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ΚΡΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Το Συντονιστικό Συµβούλιο Πολιτιστικών Φορέων Λεµεσού έχει επεξεργασθεί θέσεις που θα µπορούσαν να
διαµορφώσουν ένα υπόµνηµα για ολοκληρωµένη κρατική πολιτιστική πολιτική. Στη συνέχεια ενηµέρωσε τα σωµατείαµέλη που το συναποτελούν και κατέβαλε προσπάθειες για ανταλλαγή απόψεων και συζήτησής του, µε στόχο να
προκύψει ένα γενικά αποδεκτό κείµενο. Παρά το ότι η ανταπόκριση και οι τοποθετήσεις που προέκυψαν δεν
επιτρέπουν να θεωρηθεί ως επίσηµη θέση εν τούτοις πιστεύουµε πως η σηµερινή δηµοσιοποίησή του, µέσα από τις
στήλες του Ενηµερωτικού ∆ελτίου, πέραν της καταγραφής του για αρχειακούς σκοπούς εξυπηρετεί, σε επίπεδο
ενηµέρωσης και προβληµατισµού, όλους εκείνους τους φορείς που ασχολούνται µε πολιτιστικά θέµατα και ζητήµατα
(πολιτιστικής) πολιτικής. Για παράδειγµα, το Ε.ΚΑ.ΤΕ. δηµοσιοποίησε στο υπ’ αρ. 10 τεύχος του Ενηµερωτικού του
∆ελτίου κείµενο «Ενηµέρωσης για τον Φορέα Ενιαίας Αρχής Πολιτισµού».
Το κείµενο, λοιπόν, που ακολουθεί και το οποίο έχει ήδη υποβληθεί προ πολλού, τόσο στις Πολιτιστικές Υπηρεσίες του
Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισµού, όσο και στον Πρόεδρο και τα µέλη της Επιτροπής Μελέτης για τη σύσταση
Ενιαίας Αρχής Πολιτισµού, διατηρεί την αρχική του διατύπωση.

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-Ι∆ΕΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

•

•

Η ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή οικογένεια είναι
ένα ιστορικό ορόσηµο που επιβάλλει αναθεώρηση-επανεξέταση της κρατικής πολιτιστικής πολιτικής και προσαρµογής της στα νέα δεδοµένα.
Τα νέα δεδοµένα απαιτούν καλύτερη και συνεχή ενηµέρωση των ευρωπαϊκών πολιτιστικών δρωµένων στην
Κύπρο και αντίστροφα των δικών µας στα µεγάλα
κέντρα της Ευρώπης.

•

Ο ελληνοκεντρικός προσανατολισµός της Κύπρου διατηρείται, λαµβάνονται όµως πάντα υπόψη οι
ιδιαιτερότητες του νησιού, καθώς και η 9.000 χρόνων
ιστορία του.

•

∆ιατήρηση της εθνικής µας ταυτότητας µέσα στις νέες
συνθήκες. Ο πολιτισµός µας και οι µακραίωνες ρίζες
µας είναι το ισχυρότερό µας όπλο.

•

∆υναµική προβολή του Πολιτισµού µας στους ευρωπαίους εταίρους µας και διεκδίκηση του πολιτιστικού
ρόλου που µπορούµε να διαδραµατίσουµε. Συνεχής
συµµετοχή µας στη διαµόρφωση του σύγχρονου πολιτιστικού τοπίου, χωρίς αισθήµατα µειονεξίας και χωρίς
τις αδικαιολόγητές µας εµµονές στο φολκλορικό µας
παρελθόν.

•

Ενθάρρυνση της τοπικής δηµιουργίας, µε αξιολογικά
πάντα κριτήρια. Ανάδειξη νέων δυνάµεων, προώθηση
νέων ιδεών και τάσεων.

•

Ριζική αναθεώρηση/επανεξέταση του σηµερινού στάτους στα πολιτιστικά µας πράγµατα. ΝΕΟ ∆ΟΓΜΑ:
Λιγότερο θέαµα, περισσότερη πρωτογενής δηµιουργία,
πλήρης αξιοποίηση του ντόπιου πνευµατικού και καλλιτεχνικού δυναµικού.

•

Τήρηση σωστών αξιολογικών κριτηρίων. Ο χώρος του
πολιτισµού δεν σηκώνει ρουσφέτια και συναισθηµατισµούς. Η έκπτωση από τις πραγµατικές αξίες έχει οδυνηρά επακόλουθα ακόµα και στην κοινωνική µας ζωή.

•

Απόλυτα δίκαιη εκ µέρους της πολιτείας αντιµετώπιση
των πνευµατικών δηµιουργών και καλλιτεχνών. Παροχή
ίσων ευκαιριών σε όλους. Οι άξιοι να προωθούνται.

ΣΤΟΧΟΣ

•

Η επάνοδος της κοινωνίας σε κάποιες σταθερές διαχρονικές αξίες, που θ’ αποτελούν τον γνώµονα συµπεριφοράς και προσανατολισµού του καθενός

•

Η συµβολή της πολιτείας, µέσω του πολιτισµού, στη
διαµόρφωση του σκεπτόµενου / καλλιεργηµένου

ατόµου, του ικανού να σταθεί επάξια και µε αξιοπρέπεια στα δεδοµένα της σύγχρονης εποχής.

•

Η εµφύσηση στον πολίτη της πραγµατικής αγάπης προς
τον πολιτισµό και τις τέχνες, κάτι που θα έχει τις θετικές
του επιδράσεις σ’ όλους τους τοµείς της ανθρώπινης
συµπεριφοράς.

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
ΟΙ προτάσεις βασίζονται στη φιλοσοφία της ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ και άρα στην άποψη ότι κανένα πρόγραµµα δεν µπορεί να υλοποιηθεί άνευ της ουσιαστικής εµπλοκής της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Ολόκληρη η Κύπρος αναπτύσσεται ισοµερώς ούτως ώστε
να απαλειφθούν τα αρνητικά φαινόµενα που παρουσιάζονται σήµερα: Η πρωτεύουσα να παίρνει τη µερίδα του λέοντος, σε σχέση µε τις άλλες πόλεις, η επαρχία να µοιάζει
νεκρή απέναντι στις πόλεις κλπ.
Ολόκληρο το κοινό της Κύπρου απολαµβάνει πλέον ίσων
ευκαιριών στην πνευµατική του διαµόρφωση και στην
ψυχαγωγία.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση οποιουδήποτε
πολιτιστικού πλάνου είναι η κάλυψη ΟΛΩΝ των αναγκών
ΟΛΩΝ των πόλεων σε ΧΩΡΟΥΣ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ. Προς τούτο,
οι ανάγκες κάθε πόλης πρέπει να µελετηθούν βάσει ενός
ενιαίου προγραµµατισµού που ν’ αφορά ολόκληρη την
Κύπρο, για ν’ αποφευχθούν τυχόν περιττές δαπάνες. Π.χ.
όλες οι πόλεις χρειάζεται να διαθέτουν Πινακοθήκη, δεν
είναι απαραίτητο όµως να διαθέτουν Μέγαρο Μουσικής (το
οποίο περιορίζεται στην πρωτεύουσα ως τέτοια αλλά και ως
έδρα της Κρατικής Ορχήστρας).

ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Η πολιτιστική πολιτική υλοποιείται βασικά από:
Α) Πολιτιστικές Υπηρεσίες.
Β) Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Γ) Εγγεγραµµένους πολιτιστικούς φορείς.
Α) ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
1. ∆ιατηρούν τον εποπτικό τους ρόλο, έχοντας
περισσότερη ευθύνη τόσο για την εφαρµογή της φιλοσοφίας όσο και για τη διατήρηση της πολιτιστικής
δραστηριότητας του τόπου σε ποιοτικώς αποδεκτά
όρια.
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2. Άσκηση πολιτιστικής δραστηριότητας µόνο εκεί που
αδυνατεί η ιδιωτική πρωτοβουλία. Π.χ. Φεστιβάλ ΤΑ
ΚΥΠΡΙΑ, µε την προϋπόθεση όµως το φεστιβάλ να αποκτήσει ένα αναβαθµισµένο κύρος.

επαφή του χορηγού µε τους δηµιουργούς. δ)
∆ηµιουργούνται οι συνθήκες εκείνες που θα τερµατίσουν ή θα περιορίσουν στο ελάχιστο τις διαµαρτυρίες
των πολιτιστικών φορέων, ακόµα και µετά την επιχορήγησή τους.

3. Αναθεώρηση/επανεξέταση
του
θέµατος
των
Επιχορηγήσεων προς τους ιδιωτικούς φορείς ούτως
ώστε να συνάδει µε τα δεδοµένα της νέας φιλοσοφίας.

Γ) ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

4. ∆ηµιουργία επιτροπών/σωµάτων για καλύτερη παρακολούθηση του έργου των πολιτιστικών φορέων, ελέγχου
της πιστής εφαρµογής της πολιτιστικής πολιτικής.

1. Όλα τα εγγεγραµµένα πολιτιστικά σωµατεία υποβάλλουν προς τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες ένα «ΙΣΤΟΡΙΚΟ»
της δραστηριότητάς τους.

Β) ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ
1. Ουσιαστική αναβάθµιση του ρόλου της. Αναλαµβάνει
πλέον ένα µεγάλο µέρος του βάρους υλοποίησης της
πολιτιστικής πολιτικής.
2. Απαραίτητη προϋπόθεση για να µπορέσει η Τοπική
Αυτοδιοίκηση να διαδραµατίσει τον αναβαθµισµένο
ρόλο που της αναλογεί στα νέα δεδοµένα είναι η ίδρυση ενός αυτόνοµου ταµείου για τον πολιτισµό, το οποίο
για τους σκοπούς της παρούσας µελέτης ονοµάζουµε
ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. (Βλ. κατωτέρω). Τούτο φυσικά
σηµαίνει και την κατάλληλη διαφοροποίηση της ισχύουσας «Περί ∆ήµων» νοµοθεσίας.
3. Ένα άλλο απαραίτητο βήµα είναι η εντός τακτής προθεσµίας υποβολή προς τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες ολοκληρωµένης και εµπεριστατωµένη µελέτης για τις ανάγκες που αντιµετωπίζει η κάθε πόλη σε χώρους πολιτιστικής υποδοµής. Τα υποµνήµατα όλων των Τ. Α. µελετούνται και αξιολογούνται συνολικά και υλοποιούνται
σταδιακά βάσει πενταετών προγραµµάτων.
4. Η Τ. Α., όπως και οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες, ασκεί
πλέον πολιτιστική δραστηριότητα µόνο εκεί που αδυνατεί η ιδιωτική πρωτοβουλία. Π.Χ. η δηµιουργία ενός
µεγάλου Φεστιβάλ, βάσει ενός ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΠΟΛΕΩΝ,
σύµφωνα µε το οποίο η κάθε πόλη ή περιφέρεια θα έχει
αυξηµένη ευθύνη σ’ ένα συγκεκριµένο τοµέα του πολιτισµού (Βλ. κατωτέρω).
5. Ανάπτυξη πρωτοβουλιών σε άλλους ζωτικούς τοµείς,
που επίσης αδυνατεί η ιδιωτική πρωτοβουλία ή δεν επιδεικνύει κανένα ενδιαφέρον. Π.χ. ∆ηµιουργία
Ιστορικού Αρχείου της πόλης, εξειδικευµένων µουσείων κλπ.
6. ∆ηµιουργία Τοπικών Κέντρων Μελετών για µελέτη της
ιστορίας της κάθε πόλης. Ανάθεση συγκεκριµένων
µελετών σε αποδεδειγµένα ικανά πρόσωπα.
7. Αναβάθµιση και ουσιαστικός εµπλουτισµός των
∆ηµοτικών Βιβλιοθηκών, καθώς και κατάλληλος
εξοπλισµός τους ούτως ώστε να µπορούν να βοηθήσουν
στην έρευνα και να µην είναι απλώς αναγνωστήρια.
8. Απαραιτήτως, δηµιουργία Εκδοτικού τµήµατος από
όλες τις Τ. Α. το οποίο να λειτουργεί πάνω σε µόνιµη,
επιστηµονική και οργανωµένη βάση, µε κύριο αντικείµενο την έκδοση βιβλίων και µελετών που αφορούν
στην ιστορία της πόλης ή στους πνευµατικούς της εργάτες.
9. Επιχορηγήσεις. ∆ιοχέτευση αρκετών από τις ευθύνες
που έχουν σήµερα οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες προς την
Τοπική Αυτοδιοίκηση. Μ’ αυτό τον τρόπο: α) επιτυγχάνεται δικαιότερη κατανοµή των κρατικών κονδυλιών,
αφού η Τ. Α. γνωρίζει καλύτερα τη δράση των πολιτιστικών φορέων και ατόµων. β) Εξασφαλίζεται στενότερη
παρακολούθηση / έλεγχος της δραστηριότητας των
πολιτιστικών φορέων και ατόµων. γ) Υπάρχει αµεσότερη

2. Μετά από µελέτη αξιολογούνται και κατατάσσονται
στους διάφορους τοµείς πολιτισµού. Μ’ αυτόν τον
τρόπο οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες γνωρίζουν ανά πάσα
στιγµή πού και πόσα σωµατεία δρουν στον κάθε τοµέα.
Εκεί που υπάρχει κορεσµός δεν ενθαρρύνεται η
δηµιουργία άλλων και αντίθετα.
3. Σε φορείς µε µακροχρόνια δραστηριότητα και συνέπεια,
κατόπιν αξιολογικών κριτηρίων, µπορεί να ανατεθούν
και ειδικοί ρόλοι είτε από τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες
είτε από την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Π.χ. διοργάνωση
σεµιναρίων-διαλέξεων, επιµορφωτικά µαθήµατα στον
τοµέα τους κλπ.
4. Μελέτη-διαφοροποίηση του συστήµατος χορηγιών. Τα
πολιτιστικά σωµατεία επιχορηγούνται πλέον µε αυστηρά
αξιολογικά κριτήρια και βάσει της προσφοράς τους.
Περισσότερη φειδώ εκ µέρους του κράτους στην οικονοµική ενίσχυση, αφού πολλές φορές αρκετά σωµατεία
παίρνουν λεφτά ενώ βρίσκονται σε αδράνεια.
5. Καθιέρωση, όπου είναι δυνατόν, θεσµοθετηµένων κριτηρίων, ούτως ώστε να ξέρουν εξ αρχής πού και πώς πρέπει να κινηθούν.

ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
1. Η υλοποίηση της πολιτιστικής πολιτικής της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης γίνεται δυνατή µε τη δηµιουργία ενός
ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. Το νοµικό πλαίσιο κάτω από το
οποίο αυτό θα υπαχθεί θα εξευρεθεί ύστερα από σοβαρή µελέτη όλων των δεδοµένων ώστε να λειτουργεί
απρόσκοπτα και χωρίς πολλές γραφειοκρατικές διαδικασίες.
2. Το ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ελέγχεται µεν από κάθε
συγκεκριµένο ∆ήµο, είναι όµως αυτόνοµο και ουδεµία
σχέση έχει µε τα υπόλοιπα οικονοµικά του ∆ήµου.
Αποκλειστικός του προορισµός είναι η υλοποίηση της
πολιτιστικής πολιτικής σε όλους τους τοµείς που έχουν
αναφερθεί πιο πάνω.
3. Οι πόροι του Ταµείου προέρχονται:
α) Χορηγία από το κρατικό ταµείο. Το µερίδιο που θα
έπαιρνε κάθε Τ. Α. από το κράτος είτε για τη δηµιουργία
χώρων υποδοµής, είτε για την επιχορήγηση των πνευµατικών της ανθρώπων, είτε για την επιχορήγηση των
εγγεγραµµένων πολιτιστικών φορέων που εδρεύουν
στην περιφέρειά της κλπ.
β) Κονδύλια των ∆ήµων που ήδη διοχετεύονταν στον
πολιτισµό, π.χ. µε τη µορφή χορηγιών, δηµιουργία
χώρων υποδοµής, εµπλουτισµό βιβλιοθηκών, αγορά
έργων τέχνης, διοργάνωση εκδηλώσεων κλπ
γ) ∆ωρεές και εισφορές δηµοτών οι οποίες γίνονται γι’
αυτόν τον συγκεκριµένο λόγο.
δ) Τα έσοδα από το φόρο θεάµατος, όσο αυτός επιβάλλεται.
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ε) Επιβολή ενός µικρού δηµοτικού τέλους µε συγκεκριµένη ένδειξη στα εισιτήρια εισόδου των µεγάλων λαϊκών εκδηλώσεων, όπως η Γιορτή του Κρασιού,
Συναυλίες κλπ. ή µέσω κάποιου ενσήµου για εκδηλώσεις που δεν έχουν εισιτήριο εισόδου, όπως τα
Καρναβάλια κλπ.
4. Το ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ διαχειρίζεται ειδικό σώµα
απαρτιζόµενο από άτοµα εγνωσµένου κύρους και αµεροληψίας, µε µακροχρόνια προσφορά στα πνευµατικάκαλλιτεχνικά πράγµατα του τόπου. Η διαχείριση των
πόρων γίνεται κατόπιν οργανωµένης µελέτης των εκάστοτε αναγκών της πόλης. Αποφεύγονται οι άσκοπες
και περιττές δαπάνες και προωθούνται εκείνα τα έργα
ή δραστηριότητες που συµβάλλουν ουσιαστικά στην
υλοποίηση της εκάστοτε πολιτιστικής πολιτικής.

∆ΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ
1. Ένα πρόγραµµα που λειτουργεί µε µεγάλη επιτυχία
στην Ελλάδα. Στην Κύπρο, λόγω των µικρών αποστάσεων, οι προοπτικές είναι ακόµα καλύτερες.
2. Βάσει του προγράµµατος αυτού, ολόκληρη η Κύπρος
θεωρείται σαν µια ενιαία περιφέρεια που αναπτύσσει
και προωθεί τον πολιτισµό βάσει ενός γενικότερου,
κεντρικού προγραµµατισµού.
3. Οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες αναθέτουν σε κάθε πόλη την
ευθύνη ενός τοµέα πολιτισµού στον οποίο η πόλη δίνει
ιδιαίτερη έµφαση. Αυτό δεν σηµαίνει ότι η συγκεκριµένη πόλη παραµελεί ή αδιαφορεί για τους υπόλοιπους
τοµείς πολιτιστικής δράσης ή οι άλλες πόλεις δεν ασχολούνται µε τους τοµείς που δεν τους έχουν ανατεθεί.
4. Μ’ αυτή τη φιλοσοφία, µπορεί π.χ. η Λεµεσός να αναλάβει τον Χορό (λόγω του ψηλού επιπέδου και της πληθώρας σχολών που υπάρχουν), η Λευκωσία το Θέατρο
(λόγω της παρουσίας της κρατικής σκηνής) κ.ο.κ.

ΦΕΣΤΙΒΑΛ
1. Κάτω από το πιο πάνω πλάνο ή παράλληλα µ’ αυτό,
µπορεί να ενταχθεί ο θεσµός των διάφορων Φεστιβάλ
που διοργανώνονται στην Κύπρο.
2. Τα φεστιβάλ αυτά, αφού µελετηθούν και αναβαθµιστούν, ούτως ώστε να προσφέρουν ένα πραγµατικά
ποιοτικό θέαµα και να συµβάλλουν στην προώθηση της
πολιτιστικής πολιτικής, θα ενταχθούν κάτω από τον
κοινό προγραµµατισµό.
3. Βάσει αυτού του πλάνου δεν ενθαρρύνεται η επιχορήγηση µιας µεγάλης εκδήλωσης που απορροφά άλλωστε
και τεράστια κονδύλια, όπως π.χ. η Όπερα της Πάφου
ή τα Μεγάλα Μπαλέτα της Λεµεσού κλπ.
Ενθαρρύνονται
εκδηλώσεις
µε
ουσιαστικό
περιεχόµενο, που φέρνουν το κοινό σ’ επαφή µε σύγχρονα ρεύµατα και παράλληλα συµβάλλουν και σε µια
καλλιέργειά του. Παράδειγµα: Αναβάθµιση της
Πλατφόρµας Σύγχρονου Χορού ή του Ευρωπαϊκού
Φεστιβάλ Χορού στα πλαίσια ή και στο επίπεδο του ετήσιου Φεστιβάλ Χορού Καλαµάτας.
4. Το ∆ιεθνές Φεστιβάλ «ΤΑ ΚΥΠΡΙΑ» µπορεί, σε τελευταία ανάλυση, να απαρτίζεται πλέον απ’ όλες αυτές τις
εκδηλώσεις-φεστιβάλ, θα απλώνεται σ’ ολόκληρη την
Κύπρο και θα προσφέρει θέαµα καθ’ όλη σχεδόν τη
διάρκεια του καλοκαιριού. Μ’ αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται πολύ καλύτερος προγραµµατισµός και αποφεύγεται το φαινόµενο που παρατηρείται εδώ και πολλά

χρόνια, να «φορτώνονται» δηλαδή κάποιοι µήνες µε
σωρεία εκδηλώσεων, ενώ άλλοι µήνες, όπως ο Ιούλιος
– Αύγουστος να µένουν εντελώς κενοί.
5. Με τον θεσµό αυτό η Κύπρος θα είναι συνεχώς ενήµερη για τις τάσεις και προτάσεις που υπάρχουν στην
Ελλάδα, την Ευρώπη και την ίδια την Κύπρο.
6. Παράλληλα, θα εµπλέκεται στην όλη δηµιουργική διαδικασία ένα µεγάλο µέρος του ντόπιου καλλιτεχνικού
δυναµικού.

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ
1. Το σύστηµα των επιχορηγήσεων πρέπει να τύχει ριζικής
αναθεώρησης ούτως ώστε να συνάδει µε τα νέα δεδοµένα.
2. Επιχορήγηση πρέπει να παίρνουν ΜΟΝΟ τα εγγεγραµµένα πολιτιστικά σωµατεία που συµµορφώνονται µε
τους νόµους και παράλληλα αναπτύσσουν σοβαρή και
συνεπή δραστηριότητα.
3. Αντίθετα, δεν επιχορηγείται, ή τουλάχιστον δεν επιχορηγείται τόσο ανεξέλεγκτα, η ιδιωτική-επιχειρηµατική
δραστηριότητα η οποία όχι µόνο προτείνει, τις
περισσότερες φορές, θεάµατα αµφιβόλου ποιότητας,
αλλά και αποκοµίζει από αυτά τεράστια κέρδη. Π.χ. επιχορήγηση συναυλιών µεγάλων αστεριών του ελληνικού
πενταγράµµου τα οποία όµως υπηρετούν το
χαµηλότερο γούστο στον τοµέα του τραγουδιού.
4. Αυστηρότερος έλεγχος της ποιότητας των προτάσεων
διαφόρων γραφείων παραγωγής για θεάµατα που προορίζονται να ενταχθούν στα διάφορα Φεστιβάλ.
5. Φειδώ στην επιχορήγηση των πολύ µεγάλων θεαµάτων
(ακόµα κι αν πρόκειται για πολύ µεγάλα ονόµατα του
καλλιτεχνικού στερεώµατος) εφόσον η παρουσία τους
στην Κύπρο απαιτεί πολύ µεγάλα κονδύλια. Είναι πολύ
προτιµότερο να επιχορηγούνται περισσότερα, αλλά πιο
δηµιουργικά, µικρά θεάµατα, εκδηλώσεις ή δηµιουργίες.
6. ΒΑΣΙΚΗ ΑΡΧΗ: Κάθε θέαµα δεν είναι κατ’ ανάγκην και
πολιτισµός.

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Το Συµβούλιο Πολιτισµού ή κάποιο ανάλογο σώµα που θα
παρακολουθεί την εφαρµογή της πολιτιστικής πολιτικής,
είναι απολύτως απαραίτητο βάσει αυτής της νέας φιλοσοφίας. [Βλ. Ολοκληρωµένο Υπόµνηµα που έχει ήδη υποβληθεί].

ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
ΘΕΑΤΡΟ
1. ∆ιοργάνωση Φεστιβάλ Αρχαίου ∆ράµατος στα πρότυπα
επιτυχηµένων αντίστοιχων φεστιβάλ στην Ευρώπη ή
αναβάθµιση αυτού που ήδη διοργανώνεται κάθε καλοκαίρι από το Κυπριακό Κέντρο του ∆ιεθνούς
Ινστιτούτου Θεάτρου (µε απαραίτητη, βεβαίως, τη µετακίνησή του σε άλλο καταλληλότερο χώρο- π.χ. το
αρχαίο Θέατρο Κουρίου).
2. Απόλυτη ανάγκη για διαχωρισµό των δύο ιδιοτήτων που
έχει σήµερα ο ΘΟΚ: κρατική σκηνή - φορέας επιχορήγησης. ∆ηµιουργία άλλης αυτόνοµης και ανεξάρτητης
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YfiÌÓËÌ· ÁÈ· ÌÈ· KÚ·ÙÈÎ‹
> > > > > ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎ‹ ¶ÔÏÈÙÈÎ‹
Επιτροπής (Θεατρικής Ανάπτυξης/ Επιχορήγησης),
πιθανόν στα πλαίσια του ΘΟΚ.
3. Ουσιαστική αύξηση της οικονοµικής ενίσχυσης των θιάσων του Ελευθέρου Θεάτρου ούτως ώστε να ενδυναµωθούν και να µπορούν να διαδραµατίζουν
ουσιαστικότερο
ρόλο.
Παράλληλη
θέσπιση
αυστηρότερων ποιοτικών κριτηρίων για την ετήσια επιχορήγησή τους.
4. Αναθεώρηση του θεσµού του Σχολικού Θεάτρου ούτως
ώστε να συµβάλλει περισσότερο στην καλλιέργεια των
παιδιών και να ενισχύει την θεατρική τους παιδεία,
παρά να προωθεί το «ψώνιο» του ηθοποιού. Άµβλυνση
του στοιχείου του ανταγωνισµού που υπάρχει σήµερα.
Σύνδεσή του ως κοινωνικής προσφοράς και µε άλλες
συναφείς δραστηριότητες (παραστάσεις, σεµινάρια
κ.λπ.).
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
1. Αναβάθµιση του θεσµού της αγοράς βιβλίων µε τάση τη
µεγαλύτερη ενίσχυση των κυπρίων συγγραφέων.
2. ∆ιατήρηση - αναβάθµιση του συστήµατος βοηθηµάτων
σε συγγραφείς που το έχουν ανάγκη.
3. Ανάληψη εκδοτικών πρωτοβουλιών εκ µέρους του κράτους σε περιπτώσεις αξιόλογων έργων ή µελετών.
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
1. Αναβάθµιση του ρόλου των Κινηµατογραφικών
Λεσχών. Αυστηρότερος έλεγχος του «προϊόντος» που
προσφέρουν εν σχέση µε το ρόλο που ιστορικά οφείλουν να διαδραµατίζουν και την επιχορήγησή που παίρνουν από τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες.
2. Ενθάρρυνση της δηµιουργίας θερινών κινηµατογράφων από την Τοπική Αυτοδιοίκηση σε όλες τις πόλεις.
3. Αναθεώρηση εκ µέρους του Υπουργείου του θεσµού
των κινηµατογραφικών Φεστιβάλ. Να αξιολογηθούν και
να µείνουν τα απολύτως απαραίτητα.
4. Ριζική αναθεώρηση του θεσµού των σχολικών κινηµατογραφικών προβολών. Τα προϊόντα που βλέπουν σήµερα
τα παιδιά µας κάθε άλλο παρά συµβάλλουν στην καλλιέργειά τους. Συµβουλευτική επιτροπή για τις προτάσεις που γίνονται από τις εταιρείες.
ΧΟΡΟΣ

ΜΟΥΣΙΚΗ
1. Απαραίτητη η δηµιουργία Μεγάρου Μουσικής, στην
πρωτεύουσα.
2. Ενθάρρυνση-ενίσχυση-αξιοποίηση του υπάρχοντος
τοπικού δυναµικού σε όλους τους τοµείς: Συµµετοχή
στα διάφορα φεστιβάλ, ενεργότερη εµπλοκή τους στο
θεατρικό γίγνεσθαι µε τη συγγραφή πρωτότυπης µουσικής για θεατρικές παραστάσεις κλπ.
3. Έλεγχος στην ποιότητα των µουσικών ωδείων
ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ
1. ∆ηµιουργία σύγχρονων πινακοθηκών σ’ όλες τις
πόλεις.
2. Αυστηρή εφαρµογή της νοµοθεσίας για ενσωµάτωση
έργων τέχνης σε κυβερνητικά κτήρια. Εξάπλωση του
θεσµού και για την ιδιωτική πρωτοβουλία, µέσω νοµοθεσίας, µε παράλληλη παροχή κινήτρων και διευκολύνσεων.
3. Αυστηρότερα κριτήρια στην αγορά έργων τέχνης από
τις κρατικές συλλογές. ∆ικαιότερη κατανοµή των κονδυλιών για αγορά ανάµεσα στους καλλιτέχνες.
4. ∆ιοργάνωση στην Κύπρο Μπιενάλε ή Τριενάλε πάνω σε
µόνιµη βάση
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
1. Ίσως ο πιο ευαίσθητος τοµέας της κοινωνικής µας
ζωής. Κοινή διαπίστωση: τα απαράδεκτα χάλια που
παρουσιάζει σήµερα.
2. Η κρατική Ραδιοτηλεόραση πρέπει να αποδεσµευτεί
από κάθε τάση ανταγωνισµού µε τα ιδιωτικά κανάλια.
Ρόλος της είναι να προσφέρει την εναλλακτική ποιοτική
λύση σε όλους τους τοµείς.
3. Περισσότερα πολιτιστικά προγράµµατα ουσίας, τουλάχιστον στα πρότυπα της Ε.Ρ.Τ., ούτως ώστε να επανασυνδεθεί το κοινό µε τις πάγιες αξίες που χάθηκαν.
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
1. Οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες πρέπει να δηµιουργήσουν τη
δική τους ιστοσελίδα µέσω της οποίας να ενηµερώνουν
το κοινό τόσο για τις δικές τους δραστηριότητες όσο και
για τις σηµαντικές εκδηλώσεις της Ελλάδας και του
εξωτερικού.

1. Απαραίτητη η δηµιουργία Κρατικού Μπαλέτου.
Καλύτερη λύση υπό τις περιστάσεις: η αναβάθµιση µετεξέλιξη του «Μπαλέτου Κύπρου», το οποίο ήδη έχει
αρκετή πείρα σε παραγωγές επιπέδου.

2. ∆ηµιουργία Αρχείου Καλλιτεχνών όπου το κοινό να βρίσκει πληροφορίες για τους σηµαντικότερους πνευµατικούς δηµιουργούς του τόπου.

2. Ενίσχυση του θεσµού του Ευρωπαϊκού Φεστιβάλ
Χορού. Το κονδύλι που προσφέρεται είναι εξαιρετικά
χαµηλό και απαγορευτικό της έλευσης σηµαντικών
οµάδων. Κοινή διαπίστωση όσων το παρακολουθούν
είναι η φθίνουσα πορεία του χρόνο µε χρόνο.

3. Με ευθύνη των Πολιτιστικών Υπηρεσιών να δηµιουργηθεί στην ιστοσελίδα ένα µηνιαίο Παγκύπριο Ηµερολόγιο
Εκδηλώσεων όπου να δίδονται πληροφορίες για όλες
τις εκδηλώσεις που υπάρχουν σε όλες τις πόλεις της
Κύπρου.

3. Σηµαντική ενίσχυση των κυπριακών οµάδων χορού,
καθώς και της Πλατφόρµας Σύγχρονου Χορού σε περίπτωση διατήρησής της.

4. Αναβάθµιση/πληροφόρηση/προβολή σχετικά µε το
Ευρωπαϊκό πρόγραµµα "European Point"

4. Αυστηρή εφαρµογή της νοµοθεσίας που θεσπίστηκε
για τις Σχολές Μπαλέτου.

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
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I¢PYMA EYA°OPA KAI KA£§HN §ANITH
Ιδρύθηκε το Νοέµβριο του 2001 από τα τέκνα του Ευαγόρα
και της Κάθλην Λανίτη, Κώστα, Πλάτωνα, Μάριο και
Ισαβέλα. Έχει εγγραφεί µε βάση το νόµο ως µη
κερδοσκοπικός οργανισµός, µε έδρα τη Λεµεσό.

«Στο Φως της Σκιάς», αναδροµή στην ιστορία του θεάτρου
σκιών.
«Φωτίζοντας το Αθλούµενο Σώµα», σε συνεργασία µε το
Ολυµπιακό Μουσείο της Λωζάνης - η έκθεση ήταν

Το Ίδρυµα Ευαγόρα και Κάθλην Λανίτη διοικείται από
εντεκαµελές ∆ιοικητικό Συµβούλιο µε Πρόεδρο τον
κ. Πλάτωνα Ε. Λανίτη.

αφιερωµένη στην αναγέννηση των Ολυµπιακών Αγώνων.
«Υφαίνοντας τους ελληνικούς Μύθους», σε συνεργασία µε
το Μουσείο Petit Palas του Παρισιού - έκθεση αφιερωµένη

Σκοπός του Ιδρύµατος είναι η διατήρηση της µνήµης του
Ευαγόρα Λανίτη και η συνέχιση της κοινωνικής του
προσφοράς.
Το Ίδρυµα οργανώνει και επιχορηγεί εκδηλώσεις
πολιτιστικού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα οι οποίες
προβάλλουν τα ανθρώπινα επιτεύγµατα.
Στα λίγα χρόνια λειτουργίας του το Ίδρυµα Ευαγόρα και
Κάθλην Λανίτη έχει διοργανώσει τόσο µε το Υπουργείο
Παιδείας και Πολιτισµού όσο και µε διεθνείς Οργανισµούς
µια σειρά αξιόλογων εκδηλώσεων όπως είναι οι εκθέσεις:

στα υφαντά του 17ου αιώνα.
«Hyperlinks», σε συνεργασία µε το Υπουργείο Παιδείας και
Πολιτισµού – εικαστική έκθεση στα πλαίσια του Φεστιβάλ
ΚΥΠΡΙΑ
«Τέρπανδρος - Αναδηµιουργίες Αρχαίων Μουσικών
Οργάνων»
«Η ανθρώπινη µορφή στη νεώτερη Κυπριακή τέχνη - οι
πρώτες γενιές», σε συνεργασία µε τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες
του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισµού - έκθεση που
περιλάµβανε γύρω στα 100 εκθέµατα, προερχόµενα από
την Κρατική Συλλογή Σύγχρονης Κυπριακής Τέχνης, από τη
∆ηµοτική Πινακοθήκη Λεµεσού, την Πινακοθήκη του
Ιδρύµατος Μακαρίου Γ΄, καθώς και από πολλές ιδιωτικές
συλλογές. Ανάµεσά τους,

έργα των Β. Βρυωνίδη,

Ι. Κισσονέργη, Α. ∆ιαµαντή, Τ. Φραγκούδη, Γ. Πολ. Γεωργίου,
Β. Ιωαννίδη, Λ. Νικολαΐδου, Τ. Κάνθου, καθώς και του
Χριστόφορου Σάββα κι άλλων καλλιτεχνών της «γενιάς» του.
«Πάτρα - Λεµεσός το ταξίδι συνεχίζεται», σε συνεργασία µε
το ∆ήµο Λεµεσού
Μια σύγχρονη αρχαιολογική έκθεση – από την προϊστορία
(4,500 π.X.) µέχρι την προβιοµηχανική εποχή (1930)
βασισµένη σε πολυµέσα και προβολές αλλά και πολύτιµα
αρχαιολογικά ευρήµατα τα οποία προέρχονταν από το Τµήµα
Αρχαιοτήτων της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας.
«35 Χρόνια Σκηνικής ∆ηµιουργίας του ΘΟΚ»
337 παραγωγές... Αµέτρητοι καλλιτέχνες... Ένα µαγευτικό
ταξίδι που άρχισε το 1971.
«Παγκύπρια Έκθεση Ελληνικού Βιβλίου στη Λεµεσό»
Ο Σύνδεσµος Βιβλιοπωλών Κύπρου µε τη στήριξη των
Πολιτιστικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και
Πολιτισµού και την Πανελλήνια Οµοσπονδία Εκδοτών
Βιβλιοπωλών διοργανώνει, ανά διετία, την Παγκύπρια
Έκθεση Ελληνικού Βιβλίου στη Λεµεσό.
«Έκθεση Κυπριακής Χειροτεχνίας», σε συνεργασία µε την
Υπηρεσία

Κυπριακής

Χειροτεχνίας

Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Tουρισµού.

του

Υπουργείου
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TÈÌ‹ıËÎÂ Î·È ÛÙË §ÂÌÂÛfi

Ë M¤Ú· £Â¿ÙÚÔ˘
MÂ ÂÈÙ˘¯›· Ë Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔ ÂÚ·ÛÈÙÂ¯ÓÈÎfi ı¤·ÙÚÔ
∆ιεξήχθηκε µε επιτυχία η συζήτηση που διοργάνωσε στο
οίκηµα της στη Λεµεσό, στις 29 Μαρτίου 2007, η ΘΕΑΤΡΙΚΗ
ΠΟΡΕΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ µε την ευκαιρία της Μέρας Θεάτρου µε
θέµα το ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ. Σχετικές
εισηγήσεις

κατάθεσαν

οι

∆ηµήτρης

Καραγιάννης,

Πρόεδρος ∆ιοικητικού Συµβουλίου ΘΟΚ και η Ελλάδα
Ευαγγέλου,

δραµατουργός.

Ακολουθήσαν

σύντοµες

παρεµβάσεις από εκπροσώπους θεατρικών ερασιτεχνικών
οµάδων και συζήτηση. Παρευρέθηκαν, µεταξύ άλλων,
εκπρόσωποι των θεατρικών οµάδων του ∆ήµου Αγίου
Αθανασίου, του ∆ήµου Γερµασόγειας, της ΕΝΑΦ (Αγίας
Φύλας ) και της θεατρικής οµάδας των Φυλακών.
Αφού έγινε αναφορά στο ρόλο και τη σηµασία του
ερασιτεχνικού θεάτρου στην Κύπρο τέθηκαν προς συζήτηση
τα κυριότερα προβλήµατα που αυτό αντιµετωπίζει µε σοβαρότερο το οικονοµικό. Συζητήθηκε επίσης εκτενώς η ανάγκη νέων µορφών
δραστηριοποίησης του ερασιτεχνικού θεάτρου και η ενασχόληση του µε το πειραµατικό / εναλλακτικό θέατρο.
Το τελικό συµπέρασµα ήταν η διαπίστωση για σταθερή ανάπτυξη του ερασιτεχνικού θεάτρου στην Κύπρο, αλλά και η ανάγκη ενίσχυσης
του και η παράλληλη δραστηριοποίηση του τόσο σε «παραδοσιακούς» όσο και σε πιο «πειραµατικούς» δρόµους.

BÈ‚Ï›· Î·È ¶ÂÚÈÔ‰ÈÎ¿
Ô˘ ‹Ú·ÌÂ:
ñ

Αντώνη Γεωργίου

ñ

« Γλυκιά Bloody Life»

Εφηµερίδα ΠΟΛΙΤΗΣ
«Εξάγγελος» Τεύχη 3 και 4

ΤΟ ΡΟ∆ΑΚΙΟ 2006
Φεβρουάριος - Μάρτιος 2007

ñ

Αντώνη Γεωργίου
«Πανσέληνος παρά µία»

ñ

Ε.ΚΑ.ΤΕ.

Αθήνα 2006 - Εκδόσεις Γαβριηλίδης
«Ενηµερωτικό ∆ελτίο» Φεβρουάριος 2007

ñ

Πολύδωρου Παπαϊακώβου
«περσεφόνης αγάλµατα»

ñ

Λεµεσός 2005

ñ

«Άνευ»
Τεύχος 23, Χειµώνας 2007

«Επί Σκηνής»
Περιοδικό για το Θέατρο και τον Πολιτισµό
Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2007

ñ

«Μικροφιλολογικά»
Περιοδική έκδοση- Τεύχος 21- Άνοιξη 2007

Τεύχος 46

Aπρίλης - Iούνης 2007
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EÎ‰ËÏÒÛÂÈ˜

ΑΛΛΙΑΝΣ ΦΡΑΝΣΑΙZ ΛΕΜΕΣΟΥ
Τ.Θ.56681, 3309 ΛΕΜΕΣΟΣ
Ε.Θ.Α.Λ.
(Εταιρεία Θεατρικής Ανάπτυξης Λεµεσού)
TEXNOXΩPOΣ
Φρ. Pούσβελτ 76, Aκίνητα ∆ήµου Λεµεσού
Kτίριο A, 3011 Λεµεσός

Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÛÙË “™Ù¤ÁË”

(ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÙÔ˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘ ÙÚ›ÌËÓÔ˘)

Ε.ΚΑ.ΤΕ.
(Επιµελητήριο Καλών Τεχνών) ΤΜΗΜΑ ΛΕΜΕΣΟΥ
16ης Iουνίου 1943 αρ. 7 & Βίκτωρος Ουγκώ
3022 Λεµεσός

Tετάρτη
21 Mαρτίου 2007
7.30 µ.µ.

Ποιητική βραδιά αφιερωµένη στο Λεµεσιανό ποιητή Ανδρέα Νεοφυτίδη. Για τον
ποιητή µίλησε ο Μίµης Σοφοκλέους - Πανεπιστηµιακός, Μέλος της Προσωρινής
∆ιοικούσας Επιτροπής του ΤΕ.ΠΑ.Κ. ∆ιάβασαν ποιήµατα και σχολίασαν: Ανδρέας
Χρίστου (∆ήµαρχος Λεµεσού), Κώστας Μακρίδης (Ποιητής - Εκδότης), Ανδρέας
Μακρίδης (Φιλόλογος - Συγγραφέας), Βάσος Βενιζέλος (Φιλόλογος).
Ακολούθησε σύντοµο µουσικό πρόγραµµα µε µελοποιηµένους στίχους του ποιητή. Συµµετοχή: Λάκης Σοφοκλέους - τραγούδι, Αντριάνα Σεργίδου – πιάνο,
Φωνητικό Σύνολο «Quatro», µε τις Χριστίνα Παπατζιάκου, Κορίνα Βασιλείου,
Τσέτσα Μιχαηλίδου, Αντριάνα Σεργίδου. ∆ιοργάνωση: Συντονιστικό Συµβούλιο
Πολιτιστικών Φορέων Λεµεσού, Πνευµατική Συντροφιά Λεµεσού

Παρασκευή
30 Mαρτίου 2007
7.00 µ.µ.

Έκθεση Φωτογραφίας µε θέµα τη ρουµανική αρχιτεκτονική «Βουκουρέστι, το
µικρό Παρίσι». Εγκαίνια από την κ. Κρίστια Χρίστου, αρχιτέκτονα µε την ευκαιρία του Φεστιβάλ Φραγκοφωνίας 2007. ∆ιάρκεια µέχρι την Τρίτη 3 Απριλίου
2007. ∆ιοργάνωση: ∆ήµος Λεµεσού, Πρεσβεία της Ρουµανίας και Ένωση
Συντακτών Κύπρου

ΕΝ.Α.Ζ.
( Ένωση Αυτοδίδακτων Ζωγράφων) Τµήµα Λεµεσού
Μονής Κύκκου 16, 3071 Λεµεσός
ETAIPEIA ΛOΓOTEXNΩN ΛEMEΣOY
«BAΣIΛHΣ MIXAHΛI∆HΣ»
Τ.Θ. 53564, 3303 Λεµεσός
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ
Φρ. Pούσβελτ 238, Zακάκι, 3046 Λεµεσός
ΘΕΑΤΡΟ ΡΙΑΛΤΟ
Τ.Θ. 50332, 3603 Λεµεσός
Ι∆ΡΥΜΑ EYAΓOPA KAI KAΘΛHN ΛANITH
Τ.Θ. 50203, 3602 Λεµεσός

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΛΕΜΕΣΟΥ
Γλάδστωνος 100, 3040 Λεµεσός

Παρασκευή
20 Aπριλίου 2007
7.30 µ.µ.

Μνήµη Νίκου Καζαντζάκη – 50 χρόνια από το θάνατό του «Νίκος Καζαντζάκης
Ταξιδευτής». Οµιλητής: Γεώργιος Στασινάκης, Πρόεδρος Συντονιστικής
Επιτροπής ∆ιεθνούς Εταιρείας Φίλων Νίκου Καζαντζάκη. ∆ιαβάζει ταξιδιωτικά
κείµενα του τιµώµενου ο ηθοποιός Μαρίνος Ανωγυριάτης. Σύντοµη παρέµβαση
από την ποιήτρια Πίτσα Γαλάζη µε θέµα: «Η φιλία του Αιµίλιου Χουρµούζιου µε
τον Νίκο Καζαντζάκη». ∆ιοργάνωση: Συντονιστικό Συµβούλιο Πολιτιστικών
Φορέων Λεµεσού ∆ιεθνής Εταιρεία Φίλων Νίκου Καζαντζάκη/Κυπριακό Τµήµα,
Εταιρεία Λογοτεχνών Λεµεσού «Βασίλης Μιχαηλίδης»

Tετάρτη
25 Aπριλίου 2007
7.30 µ.µ.

Παρουσίαση των βιβλίων:
- Ελλάδας Σοφοκλέους «Όταν ο χρόνος κόπηκε στα δυο», από τον Ανδρέα
Χατζηθωµά, Φιλόλογο
- Ανδρέα Σοφοκλέους «Θανάσιµα ώριµος», από τον Όµηρο Λαµπράκη,
Φιλόλογο
∆ιοργάνωση: Εταιρεία Λογοτεχνών Λεµεσού «Βασίλης Μιχαηλίδης»

Παρασκευή
27 Aπριλίου 2007
7.30 µ.µ.

Παρουσίαση του βιβλίου του φιλόλογου Λεύκιου Ζαφειρίου «Ο ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΤΟ
ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΑΝ∆ΡΕΑ ΚΑΛΒΟΥ» (Βραβείο Ακαδηµίας Αθηνών). Οµιλητής:
Αλέξανδρος Μπαζούκης, Φιλόλογος. Ακολουθεί συζήτηση µε τον συγγραφέα.
∆ιοργάνωση: ∆ήµος Λεµεσού, Συντονιστικό Συµβούλιο Πολιτιστικών Φορέων
Λεµεσού

Tρίτη
22 Mαΐου 2007
7.30 µ.µ.

Εγκαίνια έκθεσης µαθητικών έργων µε θέµα «Η Λεµεσός». ∆ιοργάνωση: Ένωση
Αυτοδίδακτων Ζωγράφων Λεµεσού, Προξενείο της Σλοβενίας στην Κύπρο &
Φροντιστήρια CYBERNET. ∆ιάρκεια µέχρι την Παρασκευή 25 Μαϊου 2007

Πέµπτη
14 Iουνίου 2007
7.30 µ.µ.

Εγκαίνια έκθεσης έργων των σπουδαστών του Frederick Institute of Technology.
∆ιάρκεια µέχρι τη ∆ευτέρα 18 Ιουνίου 2007

Tετάρτη
20 Iουνίου 2007
7.30 µ.µ.

Εγκαίνια έκθεσης ζωγραφικής οµάδων των Eπιµορφωτικών Kέντρων Λεµεσού.
∆ιοργάνωση: Yπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού/Eπιµορφωτικά Kέντρα Λεµεσού.
∆ιάρκεια έκθεσης µέχρι 25 Iουνίου 2007

ΟΜΑ∆Α ΧΟΡΟΥ ΡΟΕΣ
Τ.Θ. 50486, 3606 Λεµεσός
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
Αγ. Φυλάξεως 66, 3025 Λεµεσός
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ “ΕΠΙΛΟΓΗ”
Τ.Θ. 58243, 3732 Λεµεσός
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ “ΝΕΜΕΣΟΣ”
Τ.Θ. 51943, 3509 Λεµεσός
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ OMIΛOΣ ΣOYNIOY-ZANATZIAΣ
Zανατζιά, 4717 Λεµεσός
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ
Τ.Θ. 50188, 3601 Λεµεσός
ΣYΛΛOΓOΣ EΛΛA∆ITΩN ΛEMEΣOY
T.K. 58088, 3730 Λεµεσός
ΣYN∆EΣMOΣ «ΦIΛOI TOY XOPOY»
Zαλοκώστα & Σιµωνίδου, 3091 Λεµεσός
ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΦΙΛΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΛΕΜΕΣΟΥ
Τ.Θ. 57058, 3312 Λεµεσός
ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΧΟΡΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
T.Θ. 54203, 3722 Λεµεσός
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ - TMHMA ΛEMEΣOY
Τ.Θ. 56424, 3306 Λεµεσός
ΧΟΡΩ∆ΙΑ “ΑΡΗΣ” ΛΕΜΕΣΟΥ
Aττίκ 7, 3120 Λεµεσός
ΧΟΡΩ∆ΙΑ “APIONEΣ”
Φιλοκύπρου Kατ. 4D/E/Z Alexander Center
Block B, 3032 Λεµεσός
ΧΟΡΩ∆ΙΑ “ΜΟΝΤΕΡΝΟΙ ΚΑΙΡΟΙ”
Ειρήνης 110, 3041 Λεµεσός
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Ι∆ΡΥΜΑ ΝΙΚΟΛΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Τ.Θ. 51443, 3505 Λεµεσός

