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Λεμεσός, 9 Απριλίου 2021 

 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Ημερίδα «Πολιτισμός σήμερα στην πόλη μας» 
 
 

Πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Πολιτιστικό Κέντρο ‘Πάνος Σολομωνίδης’ το Σάββατο 20 Μαρτίου 
2021 η ημερίδα που διοργάνωσε το Συντονιστικό Συμβούλιο Πολιτιστικών Φορέων Λεμεσού με 
τίτλο «Πολιτισμός σήμερα στην πόλη μας». 
 
Η ημερίδα στέφθηκε με μεγάλη επιτυχία δεδομένης της σημερινής κατάστασης με την πανδημία 
και τον περιορισμένο αριθμό στους συμμετέχοντες.  Παρευρέθηκαν 50 άτομα όσο και ο 
επιτρεπόμενος αριθμός στο χώρο του Πολιτιστικού Κέντρου, οι επίσημοι προσκαλεσμένοι μας, 
καταξιωμένοι ομιλητές με αναφορές στον πολιτισμό, τις πολιτιστικές στέγες, την αρχαιολογία και 
τα μουσεία, την αρχιτεκτονική και τις κοινωνιολογικές-πολιτικές διαστάσεις της Λεμεσού του 20ου 
αιώνα. 
 
Ευχαριστούμε θερμά τους ομιλητές για τη σημαντική τους συμβολή στις εργασίες της ημερίδας 
μας. Θέλουμε επίσης να ευχαριστήσουμε θέρμα όλους τους συμμετέχοντες, συντονιστές καθώς και 
τον μεγάλο χορηγό μας το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας για την 
πολύτιμη συμβολή τους.  Επιπλέον, ευχαριστούμε 

 τον Διευθυντή των Πολιτιστικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας κ. Παύλο Παρασκευά 
για την παρουσία του και την ανάγνωση του χαιρετισμού του Υπουργού Παιδείας, καθώς 
και 

 τον Δήμαρχο Λεμεσού κ. Νίκο Νικολαϊδη για τον χαιρετισμό του και τον Πρόεδρο της 
Πολιτιστικής Επιτροπής του Δήμου Λεμεσού κ. Νεόφυτο Χαραλαμπίδη, για την παρουσία 
του.   Η εκδήλωση τελέστηκε υπό την αιγίδα του Δήμου Λεμεσού. 

Αντιλαμβανόμαστε και κατανοούμε ότι αρκετοί δεν κατάφεραν να παρευρεθούν λόγω της 
πανδημίας.   

 
Μεταξύ των ομιλητών ήταν η Δρ Νάτια Αναξαγόρου, Προϊσταμένη των Πολιτιστικών Υπηρεσιών του 
Δήμου Λεμεσού, η κα Γεωργία Ντέτσερ, Γενική Διευθύντρια του Θέατρο Ριάλτο, ο κ. Γιάννης 
Βιολάρης, Αρχαιολογικός Λειτουργός του Τμήματος Αρχαιοτήτων, ο Δρ Αντρέας Παναγιώτου, 
Κοινωνιολόγος, Ακαδημαϊκός, Ερευνητής, Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Frederick και ο Πρόεδρος 
του Συντονιστικού Δρ Εύρος Αλεξάνδρου.  Τα κύρια θέματα που συζητήθηκαν κατά την διάρκεια 
της ημερίδας αφορούσαν τον πολιτισμό στην πόλη, την ανάπτυξη της πολιτιστικής παραγωγής με 
τη συμβολή των πολιτιστικών στεγών, των μουσείων, την αρχιτεκτονική της πόλης αλλά και την 
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ανάδειξη των ανθρωπολογικών/πολιτισμικών οπτικών και της πολυπολιτισμικότητας μέσα από μια 
κοινωνιολογική προσέγγιση.   Ο κ.  Τάσος Ανδρέου, Αρχιτέκτονας-Ερευνητής δεν κατάφερε να 
παρευρεθεί για λόγους πολύ προσωπικούς και απολογήθηκε. Η παρουσίαση του θα 
πραγματοποιηθεί σε μεταγενέστερο στάδιο σε ημερομηνία που θα ανακοινώσουμε σύντομα. 
 
Έχει παρθεί απόφαση ότι, πέραν της διαδικτυακής μετάδοσης της ημερίδας κατά την οποία το 
κοινό, εκτός των παρευρισκόμενων, είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης, η όλη παρουσίαση και οι ομιλίες της ημερίδας θα εκδοθούν σύντομα και σε έντυπη 
έκδοση. 
 
Το Συντονιστικό υπερασπίζεται και στηρίζει την πολιτιστική παραγωγή και ανάπτυξη στην πόλη και 
επαρχία της Λεμεσού, την καλλιτεχνική δημιουργία και την προσφορά του μέσω της διάθεσης τους 
χώρου της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών σε όλο το κοινό της Λεμεσού.  Αναμένουμε από τις 
αρμόδιες Αρχές να ανταποκριθεί στο πάγιο αίτημα μας να στηρίξει τα Σωματεία-Μέλη μας και 
χαιρετίζουμε προς τούτο την ανακοίνωση του Δήμου Λεμεσού στην ημερίδα μας για την 
εκμετάλλευση των υφισταμένων χώρων που βρίσκονται στην ιδιοκτησία του Δήμου Λεμεσού και 
για την πρόθεση του να δημιουργήσει ένα Πολιτιστικό Κέντρο που θα έχει σαν σκοπό το τέλος μιας 
διαχρονικής προβληματικής κατάστασης σε σχέση με τη στέγαση των πολιτιστικών σωματείων – 
ιδρυμάτων αλλά και μια μόνιμη λύση χώρου για όλους τους καλλιτέχνες που αποζητούν ένα χώρο 
δημιουργίας και έκθεσης. 
 
 
 
Συντονιστικό Συμβούλιο Πολιτιστικών Φορέων Λεμεσού 
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