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Η Α' Τεχνική Σχολή η οποία, μαζί με τα (προς κατεδάφιση) κτίρια της Αστυνομικής Διεύθυνσης και του παλιού Νοσοκομείου,
θα αποτελέσουν τον πυρήνα ανάπτυξης της Β' Φάσης του ΤΕ.ΠΑ.Κ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Κοπή Βασιλόπιτας
Σύσκεψη Δημάρχου, Πολιτιστικής Επιτροπής Δήμου Λ/σού με εκπρόσωπους του Σ.Σ.Π.Φ.Λ.
Ο Πολιτιστικός Όμιλος Γερμασόγειας, το 28ο τακτικό μέλος του Σ.Σ.Π.Φ.Λ.
Εκδηλώσεις στη "Στέγη"
Βιβλία/περιοδικά που πήραμε
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ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΩΗΝ ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Διοικητικό Συμβούλιο
Αθλητικού Μορφωτικού Συλλόγου Μακάριος Γ΄
Μισιαούλη και Καβάζογλου
3016, Λεμεσός
Λεμεσός, 12/01/2009
Αξιότιμοι κύριοι,
ΘΕΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΩΗΝ ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Το Συντονιστικό Συμβούλιο Πολιτιστικών Φορέων Λεμεσού (αποτελούμενο από 27 αυτόνομα πολιτιστικά σωματεία που
δραστηριοποιούνται στη Λεμεσό), στα πλαίσια των παρεμβάσεων που επιχειρεί για διάφορα πολιτιστικά θέματα, έθεσε ως στόχο την
πλήρη αξιοποίηση του Τ/Κ σχολείου επί της οδού Μισιαούλη & Καβάζογλου στη Λεμεσό. Από καιρού απέστειλε σχετικές επιστολές,
τόσο προς την Έπαρχο Λεμεσού, όσο και προς το Τμήμα Διαχείρισης Τ/Κ Περιουσιών, ενώ κοινοποίησε παράλληλα τη σχετική
αλληλογραφία και στον Δήμο Λεμεσού (η οποία αλληλογραφία, αν το επιθυμείτε, μπορεί να σας κοινοποιηθεί για σκοπούς
πληροφόρησής σας).
Επειδή, με ικανοποίηση, έχουμε πληροφορηθεί πως μέρος του αναφερόμενου κτιρίου έχει παραχωρηθεί από ετών για πολιτιστική
χρήση, συγκεκριμένα από το σύλλογό σας, σας ενημερώνουμε ότι το Συντονιστικό Συμβούλιο Πολιτιστικών Φορέων Λεμεσού είναι
πρόθυμο να συνεργαστεί μαζί σας έτσι ώστε να αξιοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ο χώρος. Παρά το ότι μέρος του κτιρίου
έχει παραχωρηθεί για επαγγελματική χρήση από εκτοπισμένο συμπολίτη μας, και χωρίς να υποτιμούμε τις δυσκολίες που
προκύπτουν σε σχέση με τους υφιστάμενους κανονισμούς παραχώρησης και λειτουργίας υποστατικών Τ/Κ ιδιοκτησίας, πιστεύουμε
ότι ο συγκεκριμένος χώρος μπορεί να ανακαινιστεί, να «απαλλαχθεί» από πρόσθετες (και, ίσως, παράνομες) επεκτάσεις/προσθήκες
και να χρησιμοποιηθεί συστηματικά, με βάση δικό σας πρόγραμμα, προς όφελος τόσο των μελών του συλλόγου σας, όσο και των
κατοίκων της ευρύτερης (και, πραγματικά, υποβαθμισμένης) πρώην Τ/Κ συνοικίας της πόλης μας.
Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις και εισηγήσεις. Ελπίζουμε σε θετική ανταπόκρισή σας.
Με εκτίμηση

Ιούλιος Φ. Θεοδωρίδης
Πρόεδρος

Δώρος Ιερόπουλος
Αντιπρόεδρος/Γραμματέας
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ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Tο Δ.Σ. του Συντονιστικού Συμβουλίου Πολιτιστικών Φορέων Λεμεσού πραγματοποίησε την καθιερωμένη κοπή της βασιλόπιτας την
Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2009 στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών Λεμεσού.
Έχουν παραστεί ο Αντιδήμαρχος Λεμεσού Γιάννος Δανιηλίδης, Επίτιμα Μέλη, εκπρόσωποι σωματείων-μελών καθώς και μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου του «Συντονιστικού».

ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ
Στη συνεδρίαση του Δ.Σ. που έγινε στις 11/03/2009, έχει εγκριθεί η εγγραφή του σωματείου «Πολιτιστικός Όμιλος Γερμασόγειας»
ως (28ου) τακτικού μέλους του Συντονιστικού Συμβουλίου Πολιτιστικών Φορέων Λεμεσού.

ΣΥΣΚΕΨΗ
Προς εφαρμογή σχετικής εισήγησης που κατατέθηκε κατά την προηγούμενη Ετήσια Γενική Συνέλευση (2008), πραγματοποιήθηκε την
Τετάρτη 11/02/2009, στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών Λεμεσού, σύσκεψη υπό την προεδρία του Δημάρχου Ανδρέα Χρίστου,
εκπροσώπων των σωματείων-μελών και του Δ.Σ. του «Συντονιστικού», στην παρουσία του Προέδρου Λόλλου Γιωργαλλέτου και (3)
μελών της Πολιτιστικής Επιτροπής του Δήμου Λ/σού και της Νάτιας Αναξαγόρου Προϊστάμενης των Πολιτιστικών Υπηρεσιών του
Δήμου.
Η σύσκεψη θεωρείται σημαντική αφού αναπτύχθηκε εποικοδομητικός διάλογος ανάμεσα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και στους
οργανωμένους πολιτιστικούς φορείς της πόλης. Διατυπώθηκαν διάφορες εισηγήσεις και δόθηκαν οι απαραίτητες επεξηγήσεις πάνω σε
σημαντικά πολιτιστικά ζητήματα.
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Εκδηλώσεις στη «Στέγη»
- Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2009, ώρα 7.30 μ.μ. Εγκαινιάστηκε η έκθεση φωτογραφίας του Παγκύπριου Διαγωνισμού Φωτογραφίας
2008 που διοργάνωσε η Φωτογραφική Εταιρεία Κύπρου, Τμήμα Λευκωσίας. Τα θέματα του Φωτογραφικού Διαγωνισμού ήταν
«Ελεύθερο» έγχρωμο, «Πορτραίτο» έγχρωμο, «Ελεύθερο» μονόχρωμο, «Ελεύθερο» πειραματική φωτογραφία. Η έκθεση διάρκεσε
από τις 26 μέχρι τις 30 Ιανουαρίου 2009.
- Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου 2009, ώρα 8 μ.μ. Το θέατρο VERSUS διοργάνωσε εκδήλωση – συζήτηση με θέμα: Πολιτική και σύγχρονο
θέατρο - η περίπτωση του NORDOST. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε 1 μήνα, περίπου, πριν την παράσταση NORDOST που ανέβασε
το θέατρο VERSUS. Φόντο στο έργο αυτό αποτελεί η τρομοκρατική ενέργεια των Τσετσένων σε Θέατρο της Μόσχας πριν μερικά
χρόνια και το κείμενο αναφέρεται στην τρομοκρατική δράση εντός του θεάτρου την ώρα που συνέβαινε η πραγματική θεατρική
δράση. Προλόγισε ο Μαρίνος Ανωγυριάτης, σκηνοθέτης της παράστασης NORDOST, πρόεδρος του θεάτρου VERSUS. Έγιναν
σύντομες εισηγήσεις από τον ακαδημαϊκό Μίμη Σοφοκλέους, τον κριτικό και μελετητή θεάτρου Κώστα Μακρίδη και τον υποψήφιο
διδάκτορα Πολιτικής Θεωρίας Νικόλα Δευτερά και ακολούθησε συζήτηση. Στο τέλος της εκδήλωσης ηθοποιοί της παράστασης NORDOST του θεάτρου VERSUS ανέγνωσαν μικρό απόσπασμα από το έργο.
- Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 2009, ώρα 7 μ.μ. Ο Νεοκυπριακός Σύνδεσμος διοργάνωσε Λογοτεχνική και ποιητική βραδιά στο πλαίσιο
της οποίας Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι καλλιτέχνες παρουσίασαν έργα τους. Οι καλλιτέχνες είναι οι Aydin Mehmet Ali, Gür
Genç, Jenan Selchuk, Lisa Suhair Majaj, Έλλη Παιονίδου, Πανίκος Παιονίδης, Στέφανος Στεφανίδης και Σταύρος Σταύρου
Καραγιάννης.
- Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2009, ώρα 8.00 μ.μ. Η Εταιρεία Λογοτεχνών Λεμεσού «Βασίλης Μιχαηλίδης», με τη στήριξη του
Συντονιστικού Συμβουλίου Πολιτιστικών Φορέων Λεμεσού, πραγματοποίησε εκδήλωση για τα είκοσι χρόνια από τον θάνατο του
ποιητή Τάσου Λειβαδίτη (30.10.1988-30.10.2008). Η φιλόλογος Μαρία Ξάνθου έκανε εισήγηση με θέμα «Το Αλλού στην ποίηση του
Τάσου Λειβαδίτη». Διάβασαν ποιήματα οι Αντρέας Μακρίδης και Έλενα Σάββα.
- Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2009, ώρα 7.30μμ. Εγκαινιάστηκε η έκθεση φωτογραφίας του Παγκύπριου Διαγωνισμού με θέμα
«Λεμεσιανό Καρναβάλι 2009». Διοργανώθηκε από την Φωτογραφική Εταιρεία Κύπρου, Τμήμα Λεμεσού, σε συνεργασία με τον ΔΗΜΟ
Λεμεσού. Η έκθεση διάρκεσε μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2009.
- Δευτέρα 30 Μαρτίου 2009, ώρα 7.30 μ.μ. Η Εταιρεία Λογοτεχνών Λεμεσού Βασίλης Μιχαηλίδης πραγματοποίησε εκδήλωση με
τίτλο «Οι Εθνικές Επέτειοι μέσα από τον ποιητικό και πεζό λόγο μελών της Εταιρείας Λογοτεχνών Λεμεσού», με αφορμή τους
εορτασμούς της 25ης Μαρτίου και της 1ης Απριλίου. Ανέγνωσαν κείμενά τους μέλη της Εταιρείας Λογοτεχνών Λεμεσού Βασίλης
Μιχαηλίδης (Ανδρέας Παστελλάς, Πίτσα Γαλάζη-Σωτηρίου, Ανδρέας Μακρίδης, Γιώργος Πετούσης, Μόνα Σαββίδου-Θεοδούλου,
Νένα Φιλούση (Έλενα Σάββα), Μαρία Περατικού-Κοκαράκη, Χριστόφορος Κελίρης, Παναγιώτα Μορίδου, Γιάννης Κ. Παπαδόπουλος
κ.ά).

Βιβλία και περιοδικά που πήραμε:
- Νένα Φιλούση, «Υπόλοιπο λογαριασμού», Εκδόσεις Βιβλιοεκδοτική, 2008.
- «Ελληνική Ώρα» - τεύχη 1 και 2, Ιανουάριος-Φεβρουάριος/ Μάρτιος-Απρίλιος 2007.
- Ενημερωτικό Δελτίο Ε.ΚΑ.ΤΕ. (Ιανουάριος 2009-τόμος 6,τεύχος 1).
- Λίλα Παπούλα, Ταξίδι ευφρόσυνο, Οδυσσέας Ελύτης «Προσανατολισμοί», 2009.
- Cadences, A journal of literature and the arts in Cyprus, Vol. 3 November 2007.
- Cadences, A journal of literature and the arts in Cyprus, Vol. 4 Fall 2008.
- Turkish Cypriot identity in literature, Fatal publications, 1990.
- Bize Dair poems-Pink butterflies short stories, Aydin Mehmet Ali, Fatal publications, 2005.
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ΝΕΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ
Στις 23 Οκτωβρίου του 2006 ιδρύθηκε ο Πολιτιστικός Όμιλος Γερμασόγειας από μια ομάδα Δημοτών που ένιωθε την ανάγκη ότι έπρεπε να
δοθεί κάθε δυνατότητα στους νέους της Γερμασόγειας για υγιή ενασχόληση μέσα από τον πολιτισμό και την πολιτιστική δημιουργία και
ταυτόχρονα την παρεμβολή τους στα πολιτιστικά δρώμενα του Δήμου Γερμασόγειας.
Ο Πολιτιστικός Όμιλος Γερμασόγειας, που έχει εγγραφεί ως Σωματείο, είναι μη κερδοσκοπικός και ακομμάτιστος με κύριους σκοπούς της
ίδρυσης του:
- Την ανάπτυξη και προαγωγή κάθε μορφωτικής, κοινωνικής και πολιτιστικής δραστηριότητας.
- Την καλλιέργεια πνευματικής και σωματικής ανάπτυξης, την ψυχαγωγία των μελών και την καλλιέργεια αλληλεγγύης μεταξύ τους.
- Την καλλιέργεια και προαγωγή του πολιτισμού μεταξύ των μελών και φίλων του Πολιτιστικού Ομίλου.
Η πραγματοποίηση των πιο πάνω σκοπών του ομίλου επιτυγχάνεται με:
- Τη διοργάνωση πολιτιστικών ομιλιών και εκδηλώσεων
- Τη διοργάνωση και συμμετοχή σε πολιτιστικές ενώσεις, ομοσπονδίες, κοινωνικές εκδηλώσεις, φεστιβάλ κλπ.
- Τη διοργάνωση εκδρομών, εορτών, διαλέξεων και άλλων εκδηλώσεων
- Τη δημιουργία μουσικών, καλλιτεχνικών, θεατρικών και άλλων συγκροτημάτων.
Μέλη του Ομίλου μπορούν να γίνουν οποιαδήποτε άτομα έχουν συμπληρώσει το 18ον έτος της ηλικίας τους που συμφωνούν με τους σκοπούς
και το καταστατικό του, ανεξαρτήτως πολιτικών, φυλετικών και θρησκευτικών αντιλήψεων και διακρίσεων.
Οι δραστηριότητες του Πολιτιστικού Ομίλου στεγάζονται και αναπτύσσονται στο οίκημα του που είναι το κτίριο του πρώην Συνεργατικού
Παντοπωλείου Γερμασόγειας, το οποίο τέθηκε στην διάθεση του από την Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία Γερμασόγειας. Παράλληλα, στην
διάθεση του Ομίλου είναι το Πολιτιστικό Κέντρο της Αθλητικής Ένωσης Γερμασόγειας και το Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Γερμασόγειας, τα
οποία του παραχωρούνται για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων του.
Τα Τμήματα του Ομίλου
Για την επιτυχία των στόχων και σκοπών του έχει ιδρύσει:
- Χορευτικό Τμήμα με σκοπό την εκμάθηση Κυπριακών, Ελληνικών και άλλων χορών και τη συμμετοχή σε εκδηλώσεις
- Παιδική Χορωδία η οποία απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 6 μέχρι 14 χρόνων με σκοπό την ανάπτυξη των μουσικών τους δεξιοτήτων και την
συμμετοχή τους σε εκδηλώσεις
- Μουσικό Τμήμα το οποίο απευθύνεται σε νέους από 15 χρόνων και άνω με γνώσεις σε μουσικά όργανα με σκοπό την βελτίωση της
δεξιότητας τους και τη συμμετοχή τους σε εκδηλώσεις
Η Επιτροπή του Πολιτιστικού Ομίλου
Η Επιτροπή του Πολιτιστικού Ομίλου αποτελείται από τους:
- Πανίκκο Λουρουτζιάτη Πρόεδρο
- Χριστάκη Κιτρομιλίδη Γραμματέα
- Σωφρόνη Σωφρονίου Ταμία
- Τάκη Αριστοτέλους
Μέλος
- Ελένη Γρηγορίου
Μέλος
- Πόπη Εγγλέζου
Μέλος
- Έλενα Κολιαντρή
Μέλος
- Κώστα Καρεκλά
Μέλος
- Πολύβιο Παπασολωμό Σύμβουλο
- Ειρήνη Ανδρέου
Σύμβουλο
Τα έσοδα του Πολιτιστικού Ομίλου προέρχονται από την ετήσια χορηγία του Δήμου Γερμασόγειας, της Συνεργατικής Πιστωτικής Εταιρείας
Γερμασόγειας, από χορηγίες των Πολιτιστικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και φίλων και υποστηρικτών του Ομίλου.
Από το 2009 είναι μέλος του Συντονιστικού Συμβουλίου Πολιτιστικών Φορέων Λεμεσού και εκπροσωπείται σε αυτόν από την Ειρήνη Ανδρέου.
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ
16ης Ιουνίου 1943 αρ. 7 & Βίκτωρος Ουγκώ, 3022 Λεμεσός
Τηλ. 25749179 - Τηλεομ. 25749087
Ηλεκτρονική δ/νση : syntonistiko@cytanet.com.cy
Ταχυδρομική διεύθυνση : Τ.Θ. 56467, 3307 Λεμεσός

