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επόμενη συνάντηση με την 
κή επιτροπή θα πραγμα
αύριο Δευτέρα . 

ος της Δημοκρατίας 

Ε. ΠΑΠΑ'Ι'ΟΑΝΝΟΥ, 
Γ.Γ. του ΑΚΕΛ 

Ι Πρός τη συγκέντρωση θα απευθύνουν χαιρε-
τισμό ΟΙ Κ.Κ. Ζ. ΤΟΥΛΟΥΡΑΣ Γ.Γ. της ΠΕΠ, βου-

11 λευτής, Α. Γ ΑΜΝΟΣ, Κ01νοβουλευτικός εκπρό-
Ι σωπος του ΔΗΚΟ κα1 Μ. ΠΟΥΜΠΟΥΡΗΣ, βου

λευτής του ΑΚΕΛ Αμμοχώστου. 
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Η ΕΠΙΦΥΛΛΙΔΑ ΤΗΣ ΧΑΡΑΥΓΗΣ 

Ζήτημα πολιτιστικής 
ανάπτυξης -αποκέντρωσης 

Οι πρόσφατες εισφορές, που 
εξαγγέλθηκαν από τον Πρόε
δρο της Δημοκρατίας προς τον 
Δήμο Λεμεσού για μια σειρά 
έργα πολιτιστικού. περιεχομέ
νου - Δημοτικό Θέατρο, Δημο- ' 
τική Βιβλιοθήκη, Μουσείο Λαϊ
κής Τέχνης κλπ. - φέρνουν 
στην επιφάνεια μερικά ζητήμα
τα που σΧΕΤΙζοντω με την γενl
κώτερη πολιτιστική ανάπτυξη 
της πόλης της Λεμεσού. Είναι 
γεγονός, κι' αυτό οπωσδήποτε 
δεν είVΑI μονάχα Λεμεσιανό 

του 20 έKαVΑν την εμφάνιση 
τους νέες ιδέες και έγιναν IOX\}
ρά πετάγματα, που σφράγισαν 
την ιστορία του τόπου. Τοπικές 
λεμεσιανές εφημερίδες με φι 
λολογlκές σελίδες, λογοτεχνι
κά περιοδικά, όπως η «Αυγή», 
με φιλοδοξίες που ξεπερνού
σαν τα σύνορα του νησιού, δι
αλέξεις πάνω σε φιλσλογlκά θέ
ματα με είσοδο μάλιστα που γέ
μιζαν ασφυκτικά το τότε κινη
ματοθέατρο του Χατζηπαύλου, 
θεατρικές παραστάσεις δοσμέ-

Του Π. ΠΑΙΟΝΙΔΗ 

φαινομενο, πως τσ' σοβαρά κε
νά στην πολιτιστική ανάπτυξη 
των επαρχισκών πόλεων γί
νOVΤαl ολοένα και πιο εμφανή. 

Πρέπει VΑ ομολογήσουμε εν 
τούτοις, ότι αυτά τα κενά προ
βάλλουν ακόμη ΠIΟ έVΤOνα σε 
μια πόλη όπως η Λεμεσός, που 
όχι μόνο ξεπέρασε τις εκατό χι 
λιάδες σε πληθυσμό κι' αVΑ
mύσσεταl ραγδαία σαν βιομη
χανικό και τουριστικό κέντρο, 
αλλά έχει και πλούσια πολιτι 
στική παράδοση που πάει πίσω 
στις πρώτες δεκαετίες του αιώ 
να. Υπήρξε η Λεμεσός, για μια 
σειρά λόγους οικονομικούς 
αλλά και άλλους, ένας σΦΡΙΥη
λός χώρος, όπου στην δεκαετΙα 

νες από Λεμεσιανούς ερασιτέ
χνες ηθοποιούς, συναυλίες κι' 
ένα σωρό άλλες πνευματικές, 
δραστηριότητες έδιναν στην 

πόλη την όψη μιας μικρής κοι
νωνίας με ζωή και δυναμισμό, 
που πραγματικά θα τον ζήλευ
αv οι σημερινές γενιές . 

Εδώ στην Λεμεσό ζούσαν και 
δημιουργούσαν άνθρωποι με 
αvαζητήσεlς, άνθρωποι που ρί · 
χνουνταν μπροστά, στον στί
βο, με το πάθος του ανακαινι
στή. Δεν είναι τυχαίο, που μέσα 
σ' ε~είνo ακριβώς το κλίμα της 
λεμεσιανής «Αναγέννησης» 
Ε!<αναν την πρώτη τους εμφά
νιση στον κυπριακό χώρο τα 
σπέρματα των νέων ιδεών του 

κομμουνισμού, και βρήκC(V φο
ρείς ανθρώπους ξύπvloυς, εργά
τες και διανοούμενους, που κα-
τόρθωσαν μέσα στις φοβερά 
αντίξοες συνθήκες του QK9Ta

δισμού, πούχε επιβάλει η βρετ
τανlκή αποικιοκρατία να βά
λουν τους θεμελιούς του Κόμ
ματος της Κυπριακής Εργατι 
κής τ6ξης. 
Παρεπιμmόvτως αξίζει ν' 

αναφερτεί ότι αυτή η λεμεσιόνή 
«αναγέννηση» προβάλλει μ' 
ένα μοναδικά αυθεντικό και 
ντοκουμενταρισμένο τρόπο μέ
σα από ένα ανέκδοτο αι<όμα 
βιβλίο, τις «ΡίζεQ> που έγραψε ο 
Γιάννης Λεύκης, ένας από τους 
συντελεστές εκείνης της άνθι
σης. 

Μ' αυτέςλοιπ6ντιςπαρακα
ταθήκες και τις καταβολές η 
Λεμεσιανή κοινωνία δεν μπορεί 
παρά να έχει αυξημένες απαιτή
σεις για πνευματική τροφή, για
τί δεν μπορεί παρά να νιώθει 
πιο ΈVtova την ξηρα-ί-λα που 
ΕΠικρατεί. 

Το γεγονός ότι οι Εκδηλώ 
σΕις του Δήμου, ιδιαίτερα το 
Διεθνές Καλλιτεχνικό Φεστl
βάλ του καλοκαιριού με τα ξέ
vα συγκροτήματα που φιλοξε
VΑύνταl σ' αυτό, έχουν πάντα 
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μερίδιον. 

είναι τώρα 

ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ! 
Γ Α ΜΙΑ ΠEPlΛA· 

ΝΙΚΗ - ΓΙΑ ΟΣΟ ΤΟ 
ΔΥΝΑΤΟ ΨΗΛΟΤΕΡΟ πο-
ΣΟΣΤΟ! 

-2ΗΤΩ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ 
ΣΥΝΕΡΓ ΑΣΙΑ!» 

Η επιφυλλίδα μας 
ΑΠΟ ΤΗΝ 1Η ΣΕΛΙΔΑ 

εξασφαλισμένη '>'~ν επιτυχ!α 
από πλευρό ς πρΟσέλευσης, 
καταδεικνύει την δίψα του λε
μεσιανού κοινού και' το ύψος 
της στάθμης του. 

Βρισκόμαστε όμ~ς σ' έν!'4 τέ
τιο στόδιο ανόπτυξης, που δεν 
αρκεί απλώς η προσφορό θεό
ματος, όταν προσφέρεται στο 
κοινό. 

Πολιτιστική ζωή σε μια πόλη 
υπόρχει κι' αναπτύσσεται όπου 
υπόρχουν κύτταρα και ζωντα
νοί οργανισμοί και κλίμα τέτοιο 
μέσα στο οποίο να μπορούν να 
ευδοκιμήσουν. Το θέμα «θέα
τρο» λ.χ. είναι ουσιαστικής ση
μασίας και μ' αυτό δεν εννοού
με απλώς και μόνο την ύπαρξη 
ενός κατόλληλου χώρου για 
θεατρικές παραστόσεις, αλλό 
και ενός μόνιμου θεατρικού 
δυναμικού, που θα δώσει μόνι · 
μη πνοή στον χώρο αυτό, δημι
ουργώντας ταυτόχρονα τριγύ
ρω του ένα σχολείο προβλημα
τισμού, που αλυσιδtl.\τό θα επη
ρεόζει ευρύτερους χώΡθυς. Το. 
θέμα δηλαδή βρίσκεται στην 
μετατροπή του «ΠΑΛΛΑΣ», 
που προορίζεται να γίνει το 
Παττίχειο Δημοτικό Θέατρο, 
σε θέατρο όπου θα εργόζεται 

ένα λεμεσιανό θεατρικό σ\Jγ
κρότημα, πόυ θα συντηρείται 
από τον Δήμο. 

Μπορεί να υποβληθεί η ερώ· 
τηση, αν είναι σε θέση η Λεμε
σός να συντηρήσει δικό της θέ
ατρο. 

Δεν νομίζω ότι τίθεται έτσι το 
θέμα. ' Ενα λεμεσιανό θεατρικό ' 
συγκρότημα δεν είναι απαραί
τητο να λειτουργεί αποκλειστι
κά και μόνο στη Λεμεσό όπως 
και τα λευκωσιότικα δεν λει
τουργούν μόνο στην πρωτεύ
ουσα . Το θέμα είναι ότι η Λεμε
σός μπορεί και πρέπει να δημι
ουργήσει την δική της θεατρική 
ζωή, όπως και γενll$ώτερα την 
δική της καλλιτεχνική, πνευμα
τική ζωή κι' είναι αυτό ακριβώς 
το νόημα της λεγόμενης πολι
τιστικής αποκέντρωσης, που 
την δέχονται όλοι σαν αρχή, 
ιαλλό που στην πρόξή δεν προ
,χωρήσαμε ακόμα στην επεξερ-

γασία των προβλημότων της. 

Ταυτόχρονα, πέρα από την 
Δημοτική Πινακοθήκη, το Με
σαιωνικό Μουσείο και το Μου
σείο Λατκής ΤΕχνης θα πρέπει 
να λειτουργήσει και το Πολιτι
στικό Κέντρο που θα μπορούσε 
ν' αναλάβει την ενίσχυση και 
συστηματοποίηση των πνευμα
τικων ι~αι όλλων πολιτιστικών 
δραστηριοτήτων σ' όλους ανε
ξαίρετα τους τομείς, από τις δι
αλέξεις μέχρι τις εκθ"έσεις, τις 
παραστάσεις, τις προβολές 
ταινιων κλπ. 

Ένα τέτιο Κέντρο θα μπο-
ρούσε να μετατραπεί σε φυτώ
ρω όπου τα νέα ταλέντα θα 
βρίσκουν πρόσφορο έδαφος 
για ανάπτυξη. . 
Η Λεμεσός διαθέτει ήδη πλού

σιο πνευματικό καλλιτεχνικό 
δυναμικό, που θα μπορούσε, με 
την υιοθέτηση και εφαρμογή 
μιας πολιτικι'ις σωστής και με 
την λήψη σειράς συγκεκριμέ
νων μέτρων, να κινητοποιηθεί 
και να δώσει την συμβο λή του 
στα πολιτιστικό πρόγματα . 

Αυτή την προαπόθεια θα την 
ενίσχυε κα.ι η μεταΦορό στην 
πόλη κόποιων διεθνών εκδη
λώσεων, που γίνονται στην 
πρωτεύουσα και που οργανώ
ν.ονταl απδ πνευματικό 'ιδρύ-
ματα Συμπόσια, Συνέδρια 
κλπ. . 

Είμαστε βέβαιοι, ότι μέσα 
στο γενικώτερο ανανεωτικό 

'κλίμα που υπάρχει KQt που το 
δημιούργησε η εμφά\lιση της 
Δημοκρατικής Συνεργασίας 
στο πολιτικό προσκήνιο (και 
που θα το κατοχυρώσει η νίκη 
της στις επικείμενες Προεδρι
κές εκλογές), θα τύχει πλήρους 
επεξεργασίας μια πολιτική της 
κυβέρνησης ΈVα\πl των πολιτι
στικών πραγμότων Υενlκό και 
της πολιτιστικής αποκέντρψ
σης ειδικότερα. Γεγονός που 
οπωσδήποτε έχει και το νόημα 
της ουσιαστικής οικονομικής 
,ενίσχυσης της τοπικής δυτοδι
οίκησης, που θα πρέπει \Ι(] γίνει 
ο κύριος φορέας αυτής tης πο
λιτιστlκι'ις ανάπτυξης. 
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