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Λεμεσός, 27 Ιανουαρίου 2020 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Κοπή Βασιλόπιτας Συντονιστικού 
 
 
Το Συντονιστικό Συμβούλιο Πολιτιστικών Φορέων Λεμεσού, φιλοξένησε το Σάββατο 25 Ιανουαρίου 
2020 και ώρα 10.30πμ στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών την καθιερωμένη ετήσια εκδήλωση για την 
κοπή της Βασιλόπιτας με την ευκαιρία του ερχομού του Νέου Έτους 2020.   

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους Βουλευτές, ο Δήμαρχος Λεμεσού, ο Μητροπολίτης 
Λεμεσού, ο Δήμαρχος Μέσα Γειτονιάς, ο Δήμαρχος Αγίου Αθανασίου, Δημοτικοί Σύμβουλοι, 
εκπρόσωποι κομμάτων, ο Πρόεδρος της Πολιτιστικής Επιτροπής του Δήμου Λεμεσού, εκπρόσωποι 
των Πολιτιστικών Υπηρεσιών του Δήμου Λεμεσού, ο Πρόεδρος της Παγκύπριας Ένωσης 
Προσφύγων, αντιπρόσωποι των Μελών του Συντονιστικού και φίλοι του Συντονιστικού. 

Ο Πρόεδρος του Συντονιστικού κος Εύρος Αλεξάνδρου καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους και 
ανέφερε τα σημαντικά έργα του Συντονιστικού που έχουν τροχοδρομηθεί τελευταία, το Ταμείο 
Πολιτισμού και την Πολιτιστική Χαρτογράφηση της Λεμεσού.  Για την επίτευξη των έργων αυτών 
σημαντικός υποστηρικτής του Συντονιστικού ο Δήμος Λεμεσού τον οποίο και ευχαρίστησε.  Ο  κ. 
Αλεξάνδρου αναφέρθηκε στη στήριξη του Συντονιστικού και της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών προς 
τα Μέλη του και ότι θα είναι στο πλευρό τους για την επίλυση των προβλημάτων που 
αντιμετωπίζουν.    

Ο Δήμαρχος Λεμεσού έκανε μία σύντομη γενική αναφορά στον πολιτισμό και στο σημαντικό έργο 
που προσφέρει το Συντονιστικό Συμβούλιο Πολιτιστικών Φορέων Λεμεσού στην πόλη της Λεμεσού.  
Ο Δήμαρχος αναφέρθηκε στο Ταμείο Πολιτισμού, παροτρύνοντας το κοινό να βοηθήσει στην 
ενίσχυση περαιτέρω του ταμείου με μια συμβολική, ετήσια συνδρομή που αρχίζει από €60 και 
συνίσταται ουσιαστικά σε €5 τον μήνα.  Ο Δήμος Λεμεσού ήδη έκανε την πρώτη συνδρομή στο 
Ταμείο και το Ταμείο Πολιτισμού έδωσε την πρώτη χορηγία για την ολοκλήρωση της Πολιτιστικής 
Χαρτογράφησης, έργο που θα χρησιμοποιεί ο Δήμος ως μόνιμη υποδομή.  Ο Δήμαρχος έκανε 
επίσης αναφορά στους νέους πολιτιστικούς χώρους που προτίθεται ο Δήμος να δημιουργήσει προς 
στέγαση των πολιτιστικών φορέων της πόλης μας καθώς και στο νέο οίκημα της Στέγης Γραμμάτων 
και Τεχνών, έργα τα οποία θα γίνει προσπάθεια να ολοκληρωθούν το 2020. 

Ο τυχερός της βασιλόπιτας από το Σωματείο Χορωδία ΑΡΗΣ Λεμεσού κέρδισε μια κάρτα 
υποστηρικτή για το 2020 προσφορά από τα θέατρα της Λεμεσού, Ριάλτο, ΕΘΑΛ, Ένα (Τμήμα 
Λεμεσού) και Versus καθώς και δύο τιμητικές προσκλήσεις από το Παττίχειο Δημοτικό Θέατρο τους 
οποίους ευχαριστούμε θερμά. 

 
Συντονιστικό Συμβούλιο Πολιτιστικών Φορέων Λεμεσού 
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