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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση και Νέο Διοικητικό Συμβούλιο 

Συντονιστικού Συμβουλίου Πολιτιστικών Φορέων Λεμεσού 

 

Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2020 πραγματοποιήθηκε στη Λεμεσό η Ετήσια Tακτική Γενική Συνέλευση 
του Συντονιστικού Συμβουλίου Πολιτιστικών Φορέων Λεμεσού («Συντονιστικού»). 

Παρόντες ήταν αρκετά από τα Σωματεία Μέλη του Συντονιστικού τα οποία με τις παρεμβάσεις και 
εισηγήσεις τους θεωρούμε ότι συνέτειναν στο μέγιστο στην επιτυχία των εργασιών της Γενικής 
Συνέλευσης.  

Η Γενική Συνέλευση είχε τα πιο κάτω  θέματα στην Ημερήσια Διάταξη: 

1. Έγκριση προηγούμενων πρακτικών της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 
2. Λογοδοσία του Προέδρου του Συντονιστικού για τα πεπραγμένα 

3. Παρουσίαση και έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων από την Ταμία του Συντονιστικού 

4. Εκλογές νέου Διοικητικού Συμβουλίου 

Σε γενικές γραμμές, αναφέρθηκε το έργο του Συντονιστικού όπως: 

1. Το Ταμείο Πολιτισμού – Αισθανόμαστε ιδιαίτερη χαρά που ο Δήμος Λεμεσού αποδέχθηκε 
την πρόταση μας για την υλοποίηση του έργου του Ταμείου Πολιτισμού.   Πρέπει όλοι να 
βοηθήσουμε για την αποτελεσματικότητά του. 

2. Η Πολιτιστική Χαρτογράφηση της Λεμεσού - Η Πολιτιστική Χαρτογράφηση της Λεμεσού έχει 
προχωρήσει αρκετά και βρίσκεται προς το τέλος.  Όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να κατεβάσει 
το application Limassol Cultural Mapping (στο Play Store) στο οποίο βρίσκονται 
καταχωρημένοι αρκετοί πολιτιστικοί φορείς.  Αν για κάποιο λόγο ένας πολιτιστικός φορέας ή 
καλλιτέχνης κ.α. δεν έχει στείλει την καταχώρηση του μπορεί να γίνει με την υποβολή των 
στοιχείων του στο Συντονιστικό syntonistiko@cytanet.com.cy.  Στόχος είναι να εμπλουτιστεί 
ο πολιτιστικός μας χάρτης 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 είτε όχι, ακόμη και μεμονωμένα άτομα - καλλιτέχνες, φωτογράφοι, συγγραφείς, 
μουσικοί, χορευτές κλπ. 

3. Το Νέο Οίκημα της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών - Το Συμβούλιο συζήτησε διάφορες λύσεις 
για τη αναγκαστική μετακίνηση της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών σε ένα μόνιμο οίκημα.   Το 
Συντονιστικό τα τελευταία δέκα χρόνια δέχθηκε πολλές πιέσεις από τους ιδιοκτήτες, μέχρι 
και κατάθεση δικαστικής αίτησης για την απομάκρυνση μας από το υφιστάμενο κτίριο.  



4. Τις συναντήσεις με τον Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού, Παιδείας και Πολιτισμού - Το 
Διοικητικό Συμβούλιο συναντήθηκε αρκετές φορές με το Υπουργείο Παιδείας (με τον 
Υπουργό και τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες) και συζητήθηκαν προβλήματα που αντιμετωπίζει το 
Συμβούλιο και η Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών όπως: 

i. Η αύξηση της επιχορήγησης για τα Σωματεία μας σε οργανωτική δομή και 
λειτουργικά έξοδα 

ii. Την στέγαση των πολιτιστικών οργανώσεων της πόλης μας 
iii. Τη δημιουργία Σπιτιού του Καλλιτέχνη 
iv. Την ετήσια συνάντηση με τα μέλη του Συντονιστικού 
v. Το θέμα των ανέργων καλλιτεχνών και την κατοχύρωσή τους 

5. Τον ρόλο του Συντονιστικού - Αναφέρθηκε ο ρόλος του Συντονιστικού και οι δράσεις του με 
το Υπουργείο Παιδείας και το Δήμο Λεμεσού για τη βελτίωση των προβλημάτων των Μελών 
μας μετά από την πανδημία που έπληξε τη χώρα μας.  Συνεχίζουμε να έχουμε τακτική 
επικοινωνία με τους αρμόδιους φορείς. 

6. Τις σχέσεις μας με τον Δήμο Λεμεσού - Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που οι σχέσεις μεταξύ του 
Συντονιστικού και του Δήμου Λεμεσού συνεχίζουν σε σταθερή βάση αλλά και για την 
εποικοδομητική παρουσία αμφοτέρων στις συνεδριάσεις του Συντονιστικού και του Δήμου 
Λεμεσού αντίστοιχα.  

Εκλογές νέου Διοικητικού Συμβουλίου  

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συντονιστικού Συμβουλίου Πολιτιστικών Φορέων Λεμεσού μετά τον 
καταρτισμό του  σε σώμα, είναι το ακόλουθο: 

1. Αλεξάνδρου Εύρος - Πρόεδρος 
2. Παϊσάνος Κλείτος - Αντιπρόεδρος 
3. Αντωνιάδου –Χριστοφίδου  Άνδρη - Γραμματέας 
4. Ιωαννίδου Βούλα - Ταμίας 
5. Αθηνοδώρου Βύρωνας - Μέλος 
6. Ιερείδης Ανδρέας - Μέλος 
7. Ιωαννίδης Άκης - Μέλος 
8. Καντούνα Ερατώ – Μέλος 
9. Κίζας Πέτρος - Μέλος 
10. Μελίδης Χριστάκης - Μέλος 
11. Φούτρου Θεοδώρα – Μέλος 
12. Χαραλαμπίδης Νεόφυτος – Μέλος, Εκπρόσωπος Δήμου Λεμεσού 
13. Αναξαγόρου Νάτια – Μέλος, Εκπρόσωπος Δήμου Λεμεσού 

Ο Πρόεδρος και το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συντονιστικού ευχαριστούν θερμά τα απερχόμενα 
μέλη του κ. Δώρο Ιερόπουλο και κα. Γεωργία Ντέτσερ για τις υπηρεσίες που πρόσφεραν και το 
ενδιαφέρον τους για την ανάπτυξη του πολιτισμού. 

 

Συντονιστικό Συμβούλιο Πολιτιστικών Φορέων Λεμεσού 

 

 

Τ.Κ. 56467, 3307 Λεμεσός – Τηλ: 25749179 - Φαξ:25749087 

Ηλεκτρονική διεύθυνση: syntonistiko@cytanet.com.cy 

Ιστοσελίδα:  www.syntonistiko.com | www.limassolculturalmapping.com 

http://www.syntonistiko.com/
http://www.limassolculturalmapping.com/

