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Το Συντονιστικό Συμβούλιο Πολιτιστικών Φορέων Λεμεσού, φιλοξένησε το Σάββατο 30 
Ιανουαρίου 2016 και ώρα 10.00πμ στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών την καθιερωμένη ετήσια 
εκδήλωση για το κόψιμο της Βασιλόπιτας με την ευκαιρία του ερχομού του Νέου Έτους 
2016.   

ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ 

  Φωτογραφία:  Ερατώ Καντούνα 

mailto:syntonistiko@cytanet.com.cy
http://www.syntonistiko.com/
http://www.limassolculturalmapping.com/


Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους Βουλευτές, Δημοτικοί Σύμβουλοι, ο Πρόεδρος 
της Πολιτιστικής Επιτροπής του Δήμου Λεμεσού, εκπρόσωποι των Πολιτιστικών Υπηρεσιών 
του Δήμου Λεμεσού και Δήμου Γερμασόγειας, νέοι υποψήφιοι βουλευτές, αρκετοί 
αντιπρόσωποι των Σωματείων - Μελών του Συντονιστικού, οι προηγούμενοι Πρόεδροι και 
φίλοι του Συντονιστικού. 
  
Ο Πρόεδρος του Συντονιστικού κος Εύρος Αλεξάνδρου καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους 
και ανέφερε τη σημασία που δίνει το Συντονιστικό σε αυτή την εκδήλωση όπου έχουν την 
ευκαιρία τα Σωματεία Μέλη να ανταλλάξουν ευχές με ανθρώπους που στηρίζουν τον 
Πολιτισμό και γενικά τα πολιτιστικά δρώμενα στην πόλη μας.   
  
Οι επίσημοι προσκεκλημένοι έκαναν από μία σύντομη γενική αναφορά στον πολιτισμό και 
στο σημαντικό έργο που προσφέρει το Συντονιστικό Συμβούλιο Πολιτιστικών Φορέων 
Λεμεσού στην πόλη μας.   
  
Ο τυχερός της βασιλόπιτας κέρδισε δύο βιβλία από το συμπόσιο για τα 100 χρόνια από τη 
γέννηση του Στρατή Τσίρκα προσφορά της ΕΘΑΛ καθώς και συνδρομητική κάρτα 
υποστηρικτή για το 2016 προσφορά των θεάτρων της Λεμεσού, Ριάλτο, ΕΝΑ και Versus. 
 

ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ  
συνέχεια 

Φωτογραφίες:  Ερατώ Καντούνα 



Ως Συντονιστικό έχουμε δημοσιεύσει Δελτίο Τύπου με το ακόλουθο περιεχόμενο:  
 
Με την παρούσα, θέλουμε να εκφράσουμε την έντονη δυσαρέσκεια μας για την απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου Λεμεσού να διορίσει στο Συμβούλιο του Παττίχειου Δημοτικού 
Θεάτρου εκπροσώπους των κομμάτων (8 Δημοτικοί Σύμβουλοι και 3 εκπρόσωποι 
κομμάτων).   
  
Έχουμε μετά λύπης μας πληροφορηθεί ότι οι πολύχρονες συζητήσεις, οι μελέτες και 
προτάσεις δεν έτυχαν κατά τη γνώμη μας της σωστής αξιολόγησης από το Δημοτικό 
Συμβούλιο και αντί της δημιουργίας ανεξάρτητης επιτροπής διοίκησης από άτομα που 
έχουν άμεση και έμμεση σχέση με τέτοιου είδους σημαντικά έργα όπως η περίπτωση του 
Παττίχειου Δημοτικού Θεάτρου, ψήφισε στην ολομέλεια του Δημοτικού Συμβουλίου την 
διοίκηση από εκπροσώπους των κομμάτων που η πλειοψηφία θα είναι Δημοτικοί 
Σύμβουλοι. 
  
Είμαστε πεπεισμένοι ότι αυτή η απόφαση ήταν βεβιασμένη, δεν αξιολογήθηκε σε βάθος 
αλλά επιφανειακά και σύμφωνα με κομματικά κριτήρια γι’ αυτό και η ανησυχία και 
απογοήτευση μας είναι έντονη.   Άτομα που έχουν άμεση και έμμεση σχέση με τον 
πολιτισμό και την οργάνωση πολιτιστικών χώρων έχουν παραγνωριστεί για να δώσουν 
θέση, στην πλειοψηφία τους, σε Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι προς αποφυγήν 
παρεξηγήσεων, είναι αξιόλογοι και φίλοι του Συντονιστικού. 
  
 

ΠΑΤΤΙΧΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 
23 Φεβρουαρίου 2016  
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Το Συντονιστικό Συμβούλιο Πολιτιστικών Φορέων Λεμεσού θα στηρίξει οποιαδήποτε 
απόφαση των κομμάτων που δεν θα προτείνουν κομματικούς Δημοτικούς Συμβούλους αλλά 
άτομα του πολιτισμού που έχουν ικανότητες στη διαχείριση και λειτουργία τέτοιων 
πολιτιστικών χώρων.   
  
Η απόφαση κόμματος να μην προτείνει δημοτικούς συμβούλους γιατί θεωρεί ορθότερο τον 
διορισμό ατόμων του χώρου με πείρα σε τέτοια θέματα, όπως και οι προτάσεις κινήσεων 
αλλά και μερικών Δημοτικών Συμβούλων με το ίδιο σκεπτικό, μας βρίσκει σύμφωνους και 
επικροτούμε τέτοιες αποφάσεις. 
  
Καλούμε  τα κόμματα να κάνουν δεύτερες σκέψεις ώστε να αποφευχθούν σοβαρά λάθη 
που έχουν γίνει παλιά σε παρόμοιους χώρους, που θα οδηγήσουν σε ένα αγώνα δρόμου 
διόρθωσης λαθών και παραλείψεων.   
  
Το Συντονιστικό  Συμβούλιο Πολιτιστικών Φορέων Λεμεσού θα είναι εκεί όποια και να είναι 
η απόφαση και θα προσπαθήσει να επιτύχει το σκοπό αυτού του υπέροχου πολιτιστικού 
χώρου όπως το Παττίχειο Δημοτικό Θέατρο. 

ΠΑΤΤΙΧΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 
23 Φεβρουαρίου 2016  
συνέχεια… 

Φωτογραφία:  Ερατώ Καντούνα 



Την Τετάρτη 23 Μαρτίου 2016 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του 
Συντονιστικού Συμβουλίου Πολιτιστικών Φορέων Λεμεσού στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών 
στη Λεμεσό. 

 
Παρόντες ήταν αρκετά από τα Σωματεία Μέλη του Συντονιστικού τα οποία και αποτέλεσαν 
την απαρτία της Γενικής Συνέλευσης. 

 
 Παρουσίαση Πολιτιστικής Χαρτογράφησης της Λεμεσού:  
 
Λίγο πριν την έναρξη των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης και των αρχαιρεσιών, έγινε στους 
παρευρισκόμενους, Σωματεία-Μέλη και κοινό, η παρουσίαση της Πολιτιστικής 
Χαρτογράφησης της Λεμεσού η οποία είναι το μεγάλο επίτευγμα των τελευταίων χρόνων που 
κατάφερε το Συντονιστικό και που είναι αναγνωρίσιμο από το Υπουργείο Παιδείας και 
Πολιτισμού καθώς και από τον υπόλοιπο κόσμο.  Το έργο παρουσιάστηκε ήδη στα Μέσα 
Μαζικής Ενημέρωσης μέσω δημοσιογραφικής διάσκεψης που έγινε στη Στέγη τον περασμένο 
Δεκέμβριο αλλά και παρουσιάσεις σε διάφορους φορείς/οργανισμούς: 

 
Πολιτιστικές Υπηρεσίες Υπουργείου Παιδείας 
Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού 
Δημοτικό Συμβούλιο 

 
Η Γενική Συνέλευση του Συντονιστικού Συμβουλίου Πολιτιστικών Φορέων Λεμεσού είχε τα 
πιο κάτω θέματα στην Ημερήσια Διάταξη: 
 
•  Έγκριση προηγούμενων πρακτικών της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 
•  Λογοδοσία του Προέδρου του Συντονιστικού για τα πεπραγμένα 
•  Παρουσίαση και έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων από την Ταμία του Συντονιστικού 
•  Εκλογές νέου Διοικητικού Συμβουλίου 
 
Σε γενικές γραμμές, αναφέρθηκαν μεταξύ άλλων οι καλές σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ του 
Συντονιστικού και του Δήμου Λεμεσού καθώς και η εποικοδομητική παρουσία αμφοτέρων 
στις συνεδριάσεις του Συντονιστικού και του Δήμου Λεμεσού αντίστοιχα. 
 
Επίσης, τα θέματα που απασχόλησαν το Διοικητικό Συμβούλιο στις συνεδριάσεις του ήταν η 
συνεργασία που επίσης έχει επιτευχθεί μεταξύ του Συντονιστικού και του Τεχνολογικού 
Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) καθώς και η πρόσληψη επί προσωρινής βάσης ανέργων 
επιστημόνων με σχέδιο της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού οι οποίοι βοηθούν σε 
μεγάλο βαθμό στη διεκπεραίωση σημαντικών εργασιών στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών. 
 
Αναφέρθηκε η πρόοδος που σημειώθηκε στη δημιουργία και λειτουργία ηλεκτρονικής 
σελίδας κοινωνικής δικτύωσης και οι εργασίες για τη δημιουργία βιβλιοθήκης στη Στέγη 
όπου θα μπορούν όλοι να επισκέπτονται και να μελετούν επί τόπου, καθώς επίσης και η  
  

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
ΝΕΟ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

23 Μαρτίου 2016   



φωτογραφίας και κεντημάτων), παρουσιάσεις βιβλίων, συνεδριάσεις & συνελεύσεις 
Σωματείων-Μελών, συνεδριάσεις μη μελών, συναντήσεις για συζήτηση βιβλίου πρόβες 
χορωδιών, συνάντηση με βουλευτές. 

 
Το Ταμείο Πολιτισμού ήταν ακόμα ένα θέμα που αναφέρθηκε στη Γενική Συνέλευση. Η 
μελέτη ολοκληρώθηκε χωρίς τη συμμετοχή του Δήμου Λεμεσού.  Το Συντονιστικό διόρισε 
ομάδα εργασίας και προχωρεί με την υλοποίηση του έργου. 

 
Ο Πρόεδρος δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στις παρεμβάσεις του Συντονιστικού όσον 
αφορά: 

 
- στο κτίριο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης.  Αναφέρθηκε ότι προκηρύχθηκαν προσφορές για νέο 
εργολάβο και παρότι οι εργασίες θα ξεκινούσαν τον Σεπτέμβριο του 2015 και η 
αποπεράτωση γύρω στα τέλη του 2016 οι εργασίες δεν άρχισαν ακόμη, 

 
-  στις παραλίες του Αγίου Τύχωνα.  Αναφέρθηκε ότι τα έργα τα οποία έχουν σχεδιαστεί και 
υλοποιηθεί χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς.  Το Συντονιστικό έχει ζητήσει από την 
Κοινοτική Αρχή του Αγίου Τύχωνα, μέσα από παρεμβάσεις στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, 
να διορθώσει την ακαταστασία που δημιουργήθηκε με τα καταλύματα με ευτελή υλικά και 
να αναγερθούν κατάλληλοι χώροι για τους λουόμενους, 

 
-  στο Δημοτικό Παττίχειο Θέατρο.  Αναφέρθηκε ότι η απόφαση να διοριστούν στο Συμβούλιο 
του Παττίχειου εκπρόσωποι των κομμάτων (Δημοτικοί Σύμβουλοι αναλογικά με την 
εκπροσώπηση στο Δημοτικό Συμβούλιο) δεν βρίσκει σύμφωνο το Συντονιστικό.  Παρόλα 
αυτά το Συντονιστικό θα είναι εκεί και θα προσπαθήσει να επιτύχει τη σωστή λειτουργία 
αυτού του υπέροχου πολιτιστικού χώρου, 

 
-  και στη Δημοτική Πινακοθήκη.  Αναφέρθηκε ότι το κτίριο χρειάζεται συντήρηση.  Έχει 
ενημερωθεί ο Δήμαρχος για τις ανησυχίες μας ο οποίος μας διαβεβαίωσε ότι έχουν γίνει ήδη 
κάποιες εργασίες και δρομολογήθηκαν άλλες εντός του 2016. 

 ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
 23 Μαρτίου 2016 

 συνέχεια…   

φιλοξενία στη Στέγη 
έκθεσης μακράς 
διαρκείας, μια εικαστική 
έκθεση και έκθεση βιβλίου 
με τη συμμετοχή 
καλλιτεχνών από το 
Επιμελητήριο Καλών 
Τεχνών Κύπρου και τους 
Λογοτέχνες, Σωματεία-
Μέλη του Συντονιστικού.  
Ο χώρος της Στέγης έχει 
φιλοξενήσει φέτος 83 
εκδηλώσεις, μεταξύ άλλων 
εκθέσεις (ζωγραφικής, 



Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συντονιστικού Συμβουλίου Πολιτιστικών Φορέων Λεμεσού 
μετά τον καταρτισμό σε σώμα είναι το ακόλουθο: 
 
Αλεξάνδρου Εύρος - Πρόεδρος 
Μιχαηλίδης Εύης - Αντιπρόεδρος 
Παϊσάνος Κλεῖτος - Γραμματέας 
Ιωαννίδου Βούλα - Ταμίας 
Ιερόπουλος Δώρος - Μέλος 
Γεωργίου Λιάνα Πετρίδου - Μέλος  
Γεωργίου Νατάσα - Μέλος 
Καντούνα Ερατώ - Μέλος 
Τσιέττη Τατιάνα - Μέλος 
Παπαγεωργίου Γιώργος - Μέλος 
Φούτρου Θεοδώρα - Μέλος 
 
Μέλη - Εκπρόσωποι του Δήμου  
Λεμεσού: 
Χαραλαμπίδης Νεόφυτος 
Αναξαγόρου Νάτια  

Φωτογραφίες: Ερατώ 
Καντούνα 

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
 ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 23 Μαρτίου 2016 

 συνέχεια…  



Θέματα που απασχόλησαν το ΔΣ 

Πολιτισμός, συνεργασίες και άλλα οργανωτικά και λειτουργικά θέματα 
απασχόλησαν το Διοικητικό Συμβούλιο: 

 
Τον Ιανουάριο 2016 μετά από σχετική αίτηση στην Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου 
Δυναμικού, ξεκίνησε η τοποθέτηση της Κατερίνας Παναγίδου στη Στέγη Γραμμάτων και 
Τεχνών.  Η Κατερίνα είναι άνεργος πτυχιούχος της Ιταλικής Φιλολογίας και απασχολείται   
ως  ‘Βοηθός Πολιτιστικός Λειτουργός’ για την περίοδο  Ιανουάριος  – Ιούλιος 2016.  

Η ‘Ομάδα Κανταδόροι Λεμεσού’ βρίσκονται υπό ένταξη ως ‘Παρεπίδημα Μέλη’ του 
Συντονιστικού.  Η Ομάδα  θα είναι το πρώτο ‘Παρεπίδημο Μέλος’ του Συντονιστικού που θα 
εγγραφεί και θα χρησιμοποιεί τη Στέγη για τις πρόβες της. 
 
Να αναφέρουμε ότι Παρεπίδημα μέλη μπορεί να γίνονται άτομα ή ομάδες  που δεν είναι 
οργανωμένα δια καταστατικού, όπως προνοείται για τα Τακτικά μέλη,  που έχουν όμως 
αναγνωρισμένη δραστηριότητα και συμμετοχή σε έργα και πράξεις που εξυπηρετούν τους 
σκοπούς του Συντονιστικού.  

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥ ΑΠΟ ΑΝΑΔ 

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ‘ΟΜΑΔΑ ΚΑΝΤΑΔΟΡΟΙ ΛΕΜΕΣΟΥ’ 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ 

Μετά από πρόσκληση του ΔΣ, πραγματοποιήθηκε στις 2 Μαρτίου 2016 η ώρα 5.30μμ 
συνάντηση του Συντονιστικού με τους Βουλευτές Λεμεσού. 
 
Στη συνάντηση παρευρέθηκαν δυστυχώς μόνο δύο βουλευτές, ο Νίκος Νικολαίδης της 
ΕΔΕΚ, και ο Ανδρέας Καυκαλιάς του ΑΚΕΛ.  Παρών ήταν και ο Νεόφυτος Χαραλαμπίδης, 
πρόεδρος της Πολιτιστικής Επιτροπής του Δήμου Λεμεσού και μέλος του ΔΣ του 
Συντονιστικού.   Μεταξύ άλλων αναφέρθηκαν: 
 
Α) στo Παττίχειο Δημοτικό Θέατρο και τις τελευταίες εξελίξεις στη δημιουργία  εταιρείας για 
τη διοίκηση του και 
 
Β)  στη δύσκολη οικονομική κατάσταση του Συντονιστικού και των Σωματείων-Μελών του. 



Θέματα που απασχόλησαν το ΔΣ 

Πολιτισμός, συνεργασίες και άλλα οργανωτικά και λειτουργικά θέματα 
απασχόλησαν το Διοικητικό Συμβούλιο: 

Το Συντονιστικό  παρευρέθηκε στην εκδήλωση του ΤΕΠΑΚ που πραγματοποιήθηκε στις 26 
Φεβρουαρίου 2016 με θέμα «Ψηφιοποίηση και Προβολή Αρχειακών Συλλογών της Κύπρου». 
Στόχος του προγράμματος είναι να βοηθηθούν Πολιτιστικά Ιδρύματα, Φορείς και Οργανισμοί 
να προβάλουν το ψηφιοποιημένο υλικό τους χωρίς κόστος καθώς και να αρχειοθετηθούν στην 
Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Europeana.  Η έρευνα και προσπάθεια για τη διάσωση και 
προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κύπρου έχει ξεκινήσει πρόσφατα και  το ΤΕΠΑΚ 
προσπαθεί να συλλέξει υλικό από όλη την Κύπρο.   
 
Επιπρόσθετα στις 31 Μαρτίου 2016 το Συντονιστικό προσκλήθηκε στο Ερευνητικό Εργαστήριο 
του ΤΕΠΑΚ με σκοπό την ανταλλαγή ιδεών περί του θέματος και την συνεργασία στην 
υλοποίηση παρουσίασης του προγράμματος αυτού.  Η παρουσίαση έχει προγραμματιστεί για 
τον Μάιο 2016. 
 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΜΕ ΤΕΠΑΚ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΘΕΜΑ 
ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 

Ο Σύνδεσμος Μικρασιατών Κύπρου  παραχώρησε στο Συντονιστικό 80 περίπου βιβλία για τη 
Βιβλιοθήκη της Στέγης.  Τον ευχαριστούμε για την ευγενή προσφορά του. 
 
 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 



Το Συντονιστικό συμμετέχει… 

Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού 

Στον χαιρετισμό του ο πρόεδρος του Συντονιστικού αναφέρθηκε στο θέμα του πολιτισμού,  τι 
είναι πολιτισμός και ποια η σημασία του στη κρίση, πόσο τον άγγιξε και τι σημάδια του άφησε 
προσθέτοντας ότι ο πολιτισμός βιώνει κι αυτός τις συνέπειες της κρίσης εφόσον πρόκειται για 
μια κρίση πολύπλευρη, οικονομική, πολιτική, κοινωνική αλλά και πολιτιστική.  
 
Επιπρόσθετα αναφέρθηκε στο Συντονιστικό Συμβούλιο Πολιτιστικών Φορέων Λεμεσού, το ρόλο 
του στη κοινωνία καθώς και στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών.   Πως το Συντονιστικό στηρίζεται 
από τα Σωματεία-Μέλη του, πως δουλεύουν τα Σωματεία στην Κύπρο για τον πολιτισμό και 
πόσες χιλιάδες εθελοντές βρίσκονται και δουλεύουν σε αυτόν το χώρο.  Αναφέρθηκε στη σχέση 
του εθελοντισμού και του πολιτισμού , μια σχέση πολύτιμη για τις ανθρώπινες σχέσεις, για τις 
ανθρώπινες και ηθικές αξίες, τονίζοντας  ότι ο πολιτισμός φωτίζει  και  συνάμα ρυθμίζει τη ζωή 
των ανθρώπων, ως ένας φάρος ελπίδας του σήμερα.  

Β)  25ο Συνέδριο 2016 «Ο εθελοντισμός στην κοινωνία των πολιτών» 

Α)  Συνεδρία Ολομέλειας Εθελοντικών Οργανώσεων, 19 Ιανουαρίου 2016 
 
Ο πρόεδρος του Συντονιστικού Εύρος Αλεξάνδρου συμμετείχε στη Συνεδρία της Ολομέλειας 
των Εθελοντικών Οργανώσεων μελών του Επαρχιακού Συντονιστικού Συμβουλίου 
Εθελοντισμού Λεμεσού 



ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΤΕΓΗ 

 ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ 
 Εικαστική Έκθεση και Έκθεση Βιβλίου 
 3 Φεβρουαρίου 2016 

Πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου 2016 η 
ώρα 7.00μμ στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών τα εγκαίνια 
της Εικαστικής Έκθεσης και Έκθεσης Βιβλίου. 
 
Τα εγκαίνια της έκθεσης  τέλεσε ο Διευθυντής των 
Πολιτιστικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και 
Πολιτισμού κ. Παύλος Παρασκευά. 
 
Η έκθεση διοργανώνεται από το Συντονιστικό σε 
συνεργασία με τα Σωματεία-Μέλη του με κύριο σκοπό την 
φιλοξενία έκθεσης μακράς διαρκείας στη Στέγη 
Γραμμάτων και Τεχνών.  Στην φετινή έκθεση συμμετέχουν  
τα Σωματεία-Μέλη του Συντονιστικού: 
 

Επιμελητήριο Καλών Τεχνών Κύπρου | Εταιρεία Λογοτεχνών Λεμεσού "Βασίλης Μιχαηλίδης" 
Πνευματική Συντροφιά Λεμεσού | Σύλλογος Ελλαδιτών Λεμεσού | Σύνδεσμος Μικρασιατών Κύπρου 
 
Η έκθεση θα παρουσιάζεται στον χώρο της Στέγης κατά την περίοδο που δεν θα φιλοξενούνται άλλες 
εκθέσεις και θα έχει διάρκεια  περίπου ένα χρόνο.  Θα είναι ανοικτή τις ώρες λειτουργίας του 
γραφείου της Στέγης:  
 
Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή  9:00 – 13:00 
Τετάρτη 15:00 – 19:00  

Φωτογραφίες: Ερατώ Καντούνα 



Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να δούν τα έργα αλλά και να ξεφυλλίσουν τα βιβλία που 
εκτίθενται στον χώρο. 
 
Σε περίπτωση που κάποιος επισκέπτης ενδιαφέρεται να αγοράσει κάποιο  έργο ή βιβλίο μπορεί 
να επικοινωνήσει κατευθείαν με τους καλλιτέχνες/συγγραφείς.  Στον χώρο διατίθεται  σχετικός 
κατάλογος. 

ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ 
Εικαστική Έκθεση και Έκθεση Βιβλίου 
3 Φεβρουαρίου 2016 
συνέχεια… 

 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΤΕΓΗ 

Ευχαριστούμε θερμά τους καλλιτέχνες και λογοτέχνες 
για τη συμμετοχή τους στην έκθεση αυτή: 

Ανδρέας  Tomblin Άθως Χατζηματθαίου 

Άννα  Βασιλείου Άννα Τενέζη 

Αντρούλα  Αντωνιάδου Γιώργος Πετούσης 

Γιούλη  Φραντζέσκου Δήμητρα Σωκράτους 

Γιώργος-Αντρέας  Μακρίδης Έλενα Μακρυγιάννη Βρυωνίδου 

Ηλέκτρα  Χριστοφή Μαρία Περατικού Κοκαράκη 

Θέμης  Θεμιστοκλέους Μάρσια Μουστερή Αλεξάκη 

Θεοδώρα  Φούτρου Μόνα Σαββίδου Θεοδούλου 

Ιωάννα  Βοσκού Πανίκος Παναγή 

Κωνσταντίνος  Κωνσταντινίδης Σούζη Μακρή 

Ματθαίος  Χρίστου Τάσος Αριστοτέλους 

Νίκος  Κοκκίνης 

Nίκος  Μοσχάτος 

Πανίκος  Τσαγγαράς 

Σόνια  Χατζηβασίλη 

Σοφία  Δημητρίου 

Στέλλα Αυξεντίου 

Χρυσάνθη  Φαρμακά 

John  Warren 

Kelly  Norman Φωτογραφίες: Ερατώ Καντούνα 



ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΤΕΓΗ 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 
ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΚΙΩΝ  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΦΙΟΥ 
 « Ο Μέγα Αλέξανδρος και ο 
Κατηραμένος Όφις» 
10 Ιανουαρίου 2016 

Δήμητρα Σωκράτους 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ  
«Η Μαίρη και το Λευκό Μπιζέλι» 
21 Ιανουαρίου 2016 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΚΥΠΡΟΥ,ΤΜΗΜΑ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 
«Υγροβιότοποι της Κύπρου»  

25-29 Ιανουαρίου 2016 



ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΤΕΓΗ 

  

 
ΜΠΑΛΩΜΕΝΗ ΤΣΕΠΗ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ 
ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ  
20  Φεβρουαρίου 2016 
 

 
 
 
 
 

ΜΑΖΟΡΕΤΕΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 
ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ  
«Οι Μαζορέτες στη Ζωή της Λεμεσού» 
26 Φεβρουαρίου 2016 

Ljiljana Jakovljevic Stavri 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ  

«Jednocinka» 
10  Φεβρουαρίου 2016 



Συνεδριάσεις / Συνελεύσεις 

Μελών μας: 

- ΧΟΡΩΔΙΑ  ΑΡΗΣ  ΛΕΜΕΣΟΥ 

-Ε.ΚΑ.ΤΕ. 

-ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ 

ΛΕΜΕΣΟΥ «ΒΑΣΙΛΗΣ 

ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ» 

-ΜΑΖΟΡΕΤΕΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 

-ΒΙΒΛΙΟΤΡΟΠΙΟ 

 

Πρόβες Μέλους μας : 

-ΧΟΡΩΔΙΑ  ΑΡΙΟΝΕΣ  

ΛΕΜΕΣΟΥ 

 
 

Λογοτεχνικές αναγνώσεις  

από τις Λέσχες Ανάγνωσης 

Βιβλιοτρόπιο & Διά-λογος 

«Καφές και 

δημοκρατία» 
του 

Αζίζ Νέσιν, 

 Ιανουάριος 2016 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΤΕΓΗ 

«Στην άκρη του 

γκρεμού» του  

Ραφαέλ 

Τσίρμπες, 

Ιανουάριος  2016 

  

«Η χαμένη 

Άνοιξη» του 

Στρατή Τσίρκα, 

Μάρτιος 2016

  

«Το τέλος της 

μικρής μας 

πόλης» του 

Δημήτρη Χατζή, 

Φεβρουάριος 2016 



ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ στη Λεμεσό από τα Σωματεία -Μέλη μας 

ΘΕΑΤΡΟ 

ΡΙΑΛΤΟ 

Το Φεστιβάλ 
Δράμας ταξιδεύει 

... 
Οι βραβευμένες 

Ελληνικές ταινίες 
από το 

Φεστιβάλ 
Ταινιών Μικρού 
Μήκους Δράμας 

2015 

ΕΘΑΛ 

   Το Μπάμ στη Λεμεσό 

ΘΕΑΤΡΟ ΕΝΑ 

Παράρτημα 

Λεμεσού 

«Χοντροί άντρες με 
φούστες» 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΚΥΠΡΟΥ, ΤΜΗΜΑ 

ΛΕΜΕΣΟΥ 

Έκθεση Φωτογραφίας   
«Λεμεσιανό Καρναβάλι 2015» 
29 Φεβρουαρίου 2016 

ΘΕΑΤΡΟ VERSUS 

Ακρότητες 

Φωτογραφία: Ερατώ Καντούνα 



ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ στη Λεμεσό από τα Σωματεία -Μέλη μας 

ACORDES  GUITAR 

ENSEMBLE 

Μουσικό Συναπάντημα  ARTE  
Λευκωσία  
23 Ιανουαρίου 2016 

ΕΝ.Α.Ζ  Ένωση Αυτοδίδακτων 

Ζωγράφων 

Έκθεση Ζωγραφικής-Φιλανθρωπικό τσάι 
23 Ιανουαρίου 2016 
 

ΕΘΑΛ 

Όσα Είδε ο Μπάτλερ 

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ 

ΛΕΣΧΗ ΛΕΜΕΣΟΥ 

Storie di Ordinaria Follia 

ΙΔΡΥΜΑ 

ΕΥΑΓΟΡΑ 

ΚΑΙ 

ΚΑΘΛΗΝ 

ΛΑΝΙΤΗ 

Έκθεση: 
«Αίσθηση και 
Νόηση. Η Νεκρή 
Φύση στο Έργο 
των Κυπρίων 

καλλιτεχνών». 
 



ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ στη Λεμεσό από τα Σωματεία -Μέλη μας 

ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΑΓΟΡΑ ΚΑΙ 

ΚΑΘΛΗΝ ΛΑΝΙΤΗ 

ΕΚΘΕΣΗ «Έκθεση Φωτογραφίας του 
Joseph Koudelka 
Vestiges 1991 - 2016» 

ΘΕΑΤΡΟ EΝΑ 

Piaf 

ΘΕΑΤΡΟ ΡΙΑΛΤΟ 

Λεωφορείο ο Πόθος 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ 

ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ  

MΟΥΣΕΙΟΥ, ΚΛΑΔΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 

 
Διάλεξη:  Η Ελληνιστική και Ρωμαϊκή Κύπρος 
μέσα από τα Ευρήματα της Νέας Πάφου 

ΧΟΡΩΔΙΑ ΕΜΜΕΛΕΙΑ 

Πάμε σαν άλλοτε 

 



ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ στη Λεμεσό από τα Σωματεία -Μέλη μας 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ 

ΛΕΜΕΣΟΥ 
«Η Μουσική κι εγώ» με την Αντριάνα Σεργίδου 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ «ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ» 

Παρουσίαση ποιητικής συλλογής  

 « Ανέστιος και λιθοξόος» του Κυριάκου Αναγιωτού 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 

Παρουσίαση βιβλίου 
«Αναζητώντας Πατρίδες» του 
Ανδρέα Κελέσιη 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΛΕΜΕΣΟΥ 

Κοπή βασιλόπιτας  
9 Ιανουαρίου 2016 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ 

ΛΕΜΕΣΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗ 

Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης 
19 Μαρτίου 2016 



ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ στη Λεμεσό από τα Σωματεία -Μέλη μας 

                                 ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΛΕΜΕΣΟΥ 
                                        με Μαζορέτες Λεμεσού και Χορωδία Αρίονες 
                                                    29 Φεβρουαρίου 2016 | 19:00 

 
Ο Δήμος Λεμεσού σε συνεργασία με τη Μαρίνα Λεμεσού προετοιμάζουν την πόλη να μπει 
σε καρναβαλιστικούς ρυθμούς.  Τη μουσική διάθεση δίνουν στην κεντρική πλατεία της 
Μαρίνας η Χορωδία Αρίονες ενώ το ρυθμό οι Μαζορέτες Λεμεσού. Ακολουθεί η παρέλαση 
που καταλήγει στο Πολιτιστικό Κέντρο 'Τρακασόλ' για τα εγκαίνια της έκθεσης 
φωτογραφίας η οποία διοργανώνεται κάθε χρόνο από τη Φωτογραφική Εταιρεία Κύπρου, 
Τμήμα Λεμεσού, με τίτλο 'Λεμεσιανό Καρναβάλι 2015’.   Η έκθεση αποτελείται από 
φωτογραφίες του περσινού καρναβαλιού και περιλαμβάνει επίσης  και μία επιλογή 
φωτογραφιών από τις καρναβαλίστικες εκδηλώσεις του 2008 με θέμα «Αναγνώρισε τον 
εαυτό σου».  Την ημέρα των εγκαινίων θα εκτίθενται και καρναβαλίστικα κοστούμια. 
 

Όλα τα Σωματεία-Μέλη μας θα τα βρείτε στην ιστοσελίδα του Συντονιστικού 

www.syntonistiko.com 



Η κληρονομιά μας… 

Μέγαρο Πηλαβάκη και Δημοτική Βιβλιοθήκη Λεμεσού 

ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ 

 
Η δεκαετία του ’20 είναι ίσως μια από τις σημαντικότερες, για τη Λεμεσό, από πλευράς 
ανέγερσης σημαδιακών για την πόλη κτισμάτων που κάποια στέκουν σήμερα σε άριστη 
κατάσταση. Ένα από αυτά τα μεγαλοπρεπή και καλλιτεχνικά κτίρια της Λεμεσού είναι η οικία 
του Αντώνιου Πηλαβάκη η σημερινή Δημοτική Βιβλιοθήκη Λεμεσού. 

Η καθιερωμένη ετήσια απόδραση του μεγαλέμπορου Αντώνη Πηλαβάκη, από τις 
επιχειρηματικές του σκοτούρες, ήταν ο βράχος του Μονακό και το Μόντε Κάρλο. Εκεί 
απολάμβανε το κοσμοπολίτικο περιβάλλον, το οποίο προσέφερε απλόχερα το περίφημο 
καζίνο.  Μεγάλη του φιλοδοξία ήταν η ανέγερση μιας ιδιωτικής κατοικίας, δικής του, με 
επιδράσεις από την αρχιτεκτονική του καζίνου. Η γνωριμία του, στα 1914, με Ελλαδίτη, ο 
οποίος εργαζόταν στο Παρίσι, στο γραφείο του αρχιτέκτονα Edouard Niermans, αποτέλεσε την 
αρχή. Σύντομα, τα σχέδια ενός επιβλητικού μεγάρου, με τα χαρακτηριστικά της αρχιτεκτονικής 
Ναπολέοντος του Γ’ ολοκληρώθηκαν στο Παρισινό γραφείο. 

Στα 1919 άρχισαν οι οικοδομικές εργασίες ανεγέρσεως του μεγάρου. Οι καλύτεροι τεχνίτες 
στην πόλη ανέλαβαν τα σκαλίσματα της πέτρας, με τις μορφές ερωτιδέων και τις γιρλάντες 
στα πλαίσια των ανοιγμάτων.  



Αφού ολοκληρώθηκε η τοιχοποιία, με όλες τις πέτρινες διακοσμήσεις, κατασκευάστηκε η οροφή, 
που την αποτελούσαν μεταλλικές δοκοί, με τούβλα στα ενδιάμεσα.   Όταν στα 1934 
ολοκληρώθηκε το μέγαρο, ο θαυμασμός που προκάλεσε ήταν απερίγραπτος. 

Στα 1966 το μέγαρο πωλήθηκε. Η Ζήνα Κάνθερ κατέβαλε ένα μέρος της δαπάνης της αγοράς.  

Οι επεμβάσεις, που έγιναν  σε μεταγενέστερο στάδιο επέφεραν απαράδεκτες αλλοιώσεις στην 
αυθεντική του μορφή τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.  

Απόσπασμα από την εφημερίδα «Αλήθεια» της Λεμεσού ημερομηνίας 2 Οκτωβρίου 1931, με τίτλο 
«Δύο νέα Παλατάκια»: 

«….Υπάρχουν όμως, άνθρωποι αληθινά αισθητικοί, εις τους οποίους πράγματι οφείλει πολλά η 
πόλις μας διότι την επλούτισαν με αληθινά μεγαλοπρεπή, ωραία και καλλιτεχνικά κτίρια άτινα 
κοσμούν σήμερα την Λεμεσόν.   Αφού ξεχωρίσουμε τον αληθινόν καλλιτέχνη κ. Αντώνιον 
Πηλαβάκη όστις με το υπέροχο και αληθινό παλάτι του, πρώτον εν τη Ανατολή και το οποίον 
φαίνεται ότι σύντομα θα τελειώσει, έρχονται κατόπιν …. 
Το πιο επιβλητικό από τα «παλατάκια» της πόλης. Κτίστηκε στη δεκαετία του ΄30 ως οικία Αντ. 
Πηλαβάκη, μετέπειτα Δημοτική Βιβλιοθήκη Λεμεσού.» 

Η ίδρυση Δημοτικής Βιβλιοθήκης στη Λεμεσό κατέστη μια επείγουσα αναγκαιότητα από τις αρχές 
της δεκαετίας του 1940. Το 1943, επί Δημαρχίας Πλουτή Σέρβα, το Δημοτικό Συμβούλιο 

Η κληρονομιά μας… 

Μέγαρο Πηλαβάκη και Δημοτική Βιβλιοθήκη Λεμεσού 
συνέχεια... 

Στη φωτογραφία διακρίνεται ο Αντώνης Πηλαβάκης όταν το οικοδόμημα του 
βρισκόταν στα τελικά στάδια 



αποφάσισε την ίδρυση Δημοτικής Βιβλιοθήκης και άρχισε ενέργειες για την υλοποίηση του 
έργου.  Το 1944 θεωρείται ως το γενέθλιο έτος της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Λεμεσού και 
αναγράφεται στην πρώτη επίσημη σφραγίδα της.  Η πραγματική λειτουργία της Βιβλιοθήκης 
επιτεύχθηκε ένα χρόνο αργότερα. Στις αρχές της δεκαετίας του 1970 η Δημοτική Βιβλιοθήκη 
Λεμεσού μεταστεγάστηκε από το Δημοτικό Μέγαρο στο νέο της οίκημα, στο αρχιτεκτονικό 
αριστούργημα της Λεμεσού, το Μέγαρο Πηλαβάκη. 

Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Λεμεσού με τις 60.000 τόμους που διαθέτει, αποτελεί μια από τις 
μεγαλύτερες Βιβλιοθήκες της Κύπρου.  Ιδιαίτερα αξιόλογη είναι η μεγάλη σειρά πολύτιμων 
παλαιτύπων της Βιβλιοθήκης, καθώς και οι πλήρεις σειρές εφημερίδων που διαθέτει και 
χρονολογούνται από τις τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα ως τις μέρες μας. 
 
ΣΗΜΕΡΑ 

 
O Δήμος Λεμεσού μετά από συμφωνία που υπογράφηκε το 2009, παραχώρησε τη Δημοτική 
Βιβλιοθήκη για χρήση από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο για περίοδο δεκαπέντε ετών. Με βάση 
τη συμφωνία των δύο πλευρών, το ΤΕΠΑΚ θα προχωρούσε σε ριζική επιδιόρθωση-
αποκατάσταση του κτιρίου, στη φωταγώγηση των εξωτερικών του χώρων, στην ανέγερση 
ημιυπόγειου χώρου στη βόρεια πλευρά του κτιρίου και στην εγκατάσταση σύγχρονου 
εξοπλισμού. Επίσης το Πανεπιστήμιο ανέλαβε την πλήρη μηχανογράφηση των εκδόσεων της 
βιβλιοθήκης και την εκπαίδευση του προσωπικού της.  Ο Δήμος, όπως προβλέπεται από τους 
όρους της συμφωνίας, παραχωρεί τον δεύτερο όροφο του κτηρίου στο πανεπιστήμιο για 
εγκατάσταση της πανεπιστημιακής βιβλιοθήκης του, για περίοδο 15 χρόνων. 

Παρόλα αυτά οι εργασίες αποκατάστασης  και ανακαίνισης της Βιβλιοθήκης από το ΤΕΠΑΚ για 
μεγάλο διάστημα  συναντούσε αρκετά προβλήματα. 

Υπολογίζεται μέσα στο 2017 η αποπεράτωση του έργου και  η Δημοτική Βιβλιοθήκη να είναι 
έτοιμη να δεχθεί στον πάνω όροφο ηλεκτρονικούς υπολογιστές και σύγχρονα εργαλεία και στο 
ισόγειο η τοποθέτηση των βιβλίων.   
 
 
 
 
 
 
 
Πηγές: 
•http://limassolinhistory.blogspot.com.cy/ 
•Τάσος Ανδρέου «Λεμεσός αναδρομή μνήμης» 2009 
•www.Kathimerini.com.cy 
•https://apsida.cut.ac.cy –  

 Collection: Παττίχειον Δημοτικό Μουσείο,  
Ιστορικό Αρχείο και Κέντρο Μελετών 

•Lemesos-blog.com 
•www.limassolmunicipal.com.cy 
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Έρευνα - Επιμέλεια:  Άντρη Κεδαρίτη, Κλεῖτος Παϊσάνος, Κατερίνα Παναγίδου 
Ειδική Επιτροπή – επιλογή κειμένων και φωτογραφιών: 
Εύρος Αλεξάνδρου, Κλεῖτος Παϊσάνος, Ερατώ Καντούνα, Άντρη Κεδαρίτη 
Τεύχος 75, Ιανουάριος - Μάρτιος 2016 
Για το Συντονιστικό Συμβούλιο Πολιτιστικών Φορέων Λεμεσού 

 

Βιβλία και Περιοδικά 
που πήραμε: 

Ευχαριστούμε τους συγγραφείς /εκδότες/εικαστικούς  για την παραχώρηση των βιβλίων 
τους: 

•  «Μια Θεατρική Πράξη σε 12 Σκηνές» Ανδρέα Μέση, Λευκωσία 2015 
• Περιοδικό Άνευ, Τεύχος 57, Χειμώνας 2015, Εκδότρια Ντίνα Κατσούρη 
• Περιοδικό Θέματα, Τεύχος 22-23, 2016, Εκδόσεις Αριστοτέλους 
• «Λεμεσός μια νέα εποχή» Έκδοση Δήμου Λεμεσού 2015 
• «Ανομβρία.Project.Drought » Μίτος, Λεμεσός 2007-2012  
• « 90 Χρόνια μνήμη Μικρασίας» Σύνδεσμος Μικρασιατών Κύπρου, Λευκωσία 2012 
• «Η Πορεία του Νερού» Θέμη Θεμιστοκλέους, Λευκωσία 2011 
• «Ο Αρωματοποιός» Άνδρης Χριστοφίδου-Αντωνιάδου, Λεμεσός 2014 
• «Ειδώλια» Άνδρης Χριστοφίδου-Αντωνιάδου, Λεμεσός 2015 
• «Jednocinka» Ljiljana Jakovljevic Stavri, 2015 
• «Το Θάμα» Κώστα Ιωσήφ Χαράκη, Αθήνα 1974 
• «Ο Κατήφορος» Κώστα Χαράκη, Λευκωσία 1942 
• «Ο Σκηνοθέτης» Κρίστη Κώστα Χαράκη, Λεμεσός 1983 
• «Μάνα, Μάνα-Γη» Κρίστη Κώστα Χαράκη, 1981 
• «Μάνα, Μάνα-Γη» Κρίστη Κώστα Χαράκη, 1994 
• «Αντικοινωνική Συμπεριφορά των Νέων της Κύπρου -Ρατσιστικές Τάσεις», Ίδρυμα      

Προώθησης      Έρευνας Κύπρου, Επιμέλεια Κρίστης Χαράκης, Αθήνα- Κομοτηνή 2005 
• «Οπλισμένο Σκυρόδεμα » Κρίστη  Κώστα Χαράκη, Αθήνα 1979 
• «21 Χαϊκού με πουλιά της Κύπρου» Τάσου Αριστοτέλους,  Λεμεσός 2015 
 

 
 


