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Πραγματοποιήθηκε στις 9 Δεκεμβρίου 2010 
στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών στις 6μ.μ. 
σύσκεψη με παρόντες το Διοικητικό Συμβούλιο  
(Δ.Σ.) του Συντονιστικού, το Δήμαρχο Λεμεσού 
Ανδρέα Χρίστου, τους εκπροσώπους των 
Πολιτιστικών Υπηρεσιών του Δήμου Λεμεσού, 
του ΤΕΠΑΚ, των Δήμων και των Πολιτιστικών 
Υπηρεσιών της Μείζονος Λεμεσού καθώς και 
άλλους προσκεκλημένους.  Σκοπός της 
σύσκεψης ήταν να ενημερωθούν οι 
προσκεκλημένοι για τα ακόλουθα θέματα που 
απασχολούν το Συμβούλιο: 

 

 

 

 

• Υφυπουργείο Πολιτισμού: - Τη δημιουργία Υφυπουργείου Πολιτισμού και την πρόθεση και 
εισήγησή μας να συμμετάσχουμε στις διαδικασίες ίδρυσης και λειτουργίας του.  Την 
πρόταση μας για σύσταση μιας  μορφής  άτυπου Συμβουλευτικού Συμβουλίου που να είναι 
φορέας για τη δημιουργία και τη λειτουργία του Υφυπουργείου.  Ενημέρωση μας και 
συμμετοχή μας στις αποφάσεις που αφορούν τον πολιτισμό, όπως για  παράδειγμα το θέμα 
των χορηγιών. 

 
• Μέγαρο Πολιτισμού: - Συνεχίστηκαν οι συζητήσεις κυρίως γιατί δημιουργήθηκαν πολλά και 

μεγάλα ερωτήματα όσον αφορά την ανέγερση του Μεγάρου Πολιτισμού:  Κατ’ αρχήν το 
υπέρογκο κόστος ανέγερσης του και εάν ή όταν ανεγερθεί, κατά πόσον τα λειτουργικά 
έξοδα και η συντήρηση του χώρου θα είναι σε βάρος του Ταμείου Πολιτισμού ή αν θα 
εγκριθεί άλλο κονδύλι που να καλύπτει αυτά τα έξοδα.  Φήμες θέλουν το κόστος χρήσης του 
Μεγάρου Πολιτισμού να είναι σε εξωφρενικά μεγάλα ποσά πράγμα που θα το καθιστά μη 
χρησιμοποιήσιμο από μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς ή πολιτιστικούς φορείς. Ποιοί άλλοι 
θα έχουν δικαίωμα χρήσης αυτού του χώρου;  Ο χώρος πρέπει να είναι λειτουργικός και 
εφικτός ώστε να μπορούν να μπουν μέσα όλοι οι πολιτιστικοί φορείς.   

 

 

 

ΣΥΣΚΕΨΗ 9 Δεκεμβρίου 2010 

Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών 

mailto:syntonistiko@cytanet.com.cy


ΣΥΣΚΕΨΗ 9/12/2010 ….συνέχεια 

• Δημοτικό Πολιτιστικό Κέντρο «Πάνος Σολομωνίδης» και Θεατρικό Μουσείο: -  Δεν 
έχουν ακόμα αξιοποιηθεί όπως θα έπρεπε.  Το ένα στεγάζεται εντός του άλλου, 
δηλαδή συνυπάρχουν ενώ το Θεατρικό Μουσείο αποτελεί ξεχωριστό ίδρυμα. Στο 
θέμα των εικαστικών πιστεύουμε ότι κυρίως ο Λεμεσιανός,  να μπορεί να προβάλλει 
τη δουλειά του στο «Πάνος Σολομωνίδης» με ένα σχετικά χαμηλό κόστος.  Ο χώρος το 
επιτρέπει και προσφέρεται για εκδηλώσεις εκθέσεων ζωγραφικής, φωτογραφίας, 
συναυλιών,  σεμιναρίων, ημερίδων, συνεδρίων κλπ.  
 

• Πολιτιστική Πρωτεύουσα : - που θα ανακηρυχθεί το 2017 και πώς η Λεμεσός προωθεί 
αυτήν την υποψηφιότητά της, αν υπάρχουν περιθώρια σύμπραξης με άλλη πόλη, αν 
έχει διορισθεί άτομο το οποίο να έχει την ευθύνη της οργάνωσης αυτής, αν υπάρχει 
πιθανότητα διοργάνωσης ανοικτής συνάντησης από τους πολιτιστικούς φορείς για 
ανταλλαγή απόψεων πάνω σε πολιτιστικά θέματα που θα μπορούν διοργανωθούν.  
 

• Προεδρία της Κύπρου στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης: -  το δεύτερο 
εξάμηνο του 2012 και πως μπορούμε να συμβάλουμε αποτελεσματικά στα ευρωπαϊκά 
δρώμενα, ποιές εκδηλώσεις μπορούμε να αναλάβουμε και με ποιον τρόπο να 
προβάλουμε την πόλη μας κατά την Προεδρία της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 
2012.  Όλα τα Μέλη του Συντονιστικού Συμβουλίου Πολιτιστικών Φορέων της 
Λεμεσού μπορούν να προσφέρουν θέαμα και να παραγάγουν Πολιτισμό.  Εδώ είμαστε 
έτοιμοι στο πρώτο κάλεσμα. 

Δεν είμαστε ενήμεροι, ζητούμε να ενημερωθούμε για να μπορέσουμε να πάρουμε 
θέση επί του θέματος.  Ο χώρος θα πρέπει να προσφέρεται και να επιδιώκεται να 
χρησιμοποιείται από ντόπιες ομάδες πολιτισμού και όχι μόνο να έχουμε κατά νου να 
φιλοξενούμε μπαλέτα ή ορχήστρες από άλλες χώρες και φυλές και ο δικός μας 
πολιτισμός να υποβαθμίζεται. 



Ετήσια Γενική Συνέλευση 
 Συντονιστικού 

Τα αποτελέσματα του Παγκύπριου 
Διαγωνισμού  Φωτογραφίας με θέμα "Το 
κρασί δια μέσου των αιώνων"  
παρουσιάστηκαν στη Στέγη Γραμμάτων και 
Τεχνών στις 15 Νοεμβρίου 2010.  Ο 
διαγωνισμός έγινε με τη συνεργασία, 
της Παγκύπριας Συνεργατικής Συνομο-
σπονδίας, της ΣΟΔΑΠ, του Συμβουλίου 
Αμπελοοϊνικών Προϊόντων και της Φωτο-
γραφικής Εταιρείας Κύπρου (Τμήμα 
Λεμεσού).  Η έκθεση πραγματοποιήθηκε 
μέσα στα  πλαίσια των εορτασμών για  τα 
100χρονα του Συνεργατικού Κινήματος στην 
Κύπρο. 
 

“Το κρασί δια μέσου των αιώνων" 

- 
•Εκθέσεις 

- 
•Εκδηλώσεις 

- 
•Παραστάσεις 

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία, την Παρασκευή, 
10 Σεπτεμβρίου 2010 στις 6μμ, στη Στέγη 
Γραμμάτων και Τεχνών Λεμεσού, η Ετήσια 
Τακτική Γενική Συνέλευση του Συντονιστικού 
Συμβουλίου Πολιτιστικών Φορέων Λεμεσού όπου 
σχεδόν όλα τα Μέλη ήταν παρόντα. 

 
Η Ημερήσια Διάταξη περιλάμβανε: 
1. Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης 

Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, που έγινε στις 3 
Ιουλίου 2009, 

2. Λογοδοσία Προέδρου του Διοικητικού 
Συμβουλίου για τα πεπραγμένα της χρονιάς, 

3. Οικονομική Έκθεση 
4. Ανοικτή συζήτηση 
5. Έγκριση για διορισμό Ελεγκτών 
6. Διάφορα 

 
Μετά τη λογοδοσία του Προέδρου Δώρου Ιερόπουλου για τα πεπραγμένα της χρονιάς, έγινε 
μια μακρά αλλά εποικοδομητική συζήτηση για θέματα που αφορούν στην ανέλιξη του 
πολιτισμού και στη συνεργασία του Συντονιστικού Συμβουλίου με την τοπική αυτοδιοίκηση 
και το κράτος και λήφθηκαν σοβαρές αποφάσεις για μελλοντικές δραστηριότητες και 
πρωτοβουλίες του Συμβουλίου. 

  
Μετά τη Γενική Συνέλευση το Συντονιστικό Συμβούλιο Πολιτιστικών Φορέων Λεμεσού 
πρόσφερε ελαφρύ δείπνο στους παρευρισκόμενους.  



  

•ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΑΤΘΑΙΟΥ 11-16/10/2010 

 
Έκθεση φωτογραφίας της Αλεξάνδρας Ματθαίου με θέμα 
“Metropolitan Faces” 
 

• ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΑΔΙΤΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ  20-27/10/2010 

2η Παγκύπρια Έκθεση Ζωγραφικής, Γλυπτικής & 
Αγιογραφίας 

 

Ο Σύλλογος Ελλαδιτών Λεμεσού και η Ομοσπονδία 
Συλλόγων Ελλαδιτών Κύπρου διοργάνωσαν για δεύτερη 
φορά την Παγκύπρια Έκθεση ζωγραφικής, γλυπτικής & 
αγιογραφίας στην Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών στις 20 
Οκτωβρίου 2010.  Τα εγκαίνια τέλεσαν ο Πρέσβης της 
Ελλάδας κ. Βασίλης Παπαϊωάννου και ο Δήμαρχος 
Λεμεσού Ανδρέας Χρίστου. 
 

 
 
 
 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΤΕΓΗ 

• ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ & 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 13-18/12/2010 

 
Έκθεση φωτογραφίας των Κλεάνθη Σωτηρίου και 
Κωνσταντίνου Μιχαήλ με θέμα “How I see 
photography” 



Σημαντικές  προβολές και εκδηλώσεις στη Λεμεσό από τα Σωματεία -
Μέλη μας:  Πολιτιστική Κίνηση Λεμεσού «Επιλογή», ΕΘΑΛ, ΡΙΑΛΤΟ, 
ΧΟΡΩΔΙΑ ΑΡΗΣ και ΕΚΑΤΕ. 

ΣΩΜΑΤΕΙΑ - ΜΕΛΗ 

Εκδηλώσεις 

Το φεστιβάλ διοργανώνεται από τη 
χορωδία ΑΡΗΣ Λεμεσού με τη 
συνεργασία του Δήμου Λεμεσού ανά 
τριετία. 
ΡΙΑΛΤΟ, 12/11/2010 
 
Συμμετέχουν:  
• Μικτή Χορωδία Συλλόγου Αποφοίτων 

Αμερικανικού Κολλεγίου ΑΝΑΤΟΛΙΑ 
Θεσσαλονίκης 

• Μικτή Χορωδία Αυλιωτών Κέρκυρας 
• Μικτή Χορωδία SPD ‘JEDINSTVO' 

Banja Luka 
• Mικτή Χορωδία ΑΡΗΣ Λεμεσού 
 

Α’ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ 

ΧΟΡΩΔΙΑΚΟ 

ΦΕΣΤΙΒΑΛ 

20 χρόνια θεατρική πορεία 

λεμεσού 

Γιορτάζοντας τα είκοσι χρόνια της, η 
Θεατρική Πορεία Λεμεσού παρουσίασε 
σε ενοποιημένη δραματοποίηση μια 
συρραφή αποσπασμάτων από θεατρικά 
της έργα. ΡΙΑΛΤΟ, 23/11/2010 



3-4/10/2010 
ΘΕΑΤΡΟ ΈΝΑ  
Παράρτημα Λεμεσού 
 
Ποιος θυμάται την Οξάνα Λίσνα; To 
παραμύθι λέει, εν συντομία, τα εξής: 
Μια μέρα ένα κορίτσι (της νύχτας) 
περπατά αμέριμνα στο δρόμο. Ένα 
αυτοκίνητο την πλευρίζει. «Πάμε 
βόλτα;» Μπαίνει μέσα. Είναι 
όμορφη, γεμάτη υποσχέσεις. Η καλή 
μάγισσα της είχε δείξει «απ’ εδώ να 
πας, οδηγός η ομορφιά σου». Τέρμα 
της διαδρομής ο σκυβαλότοπος. Εκεί 
χάθηκε. Χρειάστηκαν βδομάδες 
ερευνών, τόνοι αναθυμιάσεων και 
αρκετοί εκσκαφείς. Τελικά βρέθηκε. 
Εις τα εξ ων συνετέθη. Οξάνα Λίσνα. 
Ένα σύγχρονο παραμύθι. Δεκαετία 
90. 
Το έργο παρουσιάστηκε το 2007 από 
το Θέατρο Versus στη Λεμεσό και 
στη Λευκωσία σε σκηνοθεσία 
Μαρίνου Ανωγυριάτη.  

Ιουλιέτα  (των σκυβάλων) 

Κοιτάζοντας λοξά:  όψεις μιας 

επετείου 

Έκθεση στο 

ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΑΓΟΡΑ 

ΚΑΙ ΚΑΘΛΗΝ ΛΑΝΙΤΗ 

17/11/2010 
ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΚΑΘΛΗΝ ΛΑΝΙΤΗ, Χαρουπόμυλος Λανίτη 
 
Σύγχρονη Κυπριακή Τέχνη για τα 50 Χρόνια από την Ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας. 
Η έκθεση περιλαμβάνει έργα ζωγραφικής, γλυπτικής, φωτογραφίας, βίντεο τέχνης, 
κατασκευές, οπτικο-ακουστικές εγκαταστάσεις και ταινίες μικρού μήκους. 
 



Κοιτάζοντας λοξά:  όψεις μιας 

επετείου (…..συνέχεια) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η έκθεση, με αφορμή την επέτειο των 50 χρόνων από την ίδρυση της 
Κυπριακής Δημοκρατίας, επιχειρεί μια κριτική αυτοεξέταση και θεώρηση της 
πρόσφατης πορείας του τόπου και των ανθρώπων του. Περιλαμβάνει  
σύγχρονα έργα Κυπρίων καλλιτεχνών, τα οποία ‘κοιτάζουν λοξά’ – δηλαδή, 
κριτικά, αναλυτικά, ανατρεπτικά, στοχαστικά και με χιούμορ – τους εαυτούς 
μας, το πρόσφατο παρελθόν μας, το παρών μας και το ό,ποιο μέλλον μας. Το 
‘λοξό’ αυτό κοίταγμα (παίρνοντας ως σημείο έμπνευσης έναν σύντομο διάλογο 
από την τραγωδία του Σαίξπηρ Ριχάρδος Β – και την ανάλυση του 
αποσπάσματος αυτού στο άρθρο του SlavojZizek, “Looking Awry” 1989), 
αποσκοπεί να ‘δει’ τους εαυτούς μας και την κρατική μας οντότητα στις σωστές 
διαστάσεις, σε αντίθεση με τη ‘μετωπική’, φαινομενικά άμεση θέαση που 
αναπαράγει η επίσημη, κυρίαρχη ρητορική των θεσμών και των μηχανισμών 
που μας καθορίζουν από την ώρα της ίδρυσης του κυπριακού κράτους 

 
 
 
 
 
 
 
 

29/11/2010 

ΧΟΡΩΔΙΑ ΑΡΙΟΝΕΣ 
   
Ο Δήμος Λεμεσού διοργάνωσε για δεύτερη χρονιά μια μουσική συνάντηση 
Λεμεσιανών Κανταδόρων με ομάδες από αδελφοποιημένες πόλεις. 
Συμμετείχαν οι ομάδες: Τραγουδιστάδες τση Ζάκυθος, Λαϊκής Αριέττας της 
Κεφαλληνιακής Χορωδίας, Ανδρική Τετραφωνία Λεμεσού, Κανταδόροι 
Γιωργαλλέτου, Κανταδόροι Λεμεσού, Ομάδα Κυπρίων Κανταδόρων, Χορωδία 
Αρίονες και Κανταδόροι Μοντέρνοι Καιροί. 
 



Ανανεωμένα με εκπλήξεις και φυσικά 
με το καθιερωμένο τους κύρος 
εμφανίστηκαν την εβδομάδα, 15-24 
Οκτωβρίου, τα «Λεμέσια», 
γιορτάζοντας αισίως 11 χρόνια 
παρουσίας στα αθλητικά δρώμενα, 
όχι μόνο της Λεμεσού, αλλά και 
ολόκληρης της Κύπρου. Η διοργάνωση 
περιλάμβανε, από πλευράς αθλητικού 
ενδιαφέροντος, αγώνες αθλητών και 
ομάδων τοπικού,  παγκόσμιου και 
ολυμπιακού επιπέδου αλλά και πρωτό- 

τυπα πολιτιστικά events με τη συμμετοχή γνωστών καλλιτεχνών και πολιτικών, όπως και 
δραστηριότητες ειδικά σχεδιασμένες για το ανήσυχο πνεύμα της νεολαίας. 
 
 
Αθλητισμός 

 
* Ποδηλατικός γύρος Λεμεσού, αγώνας τοπικού χαρακτήρα, με εκκίνηση από το χώρο 
στάθμευσης Εναερίου την Κυριακή, 17 Οκτωβρίου, στις 10 το πρωί. 
* Ο φημισμένος Διεθνής Αγώνας Πυγμαχίας των «Λεμεσίων» έχει ξεπεράσει τα σύνορα 
της Κύπρου και έχει αποκτήσει πλέον παγκόσμιο χαρακτήρα. Για τους φίλους της 
πυγμαχίας στην Κύπρο αλλά και στην Ευρώπη... Από την Παρασκευή, 22 Οκτωβρίου, 
μέχρι και την Κυριακή, 24 Οκτωβρίου, στις 6 το απόγευμα, στο Φυτίδειο Αθλητικό 
Κέντρο. 
* Βράβευση Αθλητικών Προτύπων και Αρίστων Αθλητών και Σωματείων, την Παρασκευή, 
22 Οκτωβρίου, στις 7:30 το βράδυ, στο Χαρουπόμυλο. Τιμώμενος αθλητής, ο 
πρωταθλητής στίβου Περικλής Ιακωβάκης. 
* Διεθνές Τουρνουά Ρυθμικής Γυμναστικής: Συμμετείχαν Κυπρίες και ξένες αθλήτριες, 
πολλές από τις οποίες διακρίθηκαν σε κορυφαίες αθλητικές διοργανώσεις. Σάββατο, 23 
Οκτωβρίου, στις 2μ.μ. και την Κυριακή, 24 Οκτωβρίου, στις 3μ.μ., στην αίθουσα του 
Λυκείου Πολεμιδιών. 
* Διεθνής Αγώνας Δρόμου «Μάριος Αγαθαγγέλου», εις μνήμην του κορυφαίου Κύπριου 
αθλητή. Σάββατο, 23 Οκτωβρίου, στις 4 το απόγευμα, εκκίνηση από τη νότια είσοδο του 
Δημοτικού Κήπου. 
•Συνάντηση Στίβου Βετεράνων Αθλητών: Σάββατο, 23 Οκτωβρίου, στις 4 το απόγευμα, 
στο Λανίτειο. 
 
Κοινωνία – Πολιτισμός 

 
Τελετή έναρξης με τη νεαρή ταλαντούχα τραγουδίστρια Χριστίνα Μεταξά και μεγάλο 
Διαγωνισμό Νεανικών Μουσικών Συγκροτημάτων. Παρασκευή, 15 Οκτωβρίου, στις 8 το 
βράδυ στο χώρο στάθμευσης Εναερίου.  
Πολιτικοί και δημοσιογράφοι  αποχωρίζονται για λίγο τα κοστούμια και τις επαγγελματικές 



Λεμέσια 2010 

 

τους υποχρεώσεις, για να φορέσουν τα αθλητικά τους και να συμμετάσχουν 
στον Φιλανθρωπικό Αγώνα Ποδοσφαίρου πολιτικών - δημοσιογράφων. Τα 
χρήματα που συγκεντρώθηκαν από τις εισφορές του κοινού, στο κουτί που 
τοποθετήθηκε στο γήπεδο, δόθηκαν σε Φιλανθρωπικό Ίδρυμα. Σάββατο, 16 
Οκτωβρίου, στις 3 το απόγευμα, στο Φυτίδειο Αθλητικό Κέντρο. 
Εκδήλωση Ζωγραφικής, με εκπλήξεις για το κοινό από τον γνωστό ζωγράφο 
Λουκή Αγρότη, ο οποίος βραβεύτηκε στο διαγωνισμό «Ελλάδα έχεις 
Ταλέντο», ενθουσιάζοντας κριτές και θεατές! Κυριακή, 17 Οκτωβρίου, στις 11 
το πρωί, στο Φυτίδειο Αθλητικό Κέντρο. 
 
Πανηγυρική Τελετή Λήξης και Χορευτική Παράσταση, με αρχαιοελληνικά 
στοιχεία από την Ομάδα Χορού της Μαρίας Μέση. Κυριακή, 24 Οκτωβρίου, 
στις 8:30 το βράδυ, στο Πολιτιστικό Κέντρο Πάνος Σολομωνίδης. 

…..συνέχεια 

Γενική επιμέλεια: Άντρη Κεδαρίτη  
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