > 

ñ Ηλεκτρονική διεύθυνση (syntonistiko@cytanet.com.cy)

Καλούµε, ξανά, ΟΛΑ τα σωµατεία-µέλη να επιλέγουν αυτή τη

µορφή επικοινωνίας τους µαζί µας για άµεση επαφή και

αλληλοενηµέρωση. Από πλευράς µας καθιερώνεται, όλο και

περισσότερο, η ηλεκτρονική αλληλογραφία, τόσο µε όσα

σωµατεία-µέλη διαθέτουν αυτή τη δυνατότητα, όσο και µε

φορείς µε τους οποίους βρισκόµαστε σε τακτική επαφή.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ñ ∆ελτίο Τύπου (ηµεροµηνίας 31/08/2006) µε θέµα «Ανέγερση

κέντρου αναψυχής στο χώρο της Επίχωσης στη Λεµεσό»

ñ ∆ελτίο Τύπου (ηµεροµηνίας 04/10/2006) µε θέµα

«Εκπροσώπηση της Λεµεσού στην Πάτρα»

ñ ∆ελτίο Τύπου (ηµεροµηνίας 16/10/2006) µε θέµα

«Εκδηλώσεις µνήµης Νίκου Νικολαϊδη»

ñ Συνδιοργάνωση, µε τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υ.Π.ΠΟ.

και το Πολιτιστικό Κέντρο Οµίλου Λαϊκής, «Έκθεσης έργων

του Νίκου Νικολαϊδη» στη Στέγη Γραµµάτων και Τεχνών, από

τις 20/10-09/11/2006, στα πλαίσια των Εκδηλώσεων

Μνήµης Νίκου Νικολαΐδη

ñ Συνδιοργάνωση, µε τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υ.Π.ΠΟ.

και µε συνεργαζόµενους φορείς τον ∆ήµο Λεµεσού, την

Εθνική Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών Κύπρου, την Ένωση

Λογοτεχνών Κύπρου, την Εταιρεία Λογοτεχνών Λεµεσού

«Βασίλης Μιχαηλίδης», την εταιρεία Λογοτεχνών Πάφου,

τον Σύνδεσµο Ελλήνων Φιλολόγων Κύπρου και τον

σύνδεσµο Φιλίας Κύπρου-Αιγύπτου «Νίκος Νικολαϊδης»

Ηµερίδας για το Νίκο Νικολαϊδη, στο ∆ηµοτικό Μέγαρο

Λεµεσού, στις 21/10/2006, µε 14 εισηγητές

(πανεπιστηµιακούς και µελετητές) από την Κύπρο και το

εξωτερικό (Ελλάδα και Γαλλία)

ñ ∆ελτίο Τύπου (ηµεροµηνίας 13/11/2006) µε θέµα «Πάτρα

Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2006» (απάντηση

στον ∆ρα Αντώνη ∆ανό)

ñ Συγχαρητήριες επιστολές (ηµεροµηνίας 15/01/2007) στους

εκλελεγµένους εκπρόσωπους των Τοπικών Αρχών της

Μείζονος Λεµεσού, µετά τις δηµοτικές εκλογές στις

17/12/2006

ñ ∆ελτίο Τύπου (ηµεροµηνίας 18/01/2007) για τον αδόκητο

θάνατο του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισµού Πεύκιου

Γεωργιάδη

ñ Συνάντηση κλιµακίου του ∆.Σ., στις 24/01/2007, µε τον

νεοεκλεγέντα ∆ήµαρχο Λεµεσού, στο γραφείο του

ñ Tελετή για κόψιµο της Βασιλόπιτας, στις 31/01/2007, στη

«Στέγη», από τον ∆ήµαρχο Λεµεσού

ñ Επιστολή µας (ηµεροµηνίας 02/05/2007) στο ∆ήµο

Λεµεσού, µε θέµα τη «Λειτουργία της ∆ηµοτικής

Πολιτιστικής Επιτροπής»

ñ Συµµετοχή σε σύσκεψη, στις 21/05/2007, στα Γραφεία των

Πολιτιστικών Υπηρεσιών του Υ.Π.ΠΟ., µε θέµα τη

διοργάνωση Ηµερίδων προς τιµήν των ∆ηµήτρη Λιπέρτη και

Βασίλη Μιχαηλίδη, µε αφορµή τη συµπλήρωση 70 και 90

χρόνων, αντίστοιχα, από το θάνατό τους, µε

συνδιοργανωτές των Πολιτιστικών Υπηρεσιών το

Πανεπιστήµιο Κύπρου, τον Σύνδεσµο Ελλήνων Κυπρίων

Φιλολόγων, την Ένωση Λογοτεχνών Κύπρου, την Εταιρεία

Λογοτεχνών Λεµεσού «Βασίλης Μιχαηλίδης» και το

Συντονιστικό Συµβούλιο Πολιτιστικών Φορέων Λεµεσού και

µε εισηγητές Πανεπιστηµιακούς και µελετητές από την

Κύπρο και την Ελλάδα

ñ Συνάντηση, στη Στέγη, στις 23/05/2007, κατόπιν

πρόσκλησης από πλευράς του ΤΕ.ΠΑ.Κ. µε θέµα

«Πολιτιστικές εκδηλώσεις για την έναρξη λειτουργίας του

ΤΕ.ΠΑ.Κ.», προς τα σωµατεία-µέλη του «Συντονιστικού»

αλλά και σε σωµατεία µη µέλη µας. Έγινε ενηµέρωση από το

µέλος της Προσωρινής ∆ιοικούσας Επιτροπής Μίµη

Σοφοκλέους, τον Προϊστάµενο Σπουδών και Φοιτητικής

Μέριµνας Βασίλη Πρωτοπαπά και τον εκπρόσωπο της

Εταιρείας Συµβούλων του ΤΕ.ΠΑ.Κ. Ισίδωρο Κολώτα και

πρόσκληση στα σωµατεία να υποβάλουν προτάσεις για

διαµόρφωση/εµπλουτισµό του προγράµµατος εκδηλώσεων

και ακολούθησε συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων

ñ Επιστολή µας (ηµεροµηνίας 29/05/2007) στις Π.Υ. του

Υ.Π.ΠΟ., µε θέµα τις προαναφερθείσες Ηµερίδες, µε την

οποία αποδεχόµαστε την πρόταση για ανάληψη της

οργανωτικής ευθύνης και του συντονισµού

(περιλαµβανοµένης και της οικονοµικής διαχείρισης) των

δύο Ηµερίδων, οι οποίες αποφασίστηκε (προκαταρκτικά) να

πραγµατοποιηθούν στην αίθουσα Καστελλιώτισα στη

Λευκωσία (για τον ∆ηµήτρη Λιπέρτη) στις 30/11/2007 και

στην αίθουσα συνεδριάσεων στο ∆ηµοτικό Μέγαρο

Λεµεσού (για τον Βασίλη Μιχαηλίδη) την 01/12/2007  

Τόσο η Εταιρεία Λογοτεχνών Λεµεσού «Βασίλης

Μιχαηλίδης», όσο και το Σ.Σ.Π.Φ.Λ. εκπροσωπούνται µε

τους Προέδρους των ∆.Σ. στην πενταµελή Οργανωτική

Επιτροπή
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ñ Φιλοξενία/συνέντευξη του Προέδρου του ∆.Σ. στην

εκποµπή του θεολόγου και Υπεύθυνου Θρησκευτικής

∆ιαφώτισης της Ι. Μητρόπολης Λεµεσού κ. Σταύρου

Ολύµπιου «Η Λεµεσός χθες και σήµερα», στις 18/06/2007,

στο ραδιοσταθµό της Ι. Μητρόπολης Λεµεσού

ñ Επιστολή µας (ηµεροµηνίας 05/07/2007) στο ∆ήµο

Λεµεσού, για το προαναφερόµενο θέµα της Ηµερίδας προς

τιµήν του Βασίλη Μιχαηλίδη, στην αίθουσα συνεδριάσεων

της Ολοµέλειας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου στο ∆ηµοτικό

Μέγαρο Λεµεσού, την 01/12/2007.

ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ

ñ ∆ηµιουργία Βιβλιοθήκης

Ενώ συνεχίζει ο εµπλουτισµός του καταλόγου των βιβλίων

µε νέες δωρεές και έγινε ήδη η εγκατάσταση του

συστήµατος «ΑΒΕΚΤ» έχει εξευρεθεί προσοντούχο άτοµο

στο οποίο έχουµε ήδη αναθέσει την οργάνωση/διαχείριση

της υπό σύσταση βιβλιοθήκης.

ñ Εκδηλώσεις

Τονίζουµε, γι άλλη µια φορά, πως η χρησιµοποίηση της

«Στέγης» για πρόβες και συνεδρίες/συγκεντρώσεις/

συσκέψεις των σωµατείων-µελών µας, ιδιαίτερα των

σωµατείων που δεν διαθέτουν δικό τους οίκηµα, ή όσων τα

οικήµατά τους δεν διαθέτουν κατάλληλο χώρο, χωρίς καµιά

επιβάρυνση, αποτελεί ∆ΙΚΑΙΩΜΑ τους και ΟΧΙ παραχώρηση

του ∆.Σ.

Ακολουθεί αναλυτική καταγραφή των εκδηλώσεων που

έχουν διοργανωθεί στο χώρο της «Στέγης» κατά την περίοδο

που ανασκοπούµε (σηµειώνονται σε παρένθεση, για

σκοπούς σύγκρισης, οι αντίστοιχοι αριθµοί της

προηγούµενης περιόδου):

ñ Παρουσιάσεις βιβλίου: 6 (6)

ñ ∆ιαλέξεις: 4 (7)

ñ Εκθέσεις εικαστικών: 5 (6)

ñ Εκθέσεις φωτογραφίας: 2 (4)

ñ Άλλες εκδηλώσεις: 4 (3)

Σύνολο εκδηλώσεων: 21 (26)

Εκφράζουµε ικανοποίηση  όχι λόγω της µείωσης  των

εκδηλώσεων, παρά για τη συνεχιζόµενη θετική ανταπόκριση

του κοινού καθώς και για την παρατηρούµενη πλειοψηφία

(µε 2 προς 1) των εκδηλώσεων «λόγου» (παρουσιάσεις

βιβλίου, διαλέξεις, αλλά και ηµερίδα, βραδυά ποίησης,

ανοικτή συζήτηση, λογοτεχνική συνάντηση) έναντι των

εκδηλώσεων «θεάµατος» (εκθέσεις εικαστικών και

φωτογραφίας). 

Ακολουθεί ανάλυση των διοργανωτών των εκδηλώσεων:

ñ Οργάνωση από το "Συντονιστικό": 0 (0)

ñ Συνδιοργάνωση µε το "Συντονιστικό": 5 (8)

ñ Οργάνωση από σωµατεία-µέλη: 9 (10)

ñ Οργάνωση από άλλους φορείς: 7 (8)

Παρατηρείται, ως εφαρµογή σχετικής απόφασης

προηγούµενης Γενικής Συνέλευσης (κατόπιν επιθυµίας

σωµατείων-µελών), τόσο η απουσία εκδηλώσεων µε

µοναδικό διοργανωτή το «Συντονιστικό», όσο και η µείωση

της συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων µε τη συµµετοχή του

«Συντονιστικού», µε ταυτόχρονη σταθεροποίηση της

προσπάθειας για οργάνωση εκδηλώσεων από σωµατεία-

µέλη καθώς και από άλλους φορείς (συγκεκριµένα από το

Εργαστήρι Τέχνης και το Ιστορικό Μουσείο-Αρχείο-Κέντρο

Μελετών του ∆ήµου Λεµεσού, τα Επιµορφωτικά Κέντρα

Λεµεσού του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισµού, την

Ένωση Συντακτών Κύπρου, τον Οργανισµό Νεολαίας

Κύπρου και το Frederick Institute of Technology).  Θα πρέπει

να πούµε πως οι συνδιοργανώσεις εκδηλώσεων µε το

«Συντονιστικό» έχουν περισσότερο το χαρακτήρα της

υποστήριξης και της παραχώρησης της «Στέγης», ιδιαίτερα

σε φορείς όπου δεν είναι δυνατόν να αρνηθούµε κάτι τέτοιο,

αντίθετα το επιδιώκουµε, για ευνόητους λόγους (π.χ. στις

Πολιτιστικές Υπηρεσίες του αρµόδιου Υπουργείου ή στον

∆ήµο Λεµεσού).

Σηµειώνουµε, επίσης, τις  εκδηλώσεις που διοργανώθηκαν

σε χώρους εκτός «Στέγης». Συγκεκριµένα,

συνδιοργανώσαµε µε τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες του

Υ.Π.ΠΟ. την Ηµερίδα για το Νίκο Νικολαϊδη, στο ∆ηµοτικό

Μέγαρο Λεµεσού, στις 21/10/2006 καθώς και µε τον ∆ήµο

Λεµεσού, στην αίθουσα Columbia του Τεχνοχώρου της

Ε.Θ.Α.Λ., στις 02/11/2006, παρουσίαση του βιβλίου της

Πίτσας Γαλάζη «Οδός Αιµιλίου Χουρµουζίου» και τις δυο µε

µεγάλη επιτυχία.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Παρόλον ότι την κατάθεση των Πεπραγµένων ακολουθεί η

υποβολή των Οικονοµικών Καταστάσεων, ωστόσο συνηθίζεται

να προηγείται µια επιγραµµατική αναφορά επικεντρωµένη στο

θέµα της πολιτικής που εφαρµόζει το ∆.Σ. σε σχέση µε τα

οικονοµικά.
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∆υστυχώς, λόγω της γνωστής κυβερνητικής πολιτικής για

λιτότητα, η ετήσια χορηγία παραµένει (όπως και τα τέσσερα

τελευταία χρόνια) στο ίδιο ακριβώς επίπεδο για την κάλυψη των

(συνεχώς αυξανόµενων) λειτουργικών και των λοιπών πάγιων

εξόδων. Το ∆.Σ., παράλληλα µε την ανάγκη για συµπλήρωση ή

και αναβάθµιση του βασικού εξοπλισµού (για υλοποίηση,

τουλάχιστον, των υποχρεώσεων που έχουν αναληφθεί, δηλαδή,

της δηµιουργίας Βιβλιοθήκης και Ιστοσελίδας) στο χρονικό

διάστηµα που διανύουµε βρίσκεται αντιµέτωπο µε το αίτηµα για

αναπροσαρµογή/αύξηση του υφιστάµενου ενοικίου της Στέγης,

γεγονός που θα υποχρεώσει το νέο ∆.Σ. να αναζητήσει έκτακτες

συµπληρωµατικές χορηγίες ώστε να µπορέσει να διατηρήσει τη

θετική εικόνα που παρουσιάζουν, µέχρι σήµερα, οι Οικονοµικές

Καταστάσεις.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ-ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Στη διάρκεια της προηγούµενης Ε.Γ.Σ. καλέσαµε τα σωµατεία-

µέλη να ασκήσουν το Καταστατικό τους δικαίωµα και να

υποβάλουν σχετικές προτάσεις προς το ∆.Σ., µε γνώµονα τη

σύνδεση του «Συντονιστικού» µε αξιόλογα άτοµα που, πιθανόν,

να µην είναι ενταγµένα σε κάποιο από τα σωµατεία-µέλη, ή να

ανήκουν πέραν του χώρου που εκπροσωπεί το «Συντονιστικό»

για ανακήρυξή τους σε Παρεπίδηµα Μέλη. Μέχρι σήµερα δεν

υπήρξε ανταπόκριση και παρόλον ότι το ∆.Σ. έχει συζητήσει το

θέµα επεκράτησε η άποψη πως θα πρέπει να αφεθεί η

πρωτοβουλία στα σωµατεία-µέλη. Γι αυτό και επαναλαµβάνουµε

την πρότασή µας οπότε το νέο ∆.Σ. θα αναµένει τις δικές σας

προτάσεις και εισηγήσεις.

Θεωρώ πως, για το νέο ∆.Σ. που θα λάβει σήµερα την εντολή της

Ε.Γ.Σ.,  προτεραιότητα θα πρέπει να αποτελέσει η διατήρηση της

εκπροσώπησης του «Συντονιστικού» στην Πολιτιστική Επιτροπή

του ∆ήµου Λεµεσού, µετά τη µεθόδευση που επιχειρείται από

πλευράς του νέου της Προέδρου για να παραµείνει το

«Συντονιστικό» εκτός επιτροπής. Μόνον έτσι θα µπορεί να

προασπίζεται, όσο πιο αποτελεσµατικά µπορεί, τα καλώς

νοούµενα συµφέροντα των µελών του αλλά και της πόλης

γενικότερα. Η συνολική εικόνα µε την οποία το «Συντονιστικό»

προσεγγίζει, από της ιδρύσεώς του, τα προβλήµατα στον τοµέα

του πολιτισµού και η συνέπεια που δείχνει στην προώθηση

θεµάτων υποδοµής (αντί σε ενέργειες εντυπωσιασµού) έχουν

προκαλέσει  αντιδράσεις αλλά και προσωπικές επιθέσεις

εναντίον αξιωµατούχων µελών του (όπως συνέβη στο θέµα της

εκπροσώπησης της Λεµεσού στις εκδηλώσεις «Πάτρα

Πολιτιστική Πρωτεύουσα 2006» και στην επιµονή του ∆ήµου για

διατήρηση της υψηλού κόστους ετήσιας διοργάνωσής του

«Μεγάλα Μπαλέτα»).

Επαναλαµβάνω, φορτικά και µε κάθε ευκαιρία όπως όλα τα

τελευταία χρόνια, την πεποίθησή µου πως το ∆.Σ. χρειάζεται να

ανανεωθεί και να δηµιουργήσει συνθήκες διάδοχης

κατάστασης, ιδιαίτερα των αξιωµατούχων µελών του. Αποτελεί,

το λιγότερο,  αδυναµία να συνεχίζουν τα ίδια άτοµα να

εκπροσωπούν ένα φορέα τόσων πολλών σωµατείων, για µια

χρονική περίοδο που έχει ήδη ξεπεράσει τη δεκαετία. 

Θέλω να ευχαριστήσω, µε κάθε ειλικρίνεια , όλα τα µέλη του

απερχόµενου ∆.Σ. για τη συνεργασία που επέδειξαν µε

αποτέλεσµα τη διατήρηση της συνοχής του σώµατος και

συνακόλουθα της εύρυθµης λειτουργίας του, κάτι που

χαρακτηρίζει όλα τα ως τώρα Συµβούλια του «Συντονιστικού».

Ιδιαίτερες ευχαριστίες εκφράζω στο Ντίνο Μαστορούδη γιατί

προ διετίας ανταποκρίθηκε θετικά και ενίσχυσε το ∆.Σ. µε την

πείρα και τις γνώσεις του, όχι µόνο τις νοµικές και σήµερα δεν

διεκδικεί επανεκλογή του.

Ευχαριστώ, επίσης, τους εκπρόσωπους των σωµατείων-µελών

που βρίσκονται µαζί µας. Είναι σηµαντικό, κατά τη γνώµη µου, να

µεταφέρουν στα αντίστοιχα ∆ιοικητικά τους Συµβούλια πως τα

σωµατεία-µέλη, χωρίς να πάψουν να είναι και να λειτουργούν

αυτόνοµα, θα ήταν χρήσιµο να ανταποκριθούν σε πρακτικές

αλληλοβοήθειας και αλληλοϋποστήριξης µεταξύ τους.

Υπάρχουν πρακτικοί τρόποι και µερικά σωµατεία το έχουν

κιόλας επιχειρήσει, µε θετικά αποτελέσµατα. Η αλληλεγγύη

µεταξύ των σωµατείων-µελών θα ενδυναµώσει περισσότερο

τους δεσµούς και παράλληλα θα δώσει προς τα έξω τα ανάλογα

µηνύµατα. Η προσπάθεια που είχε αναληφθεί, προ 15ετίας, µε

τη σύσταση του «Συντονιστικού» υπογράµµιζε εξαρχής τη

συλλογική (χωρίς να παραγνωρίζει την ατοµική) προσπάθεια. Ας

ξεφύγουµε, εντελώς, από τη νοοτροπία που θέλει τα πολιτιστικά

σωµατεία να διεκδικεί το καθένα, ξεχωριστά, για λογαριασµό

του και ας ενδυναµώσουµε τις κοινές προσπάθειες χωρίς να

διατηρούµε αυταπάτες πως κάθε ενέργεια θα στέφεται, κατ’

ανάγκην, µε επιτυχία. Πιστεύουµε πως το «Συντονιστικό» έχει

αποδείξει, επανηλειµµένα µέχρι σήµερα, πως µελετά και

προωθεί για επίλυση σωρεία ζητηµάτων κοινού ενδιαφέροντος,

κάτι που πρακτικά θα ήταν ακατόρθωτο να επιχειρηθεί από το

κάθε σωµατείο-µέλος χωριστά.

Τέλος, ευχαριστίες απευθύνουµε στη ∆ιευθύντρια καθώς και

στους Λειτουργούς των Πολιτιστικών Υπηρεσιών του αρµόδιου

Υπουργείου για την εµπιστοσύνη που συνεχίζουν να µας

δείχνουν, ποικιλοτρόπως. Η συνδιοργάνωση µαζί τους τριών

Ηµερίδων (πρώτα για το Νίκο Νικολαϊδη και προσεχώς για τους

∆ηµήτρη Λιπέρτη και Βασίλη Μιχαηλίδη) καθώς και η ανάθεση

της οικονοµικής διαχείρισης για τα έξοδα των Ηµερίδων,

αποτελούν την καλύτερη απόδειξη. 

Ιούλιος Φ. Θεοδωρίδης

Πρόεδρος του απερχόµενου ∆.Σ.
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™¯fiÏÈÔ ÛÙÔ
«YfiÌÓËÌ· ÁÈ· ÌÈ· KÚ·ÙÈÎ‹ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎ‹ ¶ÔÏÈÙÈÎ‹»

Aγαπητοί φίλοι στο Συντονιστικό Συµβούλιο,

Eπειδή εκτιµώ τη δραστηριότητα και την προσφορά σας,

επιτρέψτε µου να µοιραστώ µαζί σας τις ακόλουθες

σκέψεις µου, αφού διάβασα το τελευταίο Eνηµερωτικό

σας δελτίο.

(Oι σκέψεις αυτές είναι καθαρά προσωπικές)

∆ε γνωρίζω πότε γράφτηκε το Yπόµνηµ για µια κρατική

Πολιτιστική Πολιτική του Συντονιστικού Συµβουλίου

Πολιτιστικών Φορέων Λεµεσού, όµως χαίροµαι που βλέπω

σηµαντικούς φορείς να συντονίζουν τις προσπάθειές τους

στο συγκεκριµένο θέµα του θεάτρου.

Όµως πιστεύω πως, ειδικά στα σηµεία που αφορούν το

θέατρο, κάποιες από τις εισηγήσεις, αφορούν αποφάσεις

που ήδη υλοποιούνται ή πάγιες θέσεις που δηλώθηκαν πριν

την υποβολή των εισηγήσεων του Συντονιστικού.

• H «απόλυτη ανάγκη για διαχωρισµό των δύο ιδιοτήτων

που έχει σήµερα ο ΘOK» µε «δηµιουργία άλλης

αυτόνοµης και ανεξάρτητης επιτροπής πιθανόν στα

πλαίσια του ΘOκ»: Έχει ήδη ληφθεί απόφαση από το

Yπουργικό Συµβούλιο για διαχωρισµό του Tοµέα

ανάπτυξης από το Kρατικό Θέατρο. Tώρα, δεν είµαι

βέβαιη πώς εννοείτε το διαχωρισµό στα πλαίσια του ΘOK,

όµως όπως σίγουρα γνωρίζετε, ο διαχωρισµός αυτός ήδη

υπάρχει και φαίνεται ξεκάθαρα στον προϋπολογισµό που

εγκρίνεται από τη Bουλή.

• «Oυσιαστική αύξηση της οικονοµικής ενίσχυσης των

θιάσων» και «θέσπιση αυστηρότερων ποιοτικών

κριτηρίων για την ετήσια επιχορήγησή τους». Tα κονδύλια

ενίσχυσης του ελεύθερου θεάτρου έτυχαν σοβαρής

αύξησης στο φετινό προϋπολογισµό, παρά την

παγοποίηση της Kρατικής χορηγίας. Ποσό πέραν των

£100,000 ενίσχυσε την ανάπτυξη, κατ’ εξαίρεση, µε

απόφαση του Yπουργικού Συµβουλίου. H αύξηση των

κονδυλίων του ελευθέρου θεάτρου είναι πάγιο αίτηµα

του ΘOK. Πρέπει όµως να σηµειωθεί πως τα θέατρα στο

σχέδιο Γ’ τώρα επιχορηγούνται µε µέχρι το 60% του

συνολικού προϋπολογισµού τους.

• Tα περί αναθεώρησης του θεσµού του Σχολικού

Θεάτρου ούτως ώστε να συµβάλλει περισσότερο στην

καλλιέργεια των παιδιών και να ενισχύει τη θεατρική τους

παιδεία, παρά να προωθεί το «ψώνιο» του ηθοποιού

κ.λ.π. περιγράφουν ακριβώς το πνεύµα των αλλαγών που

έγιναν στη φετινή διοργάνωση των µαθητικών αγώνων,

µια διαδικασία αλλαγής που ξεκίνησε από το Σεπτέµβριο

του 2006: µετά από ανταλλαγή απόψεων των

εµπλεκοµένων, καταργήθηκαν τα βραβεία ώστε να

εκλείψει ο ανταγωνισµός, τονίστηκε πως στην όλη

διαδικασία αξία έχει η συµµετοχή και πως το κέρδος

βρίσκεται στη συνύπαρξη των µελών του «θιάσου» ως

οµάδα για την επίτευξη του κοινού στόχου. Παράλληλα

συντονίστηκαν οι ενέργειες για επιµόρφωση (το

σεµινάριο µάλιστα έγινε στη Λεµεσό), αναπτύχθηκε η

ιδέα του δικτύου των εκπαιδευτικών ώστε να µπορούν να

ανταλλάσσουν πληροφορίες αλλά και πηγές

ενηµέρωσης, τόσο µεταξύ τους όσο και από τους

διοργανωτές, οργανώθηκε ηµερίδα για τη συµµετοχή

όλων των εµπλεκοµένων στους Aγώνες κλπ.

Συµπερασµατικά, χαίροµαι που υπάρχει σύµπτωση απόψεων,

όµως ευσεβάστως υποβάλλω πως η καταγραφή των

εισηγήσεων ίσως γίνεται µε τρόπο που δείχνει πως µπορεί να

χρειάζεται περισσότερη επικοινωνία µε το ΘOK και

ενηµέρωση του Συµβουλίου για τις τελευταίες εξελίξεις.

Πάντα στη διάθεσή σας για ότι χρειαστείτε,

Φιλικά,

Mαρίνα Mαλένη

(Yπεύθυνη Tοµέα Θεατρικής Aνάπτυξης του Θ.O.K.)

Y.Γ. Kάτι παρόµοιο θυµάµαι ξανάτυχε στο παρελθόν, πριν 5-

6 χρόνια αν δεν κάνω λάθος, µε ολόκληρη έρευνα που

διεξήχθη από άλλο φορέα, µε στόχο να γίνουν

εισηγήσεις για αναθεώρηση σε θέµα που είχε µόλις

αναθεωρηθεί υλοποιόντας ήδη τις εισηγήσεις που έκανε

εκ των υστέρων η έρευνα. Eκεί δυστυχώς, δε υπήρχε

ενηµέρωση πως θα γινόταν η συγκεκριµένη έρευνα που

αφορούσε άµεσα τον Oργανισµό, ώστε να δοθούν τα

κατάλληλα στοιχεία.
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BÈ‚Ï›· Î·È ¶ÂÚÈÔ‰ÈÎ¿
Ô˘ ‹Ú·ÌÂ:

ñ ¶·Ó›ÎÔ˘ ¶·ÈÔÓ›‰Ë

«∏ ªÈÎÚ‹ ÌÔ˘ ¶ÈÓ·ÎÔı‹ÎË»

∫˘ÚÔ¤ÂÈ· 2006 

ñ ª·Ú›· ¶ÂÚ·ÙÈÎÔ‡ ∫ÔÎ·Ú¿ÎË

«∞˘ÙfiÌÂÏ·» ¶ÔÈ‹Ì·Ù·

§Â˘ÎˆÛ›· 2006 

ñ ª·Ú›· ¶ÂÚ·ÙÈÎÔ‡ ∫ÔÎ·Ú¿ÎË

«Ã¿˚ ∫¿˚» 

§Â˘ÎˆÛ›· 2006 

ñ Taher Art & Culture Institute

"Isfahan" The jewel of Iran

ñ πÂÚ¿ ªÔÓ‹ ¶·Ó·Á›·˜ ∞ÌÈÚÔ‡˜ 

«πÛÙÔÚÈÎfi πÂÚ¿˜ ªÔÓ‹˜ ¶·Ó·Á›·˜ ∞ÌÈÚÔ‡˜»

§ÂÌÂÛfi˜ 1971 

ñ ∂Ù·ÈÚÂ›· §ÔÁÔÙÂ¯ÓÒÓ §ÂÌÂÛÔ‡ «µ·Û›ÏË˜ ªÈ¯·ËÏ›‰Ë˜»

«∞ÓıÔÏfiÁÈÔ ¶Ô›ËÛË˜ Î·È ¶Â˙ÔÁÚ·Ê›·˜ §ÔÁÔÙÂ¯ÓÒÓ

§ÂÌÂÛÔ‡»

§ÂÌÂÛfi˜ 2007

¶EPIO¢IKA

ñ «ÕÓÂ˘»
∆Â‡¯Ô˜ 24, ÕÓÔÈÍË 2007 

ñ ∂.∫∞.∆∂.
«∂ÓËÌÂÚˆÙÈÎfi ¢ÂÏÙ›Ô» ª¿˚Ô˜ - IÔ‡ÓÈÔ˜ 2007 

ñ ∂ÊËÌÂÚ›‰· ¶√§π∆∏™
«∂Í¿ÁÁÂÏÔ˜» ∆Â‡¯Ë 6, 7
ª¿˚Ô˜, πÔ‡ÓÈÔ˜, 2007 

ñ «ª·ıËÙÈÎ‹ ¤Ó·»
§·Ó›ÙÂÈÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ §ÂÌÂÛÔ‡
ª¿ÚÙÈÔ˜ 2007  
™¯ÔÏÈÎ‹ ÃÚÔÓÈ¿ 2006-2007

ñ «ª·ıËÙÈÎfi ¶ÂÚÈÛÎfiÈÔ»
§‡ÎÂÈÔ ∞Á›Ô˘ πˆ¿ÓÓË, ∆Â‡¯Ô˜ 17
™¯ÔÏÈÎ‹ ÃÚÔÓÈ¿ 2006-2007

ñ ¢‹ÌÔ˜ §ÂÌÂÛÔ‡ 
«∆· ÂÓ Ô›Îˆ ÙË˜ §ÂÌÂÛÔ‡»
∂ÓËÌÂÚˆÙÈÎfi ¶ÂÚÈÔ‰ÈÎfi,  πÔ‡ÓÈÔ˜ 2007

ñ «£¤Ì·Ù·»
¶ÂÚÈÔ‰ÈÎfi Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÔ‡
∆Â‡¯Ô˜ 2, 2007

AÓ·ÎÔ›ÓˆÛË ÁÈ· ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ °È·ÓÓ¿ÎË ¢. ¶ÔÙ·Ì›ÙË

Το Σ.Σ.Π.Φ.Λ. εκφράζει βαθιά θλίψη για το θάνατο

του αείµνηστου Γιαννάκη ∆. Ποταµίτη, θεωρώντας

πως η απώλειά του στερεί την πόλη και τον τόπο µας

από ένα πρωτοπόρο, όχι µόνο του αγώνα για το

φυσικό περιβάλλον αλλά και  από ένα συνεπή

αγωνιστή για τη διατήρηση της ευρύτερης πολιτιστικής

κληρονοµιάς της Λεµεσού.

Ως ελάχιστη ένδειξη τιµής και σεβασµού της µνήµης

του, το Σ.Σ.Π.Φ.Λ. υιοθετεί ένθερµα την εισήγηση να

δοθεί το όνοµα του εκλιπόντα στο ∆ασούδι της

Λεµεσού.

O Γιαννάκης ∆. Ποταµίτης µαζί µε τα υπόλοιπα µέλη της

Eκτελεστικής Γραµµατείας της Eπιτροπής Λεµεσού για το

Φυσικό Περιβάλλον, το καλοκαίρι του ‘92 στη Λεµεσό
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∆· 24 ™ˆÌ·ÙÂ›·-Ì¤ÏË Ì·˜

ΑΛΛΙΑΝΣ ΦΡΑΝΣΑΙZ ΛΕΜΕΣΟΥ
Τ.Θ.56681, 3309 ΛΕΜΕΣΟΣ

Ε.Θ.Α.Λ.
(Εταιρεία Θεατρικής Ανάπτυξης Λεµεσού)
TEXNOXΩPOΣ
Φρ. Pούσβελτ 76, Aκίνητα ∆ήµου Λεµεσού
Kτίριο A, 3011 Λεµεσός

Ε.ΚΑ.ΤΕ.
(Επιµελητήριο Καλών Τεχνών) ΤΜΗΜΑ ΛΕΜΕΣΟΥ
16ης Iουνίου 1943 αρ. 7 & Βίκτωρος Ουγκώ
3022 Λεµεσός

ΕΝ.Α.Ζ.
( Ένωση Αυτοδίδακτων Ζωγράφων) Τµήµα Λεµεσού
Μονής Κύκκου 16, 3071 Λεµεσός

ETAIPEIA ΛOΓOTEXNΩN ΛEMEΣOY
«BAΣIΛHΣ MIXAHΛI∆HΣ»
Τ.Θ. 53564, 3303 Λεµεσός

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ
Φρ. Pούσβελτ 238, Zακάκι, 3046 Λεµεσός

ΘΕΑΤΡΟ ΡΙΑΛΤΟ
Τ.Θ. 50332, 3603 Λεµεσός

Ι∆ΡΥΜΑ EYAΓOPA KAI KAΘΛHN ΛANITH
Τ.Θ. 50203, 3602 Λεµεσός

Ι∆ΡΥΜΑ ΝΙΚΟΛΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Τ.Θ. 51443, 3505 Λεµεσός

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΛΕΜΕΣΟΥ
Γλάδστωνος 100, 3040 Λεµεσός

ΟΜΑ∆Α ΧΟΡΟΥ ΡΟΕΣ
Τ.Θ. 50486, 3606 Λεµεσός

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
Αγ. Φυλάξεως 66, 3025 Λεµεσός

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ “ΕΠΙΛΟΓΗ”
Τ.Θ. 58243, 3732 Λεµεσός

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ “ΝΕΜΕΣΟΣ”
Τ.Θ. 51943, 3509 Λεµεσός

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ OMIΛOΣ ΣOYNIOY-ZANATZIAΣ
Zανατζιά, 4717 Λεµεσός

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ
Τ.Θ. 50188, 3601 Λεµεσός

ΣYΛΛOΓOΣ EΛΛA∆ITΩN ΛEMEΣOY
T.K. 58088, 3730 Λεµεσός

ΣYN∆EΣMOΣ «ΦIΛOI TOY XOPOY»
Zαλοκώστα & Σιµωνίδου, 3091 Λεµεσός

ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΦΙΛΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΛΕΜΕΣΟΥ
Τ.Θ. 57058, 3312 Λεµεσός

ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΧΟΡΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
T.Θ. 54203, 3722 Λεµεσός

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ - TMHMA ΛEMEΣOY
Τ.Θ. 56424, 3306 Λεµεσός

ΧΟΡΩ∆ΙΑ “ΑΡΗΣ” ΛΕΜΕΣΟΥ
Aττίκ 7, 3120 Λεµεσός

ΧΟΡΩ∆ΙΑ “APIONEΣ”
Φιλοκύπρου Kατ. 4D/E/Z Alexander Center
Block B, 3032 Λεµεσός

ΧΟΡΩ∆ΙΑ “ΜΟΝΤΕΡΝΟΙ ΚΑΙΡΟΙ”
Ειρήνης 110, 3041 Λεµεσός ∆Ô ∂ÓËÌÂÚˆÙÈÎfi ¢ÂÏÙ›Ô ÂÈ¯ÔÚËÁÂ›Ù·È ·fi ÙÈ˜ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎ¤˜ ÀËÚÂÛ›Â˜ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô˘ ¶·È‰Â›·˜ Î·È ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡

“™À¡∆√¡π™∆π∫√ ™Àªµ√À§π√ ¶√§π∆π™∆π∫ø¡ º√ƒ∂ø¡ §∂ª∂™√À”

“™Ù¤ÁË °Ú·ÌÌ¿ÙˆÓ Î·È ∆Â¯ÓÒÓ”

16Ë˜ IÔ˘Ó›Ô˘ 1943 ·Ú. 7 Î·È µ›ÎÙˆÚÔ˜ √˘ÁÎÒ, 3022 §ÂÌÂÛfi˜
T·¯˘‰ÚÔÌÈÎ‹ ¢ÈÂ‡ı˘ÓÛË: T.£. 56467, 3307 §ÂÌÂÛfi˜

∆ËÏ.: 25 74 91 79, º·Í: 25 74 90 87
HÏÂÎÙÚÔÓÈÎ‹ ‰ÈÂ‡ı˘ÓÛË: syntonistiko@cytanet.com.cy

¶·Ú·ÛÎÂ˘‹

25 M·˝Ô˘ 2007

8.00 Ì.Ì.

TÂÙ¿ÚÙË

30 M·˝Ô˘ 2007

8.00 Ì.Ì.

«Η ζωή και το έργο της Μαρίας Πολυδούρη» - οµιλήτρια η
Μαρία Ξάνθου, φιλόλογος-λογοτέχνιδα και απαγγελία από
την Έλενα Σάββα και τον Ανδρέα Μακρίδη
∆ιοργάνωση: Εταιρεία Λογοτεχνών Λεµεσού «Βασίλης
Μιχαηλίδης»

«Η λογοτεχνία στην ηλεκτρονική εποχή» -οµιλητές  Νάγια
Ρούσου, Κλείτος Ιωαννίδης, Ανδρέας Πετρίδης, Πίτσα
Γαλάζη και συντονιστής Ανδρέας Μακρίδης
∆ιοργάνωση: Εταιρεία Λογοτεχνών Λεµεσού «Βασίλης
Μιχαηλίδης» και Κυπριακό Κέντρο Συγγραφέων  ΡΕΝ

TÚ›ÙË

3 IÔ˘Ï›Ô˘ 2007

8.00 Ì.Ì.

TÚ›ÙË

18 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2007

7.00 Ì.Ì.

Εγκαίνια έκθεσης παγκύπριου διαγωνισµού φωτογραφίας µε
θέµα «ΤΡΙΑΘΛΟΝ».
∆ιοργάνωση: Φωτογραφική Εταιρεία Κύπρου, Τµήµα Λεµε-
σού και Παγκύπρια Οµοσπονδία Τριάθλου
∆ιάρκεια έκθεσης µέχρι τις 6 Ιουλίου 2007

Στα πλαίσια των εκδηλώσεων της έναρξης λειτουργίας  του
ΤΕ.ΠΑ.Κ. (Τεχνολογικού Πανεπιστηµίου Κύπρου) διοργανώ-
νεται ποιητική βραδιά για την ποιήτρια, γιατρό του κόσµου και
βουλευτή Ελένη Θεοχάρους. Το ποιητικό της έργο  θα πα-
ρουσιάσει ο Ανδρέας Μακρίδης, συγγραφέας - ποιητής -
µελετητής και  θα απαγγείλει  η ηθοποιός -σκηνοθέτιδα
Κατερίνα Καζαντζή.
∆ιοργάνωση: Σύλλογος Ελλαδιτών Λεµεσού.

EÎ‰ËÏÒÛÂÈ˜
Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÛÙË “™Ù¤ÁË” 

( Û Ù Ô  ‰ È ¿ Û Ù Ë Ì ·  Ù Ô ˘   Ú Ô Ë Á Ô ‡ Ì Â Ó Ô ˘  Ù Ú › Ì Ë Ó Ô ˘ )

Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó

Aνακοίνωση για την Eτήσια Γενική Συνέλευση
Tο Συντονιστικό Συµβούλιο Πολιτιστικών Φορέων Λεµεσού πραγµατοποιεί την Eτήσια Γενική
Συνέλευση του την Παρασκευή 6/7/2007, στις 7.00µ.µ., στη Στέγη Γραµµάτων και Tεχνών.

H ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνει τα ακόλουθα θέµατα:
1. Eπικύρωση Πρακτικών της προηγούµενης E.Γ.Σ., στις 07/07/2006
2. Λογοδοσία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τα πεπραγµένα της χρονιάς
3. Oικονοµική Έκθεση
4. Συζήτηση και παρατηρήσεις επί της λογοδοσίας και της οικονοµικής έκθεσης
5. ∆ιάφορα απορρέοντα από την E.Γ.Σ.
6. Aρχαιρεσίες για την εκλογή νέου ∆.Σ. re
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