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ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ 

«Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών – Πορεία στο χρόνο 

και η συνεισφορά της στον πολιτισμό» 

 

Έντιμε Κύριε Δήμαρχε, 

Κύριε Διευθυντή των Πολιτιστικών Υπηρεσιών και εκπρόσωπε του Υπουργού Παιδείας, 
Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, 

Κύριε Πρόεδρε της Πολιτιστικής Επιτροπής του Δήμου Λεμεσού, 

 
Εκλεκτοί Προσκεκλημένοι, 

 
Σας καλωσορίζω στη σημερινή ημερίδα η οποία διοργανώνεται από το Συντονιστικό 
Συμβούλιο Πολιτιστικών Φορέων Λεμεσού «ΣΣΠΦΛ» με τη στήριξη του Υπουργείου Παιδείας 
και του Δήμου Λεμεσού. 

 

Το Συντονιστικό μέσα από τις δραστηριότητες που αναπτύσσει, επιβεβαιώνει την παρουσία 
του με τη διαχείριση της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών, ένα χώρο πολιτισμού και 
καλλιτεχνικής δημιουργίας που προσφέρεται σε όλο το κοινό της Λεμεσού και όχι μόνο.   

Στις 8 Απριλίου 1992  το νεοϊδρυθέν ΣΣΠΦΛ, ανακοίνωσε τρεις βασικούς στόχους: 

1. Καθορισμός μιας πολιτιστικής πολιτικής  -  Παραχώρηση δημοτικών χώρων για 
διοργάνωση εκδηλώσεων - Επιχορηγήσεις για τα πολιτιστικά σωματεία μας. 

2. Η δημιουργία της Στέγης είναι ένας από τους σημαντικότερους σταθμούς στη μέχρι 
σήμερα πορεία του Συντονιστικού.  Η πρώτη δημόσια εκδήλωση στη Στέγη 
πραγματοποιήθηκε στις 21 Μαρτίου 1997, πριν 24 χρόνια ακριβώς, όταν ο Δήμος 
Λεμεσού και το Συντονιστικό τίμησαν τον καταξιωμένο Ελλαδίτη καραγκιοζοπαίκτη 
Ευγένιο Σπαθάρη.  Όλες οι εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στη Στέγη από την 
ημέρα της δημιουργίας της, περιλαμβάνονται στα τριμηνιαία Ενημερωτικά Δελτία 
(σήμερα βρίσκονται σε έντυπο τύπο αλλά και διαδικτυακά) που εκδίδει το 
Συντονιστικό.  Αυτά μπορείτε να τα βρείτε αναρτημένα στην ιστοσελίδα μας. 

3. Η προώθηση των εκδηλώσεων των μελών μας ένα μοναδικό και σημαντικό έργο 
είναι η εβδομαδιαία πολιτιστική ατζέντα με τις πολιτιστικές εκδηλώσεις των μελών 
μας στην Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών αλλά και εκτός. 

Σήμερα η Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών βρίσκεται σε ένα θαυμάσιο αρχοντικό στην οδό 16ης 
Ιουνίου 1943 (πρώην Γλάδστωνος), πλησίον του Κεντρικού Ταχυδρομείου. Είναι ένας χώρος 
όπου  φιλοξενούνται ποικίλες πολιτιστικές εκδηλώσεις όπως εκθέσεις, διαλέξεις, θεατρικοί 
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διάλογοι, μουσικές παραστάσεις, συνεδριάσεις συνελεύσεις, λογοτεχνικές συναντήσεις, 
προβολές κ.α.  

Ο χώρος της Στέγης περιλαμβάνει τέσσερις αίθουσες καθώς και τον υφιστάμενο εξοπλισμό 
της, μικροφωνική εγκατάσταση,  προβολέα και πίνακα προβολής, καθώς και δυνατότητα 
τοποθέτησης 55 καθισμάτων με περιθώριο την παρουσία μέχρι και 70 ατόμων. 
Φιλοξενούνται περίπου 160-190 εκδηλώσεις ετησίως.  Για να έχετε μα πιο καθαρή εικόνα, το 
2018 και 2019 ξεπεράσαμε τον αριθμό 180 εκδηλώσεων τον χρόνο, κυρίως εκθέσεις 
ζωγραφικής και φωτογραφίας, πρόβες χορωδιών, λογοτεχνικές συναντήσεις και 
παρουσιάσεις βιβλίων.  Παράλληλα αποτελεί την ιδανική λύση για αρκετά από τα μέλη του 
Συντονιστικού που δεν διαθέτουν δική τους στέγη, να χρησιμοποιούν τον χώρο για τις 
συνεδριάσεις και συνελεύσεις τους.  

Η Στέγη έχει την δική της μικρή βιβλιοθήκη με σπάνια βιβλία όπου ο επισκέπτης μπορεί σε 
ένα άνετο και φιλόξενο ζεστό  χώρο, να την περιηγηθεί. Τα βιβλία έχουν αποκτηθεί από 
δωρεές ατόμων των τεχνών και γραμμάτων. Τους ευχαριστούμε θερμά γι’ αυτό. 

 

ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ  

- Διοικητικό συμβούλιο ΣΣΠΦΛ - Το Διοικητικό Συμβούλιο στελεχώνεται από 13 
ενεργούς και μάχιμους εθελοντές στον χώρο του πολιτισμού της πόλης μας 

- Μόνιμο προσωπικό - Η Πολιτιστική Λειτουργός μας που πάντοτε ήταν και  είναι η 
κινητήριος δύναμη. Η ίδια είναι εικαστικός και πολύ καλή  γνώστρια των πολιτιστικών 
δρώμενων της πόλης μας.  Σε ευχαριστούμε ‘Ανδρη Κεδαρίτη. 

 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΣΠΦΛ 

Η πρόσληψη συνεργατών για διεκπεραίωση κάποιων εργασιών με κύριο σκοπό την 
προώθηση των δραστηριοτήτων των Μελών μας αλλά και τη βελτίωση τεχνολογικά της 
εικόνας του Συντονιστικού είναι στο πλάνο μας 

- Εργοδότηση ανέργων πτυχιούχων από ΑΝΑΔ - Έχουμε προχωρήσει μερικές φορές 
στην εργοδότηση υπαλλήλου που μας στάλθηκε από την Αρχή Ανάπτυξης 
Ανθρώπινου Δυναμικού, με στόχο την έρευνα και σύνταξη του τακτικού 
Ενημερωτικού Δελτίου - γραμματειακή εργασία – την επικοινωνία με τα Σωματεία - 
την οργάνωση της Βιβλιοθήκης της Στέγης. 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΕΓΗΣ : 

Η Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών λαμβάνει επιχορήγηση για τα λειτουργικά έξοδα της από τις 
Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας στα πλαίσια σχετικού κρατικού 
προγράμματος. 

Στο άμεσο μέλλον υπάρχει σχέδιο μεταστέγασης της Στέγης, μετά από διαβουλεύσεις που 
είχαμε με τον Δήμαρχο Λεμεσού κ. Νίκο Νικολαΐδη και με σχετική έγκριση από το 
Δημοτικό Συμβούλιο, για μόνιμο οίκημα του Συντονιστικού. Το Συντονιστικό προχώρησε 
με τις κατάλληλες διαδικασίες και συναντήσεις με τον Δήμαρχο Λεμεσού για το νέο 
οίκημα.  Μετά από πρόταση του Συντονιστικού προς τον Δήμο Λεμεσού, στο νέο οίκημα 
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της Στέγης θα στεγάζεται μια μόνιμη έκθεση (μουσειακού χαρακτήρα), που θα δίνει την 
ευχέρεια για μόνιμη προσέλευση στον χώρο.   

Η δημιουργία ακόμη ενός πολιτιστικού κέντρου που θα επιλύσει για πάντα το χώρο 
στέγασης των οργανώσεων μας είναι επίσης ένα θέμα το οποίο συζητούμε με τον 
Δήμαρχο και φαίνεται ότι υπάρχει προοπτική υλοποίησης του. 

Μέσα από το οίκημα της Στέγης, το Συντονιστικό συνεχίζει να προβάλλει και να προωθεί τα 
έργα των Μελών του, συνεχίζει να παρεμβαίνει για θέματα πολιτιστικού ενδιαφέροντος, 
μέσω ανακοινώσεων στον Τύπο και γραπτών εισηγήσεων με τις αρμόδιες αρχές, το 
Υπουργείο Παιδείας και τους Δήμους της Μείζονος Λεμεσού.   Οι συχνές επαφές μας με 
Υπουργούς, Δημάρχους, Πολιτιστικούς παράγοντες και επιτροπές, γίνονται πάντοτε με στόχο 
την επίλυση μιας σειράς προβλημάτων που παρουσιάζονται στην πόλη μας όπως: 

 Ο καθορισμός και η συνεχής ανανέωση μιας πολιτιστικής πολιτικής 

 Η επιχορήγηση των πολιτιστικών σωματείων της πόλης από διαφόρους φορείς  

 Η στέγαση των σωματείων μας σε μία μόνιμη βάση, που τώρα φαίνεται εφικτό στον 
ορίζοντα. 

 Η βοήθεια στους ανθρώπους που ασχολούνται με τις τέχνες και τα γράμματα  
και αποδεδειγμένα αντιμετωπίζουν προβλήματα επιβίωσης 

 Η εξεύρεση λύσεων για τα λειτουργικά έξοδα των οργανώσεων.  Από τις στατιστικές 
και αναλύσεις που έχουν διεκπεραιωθεί μέσα από την Πολιτιστική Χαρτογράφηση της 
Λεμεσού (μοναδικό επίτευγμα για τον τόπο μας το οποίο ετοίμασε το Συντονιστικό), 
είναι εμφανές ότι οι φορολογίες θεάματος και άλλες, καθώς επίσης τα ψηλά ενοίκια, 
δημιουργούν τεράστια προβλήματα όσον αφορά στη λειτουργία και στην ύπαρξη των 
πολιτιστικών οργανώσεων.   

 Η δημιουργία ενός πολυδύναμου πολιτιστικού κέντρου που να μπορεί να εξυπηρετεί 
όλους τους δημότες της πόλης και επαρχίας Λεμεσού με σύγχρονους εξοπλισμούς, 
ορθή λειτουργικότητα και υψηλού επιπέδου χώρους για όλων των ειδών εκδηλώσεων 

 Την κατοχύρωση και την τελική εδραίωση του καλλιτέχνη και των ανθρώπων του 
πολιτισμού γενικότερα 

 Τη διαμόρφωση νέας νοοτροπίας και κουλτούρας  στους ανθρώπους με ιδιαίτερη 
έμφαση στα παιδιά, στους νέους ανθρώπους έτσι ώστε η προσέγγιση αυτή να 
διαμορφώνει τους μελλοντικούς πολίτες του πολιτισμού όπου η σχέση αυτή θα 
βασίζεται σε  ηθικές αξίες,  τον σεβασμό και την αγάπη 

Το Συντονιστικό συνεχίζει τις εργασίες του και τη συμμετοχή του στις συνεδριάσεις της 
Πολιτιστικής Επιτροπής του Δήμου Λεμεσού καθώς και στα Διοικητικά Συμβούλια του 
Παττίχειου Δημοτικού Θεάτρου και του Ταμείου Πολιτισμού.   Δύο εκπρόσωποι του Δήμου 
Λεμεσού, ο Πρόεδρος της Πολιτιστικής Επιτροπής κ. Νεόφυτος Χαραλαμπίδης, και η 
Προϊσταμένη των Πολιτιστικών Υπηρεσιών Δρ Νάτια Αναξαγόρου συμμετέχουν στις εργασίες 
του Συντονιστικού. Και στις δύο περιπτώσεις τα μέλη που παρακάθονται έχουν δικαίωμα 
ψήφου δηλαδή το δικαίωμα μόνιμου μέλους.   

Οι βασικοί στόχοι του Συντονιστικού αλλά και το όραμα μας από την ημέρα της δημιουργίας 
και ιδρύσεως του είναι κυρίως η πολιτιστική αναβάθμιση του τόπου μας.  Το Συντονιστικό 
ξεκίνησε το 1992 και εδραιώθηκε πλέον το 1995, ως εγγεγραμμένο σωματείο στον Έφορο 
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Σωματείων με 21 ιδρυτικά πολιτιστικά σωματεία μέλη.  Σήμερα υπάρχουν εγγεγραμμένα στο 
μητρώο του Συντονιστικού 50 μέλη, 44 εγγεγραμμένα σωματεία και 6 παρεπίδημα μέλη. 

Από το 1994 και μετά, κάθε διετία, εκλέγεται νέο Διοικητικό Συμβούλιο.  Προέδροι του 
Συντονιστικού, διετέλεσαν ο κ. Ιούλιος Θεοδωρίδης, o κ. Δώρος Ιερόπουλος και ο 
υποφαινόμενος.  Εδώ πρέπει να αναφέρω για το υπέροχο και  αποτελεσματικό έργο που 
διαδραμάτισαν στον χώρο του Πολιτισμού μέσα από τη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών και το 
ΣΣΠΦΛ στην Πόλη μας και όχι μόνο. Μας έδωσαν τη σκυτάλη στο μεγάλο αυτό έργο που 
ξεκίνησαν το οποίο αναλάβαμε με πλήρη ευθύνη και υπευθυνότητα. Ιούλιε και Δώρο, σας 
συγχαίρουμε και σας ευχαριστούμε. 

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προέρχονται από Σωματεία Μέλη μας αλλά δεν 
εκπροσωπούν το Σωματείο απ’ όπου προέρχονται και δεν μπορούν να προωθούν τα 
συμφέροντα του Σωματείου τους αλλά του συνόλου όλου.  Δεν επιτρέπεται και δεν 
εκπροσωπούν επίσης κανένα πολιτικό κόμμα. 

Βλέπουμε ότι οι επίπονες προσπάθειες μας, κάτω από αντίξοες συνθήκες και συχνά 
παγιωμένες νοοτροπίες, έχουν φέρει αποτέλεσμα σε θέματα όπως η υλοποίηση του Ταμείου 
Πολιτισμού και χαιρόμαστε ιδιαίτερα γιατί η πρόταση του ΣΣΠΦΛ προς τον Δήμο Λεμεσού 
πριν πάρα πολλά χρόνια υλοποιήθηκε πέρσι.  Οι πόροι του Ταμείου θα προέρχονται από 
χορηγούς, τους πολίτες της Λεμεσού που νοιάζονται για την πόλη τους.   Με την ετήσια 
εισφορά των €60 μπορείτε να συμβάλετε κι εσείς στην αναβάθμιση της πολιτιστικής 
δραστηριότητας της Λεμεσού.  (Σίγουρα χρειάζεται πολλή δουλειά για να φτάσουμε στο 
αναμενόμενο αποτέλεσμα). 

Έργα όπως η Πολιτιστική Χαρτογράφηση της Λεμεσού, το οποίο ξεκίνησε αρχικά με τη 
συνεργασία του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, έχει προχωρήσει αρκετά και 
βρίσκεται προς το τέλος.  Τώρα έχουμε συνάψει συμφωνία με το Πανεπιστήμιο Frederick για 
τη δημιουργία νέας ιστοσελίδας και την ανανέωση των δύο applications.   Στο έργο αυτό 
βρίσκονται καταχωρημένοι αρκετοί πολιτιστικοί φορείς της πόλης και επαρχίας Λεμεσού.  
Στόχος είναι να εμπλουτιστεί ο πολιτιστικός μας χάρτης, με τη δική σας συμβολή, όσο το 
δυνατό περισσότερο.  Το έργο αυτό και ο χάρτης θα βοηθήσει να είναι συγκεντρωμένοι όλοι 
οι πολιτιστικοί φορείς της Λεμεσού είτε αυτοί είναι οργανωμένοι φορείς είτε όχι, ακόμη και 
μεμονωμένα άτομα - καλλιτέχνες, φωτογράφοι, συγγραφείς, μουσικοί, χορευτές κλπ.                                                                                                                                                                                                                         

To Συντονιστικό εκπροσωπεί 50 πολιτιστικούς φορείς της Λεμεσού που περιλαμβάνουν 
οργανισμούς που ασχολούνται με το θέατρο, τη μουσική, τον χορό, τον κινηματογράφο, τη 
λογοτεχνία, τα εικαστικά, τη φωτογραφία και άλλα. Είναι πάντα πρόθυμο να συνεργαστεί με 
τις αρμόδιες αρχές για το καλό της Λεμεσού μας και τη διατήρηση της πολιτιστικής μας 
ταυτότητας, ένα από τα οράματα μας που θα αναβαθμίσουν την ποιότητα της ζωής των 
πολιτών με την καλλιέργεια πολιτιστικής συνείδησης.  Μια Λεμεσό που ιστορικά ήταν 
πάντοτε εφαλτήριο πολιτισμού.  

Πολιτισμός και Πανδημία 

Το ΣΣΠΦΛ και η Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών,  ζητεί όπως τα αρμόδια Υπουργεία και οι 
Τοπικές Αρχές επανεξετάσουν και αναθεωρήσουν τα μέτρα που εφαρμόστηκαν για τους 
πολιτιστικούς φορείς/δημιουργούς. Τονίζει για ακόμα μια φορά το μεγάλο πλήγμα που 
δέχεται ο πολιτιστικός τομέας και η καλλιτεχνική δημιουργία και πως η Κυβέρνηση θα πρέπει 
επιτέλους να δείξει ότι ο πολιτισμός έχει σημασία γι’ αυτόν τον τόπο, για ολόκληρη την 
κοινωνία. Προτείνει στην Κυβέρνηση να ενισχύσει τα μέτρα στήριξης του Πολιτισμού ούτως 
ώστε να μπορέσουν οι πολιτιστικοί φορείς, δημιουργοί και καλλιτέχνες να επιβιώσουν.  
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Η θέση μας είναι ότι πρέπει άμεσα  να λειτουργήσουν πλήρως οι πολιτιστικοί χώροι (πάντοτε 
μέσα στο πλαίσιο των μέτρων κατά της πανδημίας), πιστεύουμε ότι υπάρχουν οι λύσεις. 

Σήμερα η Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών καθιερώθηκε στη συνείδηση και σκέψη του πολίτη 
της πόλης μας, ως χώρος ευκαιριών για να παρουσιάσει τις δημιουργίες καλλιτεχνών κ.α., 
παρεμβάσεις, μελέτες και μια σημαντική ‘’Εστία’’ στην πόλη μας. 

Η Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών και το ΣΣΠΦΛ μπορούν να εδραιώσουν καταστάσεις στα 
πολιτιστικά δρώμενα της πόλης μας, αλλά και της Κύπρου γενικότερα. 

Η κουλτούρα και η ιστορία αυτού του τόπου αυτής της πόλης, μας αναγκάζουν να 
ασχοληθούμε και να αγωνιστούμε για τον πολιτισμό μας. 

Λαοί χωρίς Πολιτισμό είναι λαοί χωρίς μέλλον… Εμείς είμαστε Λαός με Μέλλον… Είμαστε μια 
Πόλη, είμαστε η Λεμεσός, πλούσια σε ιστορία και πολιτισμό  που με αυτό θα μείνουμε και 
θα ζήσουμε…!!! 

 

Σας ευχαριστώ 

 

Δρ Εύρος Στ. Αλεξάνδρου 
Πρόεδρος  
Συντονιστικού Συμβουλίου Πολιτιστικών Φορέων Λεμεσού 
ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ‘ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ’ 

Ημερομηνία: Λεμεσός, 20 Μαρτίου 2021 
Χώρος:  Δημοτικό Πολιτιστικό Κέντρο «Πάνος Σολομωνίδης» 

 

 

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Δρ. Αλεξάνδρου προβλήθηκε 
βίντεο με εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία 10 
χρόνια στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών. 
Επιλογή βίντεο και φωτογραφιών:  Άντρη Κεδαρίτη 
Δημιουργία και επιμέλεια βίντεο: Αλέξανδρος Κεδαρίτης 
 
 


