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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

 
Το Συντονιστικό Συμβούλιο Πολιτιστικών Φορέων Λεμεσού (ΣΣΠΦΛ), διαψεύδει τους αβάσιμους 
ισχυρισμούς που περιλαμβάνονται σε Δελτίο Τύπου του οργανισμού Accept – ΛΟΑΤΙ Κύπρου, που 
δημοσιεύθηκε στις 19/3/2021, σχετικά με  ενέργειες του μέλους μας, Εταιρεία Θεατρικής Ανάπτυξης 
Λεμεσού (ΕΘΑΛ) και του προέδρου του Διοικητικού της Συμβουλίου, κ. Χρίστου Μελίδη.  Η 
ανακοίνωση της πιο πάνω οργάνωσης, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και την αλήθεια.  
 

- Η Accept – ΛΟΑΤΙ Κύπρου, έχει αναφερθεί σε «συνέλευση», κάτι που δεν ανταποκρίνεται 
στην πραγματικότητα (η τελευταία συνέλευση του Συντονιστικού έλαβε χώρα κατά τη 
διάρκεια του έτους 2020). 

- Περαιτέρω, αναφέρεται σε πραγματοποίηση της εν λόγω συνέλευσης, στις 12 Μαρτίου 2021 
(σε αυτή την ημερομηνία το Συντονιστικό δεν προέβη σε καμία εργασία αλλά και καμία 
συνάντηση δεν έλαβε χώρα μεταξύ των μελών ή των αξιωματούχων του ΣΣΠΦΛ). 

- Τέλος, στο ίδιο Δελτίο, γίνεται αναφορά σε εξαγρίωση μελών, εξαιτίας της στάσης του κ. 
Μελίδη σχετικά με το ζήτημα/θέμα της σεξουαλικής παρενόχλησης. Το συγκεκριμένο σχόλιο, 
καμία σχέση δεν έχει με την πραγματικότητα. Στην τελευταία τακτική συνεδρίαση του 
Συντονιστικού (στις 9/3/2021) υπήρξε έντονος διάλογος μέσα στα πλαίσια της δημοκρατικής 
συζήτησης, κάτι που συνηθίζεται στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου μας, αλλά για θέματα 
που άπτονται εντελώς διαφορετικών ζητημάτων από αυτό που αναφέρεται στο Δελτίο Τύπου 
του πιο πάνω οργανισμού.   

Θεωρούμε ότι, η Εταιρεία Θεατρικής Ανάπτυξης Λεμεσού (ΕΘΑΛ) και το Διοικητικό της Συμβούλιο, 
διεκπεραιώνουν ένα εξαιρετικό έργο και είναι ένας σοβαρός οργανισμός που συμβάλλει σημαντικά 
στην πολιτιστική παραγωγή και ανάπτυξη του τόπου μας. 
 

Ελπίζουμε ότι, με  την παρούσα ανακοίνωση,  έχει λυθεί οποιαδήποτε παρεξήγηση έχει ενδεχομένως 
δημιουργηθεί. 
 

Ο πολιτισμός στην πόλη μας, στην Κύπρο και σε ολόκληρο τον κόσμο, ειδικά σήμερα και υπό τις 
παρούσες περιστάσεις, απαιτεί, αξίες, εκτίμηση, σεβασμό, ενότητα και πολλή δουλειά από όλους.  
 
 
 
 Συντονιστικό Συμβούλιο Πολιτιστικών Φορέων Λεμεσού 
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