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ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ	ΤΟΥ	ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ	ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	ΕΛΛΑΔΑΣ	ΚΥΠΡΟΥ,	

12/12/2019,	Αίθουσα	Τελετών	της	Φιλοπτώχου	Αδελφότητας	Ανδρών	
Θεσσαλονίκης	

	
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ	ΟΜΙΛΙΑ	ΠΡΟΕΔΡΟΥ	ΤΟΥ	ΣΠΕΚ	ΚΑΣ	ΣΙΣΣΥ	ΣΙΓΙΟΥΛΤΖΗ-ΡΟΥΚΑ	
	
Εκ	 με&ρους	 του	 Διοικητικου& 	 Συμβουλι&ου	 του	 Συνδε&σμου	 Πολιτισμου& 	 Ελλα& δας	
Κυ& πρου	(ΣΠΕΚ)	σας	καλωσορι&ζω,	αγαπητοι&	φι&λοι	και	με&λη,	στη	1η	εκδη& λωση& 	μας,	
για	 την	εγκαθίδρυση	του	Συνδέσμους	μας,	 του	ΣΠΕΚ.	 Σας	 ευχαριστω& 	 ο& λους	
θερμα& 	για	την	προ& θυμη	ανταπο& κριση& 	σας.		
	
Στο&χος,	στο	τριη& μερο	απο& 	ση& μερα,	ει&ναι	να	σας	υποδεχθου& με	στο	σκα&φος	μας	και	
να	σας	ξεναγη& σουμε	σ’	ε&να	ζωντανο& 	ταξι&δι	πολιτισμου& .	“Ό,τι	πολύ	–πολύ	αγαπάμε,	
στα	όνειρά	μας	κατοικεί.	Ας	σηκώσουμε	την	αυλαία	του	ονείρου	να	μπούμε	στον	
θαυμαστό	μας	κόσμο!’’,	ει&πε	ο	Marc	Chagall.	
	
Ας	 μου	 επιτραπει&	 αντι&	 προλο&γου	 να	 αναφερθω& 	 στην	 Κυ& προ	 του	 Σεφε&ρη.	
Διαπιστω& νει	κανει&ς	τη	διαλεκτικη& 	σχε&ση	του	με	την	Κυ& προ.	Περι&που	ταυτι&ζει	τον	
κο& σμο	 της	Μεγαλονη& σου	 με	 τον	 χαμε&νο	 κο& σμο	 των	παιδικω& ν	 χρο& νων	 του	στη	
Σμυ& ρνη.	 Το	 1954	 γρα&φει	 στην	 αδελφη& 	 Ιωα& ννα	 Τσα& τσου	 «Όλοι	 μας	 είμαστε	 με	
δάκρυα	στα	μάτια,	μα	είναι	δυνατόν	να	ξαναπέσει	η	Σμύρνη	στα	χέρια	του	Τούρκου,	
το	χωράει	το	κεφάλι	ανθρώπου·	τώρα	που	σου	γράφω	το	μισοφέγγαρο	ίσως	στέκει	
πάνω	στο	κονάκι...».	Γρα&φει	στο	ημερολο&γιο& 	του	για	την	Κυ& προ:	«Από	εδώ	νιώθει	
κανείς	την	Ελλάδα	(ξαφνικά)	ευρύχωρη,	πιο	πλατιά.	Το	αίσθημα	πως	υπάρχει	ένας	
κόσμος	που	μιλά	ελληνικά,	 είναι	 ελληνικός.	Που	δεν	εξαρτάται	από	την	Ελληνική	
Κυβέρνηση,	 και	 το	 τελευταίο	 τούτο	 συντελεί	 στο	 αίσθημα	 αυτής	 της	
ευρυχωρίας».		«Τον	έχω	αγαπήσει	αυτό	τον	τόπο.	Ίσως	γιατί	βρίσκω	εκεί	πράματα	
παλιά	που	ζουν	ακόμη,	ενώ	έχουν	χαθεί	στην	άλλη	Ελλάδα….	Ίσως	γιατί	αισθάνομαι	
πως	αυτός	ο	λαός	έχει	ανάγκη	από	όλη	μας	την	αγάπη	και	όλη	τη	συμπαράστασή	
μας.	 Ένας	 πιστός	 λαός,	 πεισματάρικα	 και	 ήπια	 σταθερός.	 Για	 σκέψου	 πόσοι	 και	
πόσοι	πέρασαν	από	πάνω	τους.	Σταυροφόροι,	Βενετσιάνοι,	Τούρκοι,	Εγγλέζοι	-	900	
χρόνια.	 Αφάνταστο	 το	πόσο	πιστοί	 στον	 εαυτό	 τους	 έμειναν	 και	 πόσο	ασήμαντα	
ξέβαψαν	οι	διάφοροι	αφεντάδες	πάνω	τους.	Και	τώρα	γράφουν	στους	τοίχους	των	
χωριών	τους:		«Θέλομεν	την	Ελλάδα	και	ας	τρώγωμεν	πέτρες…».	Θα	ήθελα	οι	νέοι	
μας	 να	 πήγαιναν	 στην	 Κύπρο·.		θα	 έβλεπαν	 από	 εκεί	 πλατύτερο	 τον	 τόπο	 μας.	
Φοβούμαι	πως	με	πήρε	ο	αισθηματισμός…»	
	
Με	αυτή	την	Κύπρο	έχουμε	κοινό	πολιτισμό,	κοινή	γλώσσα,	ίδια	πάλη	και	ιδανικά,	
ο	 δε	 Σύνδεσμός	 μας	 ιδρύθηκε	 για	 να	 τα	 δέσει	 ως	 ένα	 πολιτισμικό	 σώμα.	 Ο	
Σεφέρης,	γράφοντας	το	1954	στον	Θεοτοκά,	ομολογεί	ότι	στα	ταξίδια	του	στην	
Κύπρο	είδε	να	ζουν	σε	μια	γωνιά	της	γης	400	χιλιάδες	ψυχές	από	την	πιο	ατόφια	
ρωμιοσύνη,	που	οι	ξένοι	προσπαθούσαν	να	αποκόψουν	από	τις	πραγματικές	τους	
ρίζες,	να	τις	κάνουν	σαν	λουλούδια	θερμοκηπίου	και	να	τους	μπασταρδέψουν	τη	
συνείδηση.	 Για	 τον	μεγάλο	φιλοκύπριο	ποιητή,	 το	 τότε	 κυπριακό	 ζήτημα	ήταν	
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ζήτημα	καλλιέργειας,	και	κουλτούρας		με	την	πλατιά	σημασία	της	λέξης	κι	έπρεπε	
διεθνώς	 να	 αναγνωριστεί	 ότι	 ‘οι	 Κύπριοι	 είναι	 Έλληνες,	 καθαρά,	 παστρικά	 και	
τίμια’.		
	
Αναφε&ρω	 αυτα& 	 για	 να	 τονι&σω	 πο& σο	 αγωνιου& σε	 ο	 Σεφε&ρης	 για	 την	 Κυ& προ	 και	
γενικα& 	 για	 την	 επιβι&ωση	 του	 Ελληνισμου& ,	 των	 αξιω& ν,	 της	 Παρα& δοσης,	 της	
Γλω& σσας,	 θε&ματα	 που	 συνιστου& ν	 τον	 α& ξονα	 στο&χων	 του	 ΣΠΕΚ.	 Όταν	 στη	
Στοκχο& λμη	 τιμου& σαν	 τον	 Σεφε&ρη	 με	 το	 Βραβει&ο	 Νο& μπελ	 Λογοτεχνι&ας	 (στις	 10	
Δεκεμβρίου	1963)	εξέπληξε	όλους	όταν	αντιφώνησε	λέγοντας	ότι		ανήκει	σε	μια	
μικρή	χώρα,	ένα	πέτρινο	ακρωτήρι	στη	Μεσόγειο,	που	έχει	τρία	αγαθά:	τον	αγώνα	
του	λαού	του,	τη	θάλασσα,	και	το	φως	του	ήλιου.	Όντως,	εξέπληξε	εστεμμένους	
και	 επίσημους	 μιλώντας	 για	 τη	 τεράστια	 παράδοσή	 του	 μικρού	 του	 τόπου,	 η	
οποία	Παράδοση	παραδόθηκε	από	τους	αρχαίους	Έλληνες	στους	νεότερους	χωρίς	
διακοπή,	όπως	αδιάκοπη	ήταν	η	ελληνική	γλώσσα	κι	η	αγάπη	για	την	ανθρωπιά	
και	τη	δικαιοσύνη.		
	
Το	θε&μα	 ‘Ελληνικη& 	Γλω& σσα’	μα& ς	απασχο& λησε	απ’	τη	με&ρα	που	δομου& σαμε	τους	
σκοπου& ς	 του	Καταστατικου& 	 του	Συνδε&σμου	μας.	Ακολουθω& ντας	 τη	σκε&ψη	 του	
αει&μνηστου	 καθηγητη& 	 γλωσσολογι&ας	 Χρ.	 Τσολα& κη	 πιστευ& ουμε	 κι	 εμει&ς	 ο& τι	 δεν	
ει&ναι	 δυνατο& ν	 οι	 πολιτισμοι&	 και	 οι	 σκε&ψεις	 να	 προα& γονται	 και	 οι	 γλω& σσες	 να	
φθι&νουν,	ου& τε	το	αντι&στροφο.	Η	γλω& σσα	και	η	ποι&ηση	δεν	μπορου& ν	να	με&νουν	
πι&σω	ο& ταν	ο	λαο& ς	προχωρει&	προς	την	τεχνολογι&α.	
	
Ο	Συ& νδεσμος	Πολιτισμου& 	Ελλα& δας	Κυ& πρου	ε&ρχεται	να	αγκαλια& σει	τους	Έλληνες	
και	Κυ& πριους	της	διασπορα& ς,	που	ζουν	σε	α& λλο	περιβα& λλον,	στη	δευ& τερη	πατρι&δα,	
αλλα& 	 πασχι&ζουν	 να	 διατηρη& σουν	 τη	 γλω& σσα	 τους,	 την	παρα& δοση,	 την	 ιστορι&α.	
Θεωρου& ν	και	τα	τρι&α	διαμα& ντια	και	προσπαθου& ν	να	τα	κρατη& σουν,	τα	μελετου& ν,	
ενω& 	 αρκετοι&	 γρα&φουν	 λογοτεχνι&α	 εμπνευσμε&νοι	 απ’	 αυτα& .	 Για	μας	 ε&χει	 μεγα& λη	
αξι&α	 η	 διαιω& νιση	 και	 η	 μετα& δοση	 της	 γλω& σσας	 στα	 νε&α	 παιδια& ,	 με	 πολλου& ς	
τρο&πους,	ε&ντυπους,	ηλεκτρονικου& ς,	οπτικοακουστικου& ς.	Ο	Ezra	Pound	μα& ς	γεμι&ζει	
αυτοπεποι&θηση	ο& ταν	τονι&ζει	 ‘’Αν	κα& ποιος	μα& θει	καλα& 	Ελληνικα& ,	 μπορει&	 να	βρει	
σχεδο& ν	ολο& κληρη	την	ποι&ηση	στον	Όμηρο.’’	
	
Η	Ελληνικη& 	γλω& σσα,	δεν	ει&ναι	ε&νας	απλο& ς	ηχητικο& ς	κω& δικα& ς,	ο& πως	α& λλες	γλω& σσες.	
Ει&ναι	α& ξονας	του	Πολιτισμου& ,	φε&ρει	εντο& ς	τις	ιδε&ες	και	αξι&ες,	ως	σημαι&νοντα	και	
σημαινο& μενα.	 Όσο	 υπα& ρχει	 γλω& σσα	 το& σο	 αναπνε&ει	 και	 ζει	 ο	 Πολιτισμο& ς,	 κατ’	
επε&κταση	η	φιλοσοφι&α	ζωη& ς,	και	η	δια& ρκεια	της	χω& ρας.	
Με	τον	Ελληνικο& 	Πολιτισμο& 	μα& θαμε	να	σκεφτο& μαστε	και	να	επιβιω& νουμε.	
	
Αυτο& 	το	αστε&ρι,	ο	Ελληνικο& ς	Πολιτισμο& ς,	δεν	ει&ναι	μο& νο	για	τους	Έλληνες	τους	
Κυ& πριους	 και	 τους	 Ομογενει&ς.	 Ει&ναι	 για	 ο& λους	 μας,	 γρα&φει	 ο	 ποιητη& ς	 Τα& σος	
Λειβαδι&της.	Μιλω& ντας	την	ποιητικη& 	γλω& σσα	του	Λειβαδι&τη,	μπορου& με	να	ε&χουμε	,	
τα	απλα& 	 και	 ο& μορφα	 της	 ζωη& ς	 τα	 οποι&α	 αγνοου& με,	 ‘’μι&α	 πο& ρτα,	 εtν᾿	 αv στρο,	 εtνα	
σκαμνιw,	εtνα	χαρου& μενο	δρο& μο	τοw 	πρωιw,	εtνα	ηv ρεμο	οv νειρο	τοw 	βρα& δι…εtναν	εvρωτα,	
εtνα	τραγου& δι’’.	Οι	α& λλοι,	που	δεν	νοια& ζονται	για	τον	Πολιτισμο& ,	Μᾶς	φοβοῦνται	/	



 
 

Σύνδεσμος Πολιτισμού Ελλάδας – Κύπρου «ΣΠΕΚ»  
Ο Πολιτισμός, το όραμά μας! Η διαδρομή μας! 

 
 

  

 
Web: www.cultural-association.org   ▪  Email: info@cultural-association.org                 Σελίδα 3 από 5 

Φοβοῦνται	 τοw ν	 ου| ρανοw 	 πουw 	 κοιτα& ζουμε	 /…	 φοβοῦνται	 τοw 	 α| λφαβητα& ρι	 τοῦ	
παιδιοῦ	μας…’’	
	
Πα& νω	 στην	 ε&γνοια	 μου	 για	 την	 Ελληνικη& 	 Γλω& σσα,	 το	 απανταχου& 	 Ελληνικο& 	
στοιχει&ο,	 την	 Ελληνικη& 	 Ταυτο& τητα,	 αντα& μωσα	 με&σα	 απ’	 τις	 εκπομπε&ς	 μου	 στο	
ραδιο&φωνο	ε&να	ακο& μα	α& νθρωπο	που	ει&χε	ακριβω& ς	τις	ι&διες	ε&γνοιες	που	ει&χα,	τον	
Δρ	Ιωσήφ	Σ.	Ιωσηφίδη	τ.	Καθηγητη& 	ΑΕΙ	ΜΙΜ-Cyprus,	συγγραφε&α	και	Προ& εδρο	
της	Ένωσης	Λογοτεχνω& ν	Κυ& πρου.		Ήταν	κοινη& 	η	πεποι&θηση& 	μας	ο& τι	ο	πολιτισμο& ς	
ει&ναι	η	υγιη& ς	βα& ση	για	κα& θε	οικονομικη& ,	κοινωνικη& ,	πολιτικη& ,	επιστημονικη& 	και	
ηθικη& 	ανα& πτυξη	ενο& ς	λαου& 	και	ο& τι	μορφω& νει,		διαπαιδαγωγει&	και	εξευγενι&ζει	τον	
λαο& 	με&σα	απο& 	τα	γρα& μματα,	τις	τε&χνες	τη	γλω& σσα	και	τις	αξι&ες	του.	Διαπιστω& σαμε	
απο& 	 κοινου& 	 την	ανάγκη	 δημιουργίας	 μιας	 υποδομής	 για	 την	 στήριξη	 του	
οικουμενικού	 	 Ελληνικού	 Πολιτισμού,	 την	 προστασία	 της	 Γλώσσας,	 της	
Παράδοσης,	 της	 Λαογραφίας,	 της	 Καλλιτεχνικής	 και	 Λογοτεχνικής	
Δημιουργίας	και	γενικά	κάθε	έκφανσης	του	Πολιτισμού.	Συμφωνήσαμε	για	
ευρύ	όραμα	με	αποστολή,	 σκοπούς	και	στόχους	που	να	στηρίζονται	από	
διάφορα	 σχέδια	 δράσης	 όπως	 π.χ.	 η	 πολιτιστική	 διπλωματία.	 Στην	
προσπάθεια	 μας	 θα	 υπήρχε	 συνέργεια	 επιστημόνων,	 ανθρώπων	 του	
πνεύματος,	του	λόγου	και	της	τέχνης,	που	με	ζήλο	παράγουν	πολιτισμό.	Απο& 	
τον	Ιου& νιο	του	2019	με&χρι	ση& μερα	ανταποκρι&θηκαν	στο	κα& λεσμα	μας	πα& ρα	πολλοι&	
συνεργα& τες	-,	λογοτε&χνες,	καλλιτε&χνες	και	επιστη& μονες	-	εντο& ς	και	εκτο& ς	Ελλα& δας,	
Ακαδημαϊκοι&	 κ.α& .	 Έτσι	 ση& μερα	 λειτουργει&	 ανα& 	 τον	 κο& σμο	 ε&να	 ευρυ& 	 δι&κτυο	
συμβου& λων,	ανταποκριτω& ν,	αντιπροσω& πων	του	ΣΠΕΚ.	
	
Η	διαπίστωση	αυτή	μας	οδήγησε	με	υπευθυνότητα	στην	άμεση	ίδρυση	του	
Συνδέσμου	 Πολιτισμού	 Ελλάδας	 Κύπρου,	 και	 στη	 δόμηση	 επαρκούς	
Καταστατικού	 που	 να	 περιλαμβάνει	 όραμα,	 αποστολή	 σκοπούς,	 σχέδια	
δράσης,	δραστηριότητες	και	κανονισμούς	για	μια	εύρυθμη	λειτουργία.	
	
Το	 Όραμα	 του	 Συνδέσμου	 Πολιτισμού	 Ελλάδας	 Κύπρου	 (ΣΠΕΚ),	 ει&ναι	 να	
στηρι&ξει	 και	 να	 προωθη&σει	 τον	 Πολιτισμο& 	 (Γλω& σσα,	 Γρα& μματα,	 Τε&χνες,	
Επιστη& μες)	ως	περιουσι&α	και	ως	με&σο	ανα& πτυξης,	ατομικη& ς	και	συλλογικη& ς,	για	
ο& σο	το	δυνατο& 	περισσο& τερους	Ελλαδι&τες,	Κυ& πριους	και	Απο& δημους	Ομογενει&ς.	Η	
Αποστολή	του	ΣΠΕΚ	ει&ναι	να	δομη& σει	βιω& σιμες,	λειτουργικε&ς,	αποτελεσματικε&ς	
υποδομε&ς,	διασυνδε&σεις,	σχε&δια	δρα& σης,	ν’	αναπτυ& σσει	προγρα& μματα	και	σχε&σεις	
για	 επι&τευξη	 του	 ορα& ματος	 σε	 πλει&στα	 πεδι&α	 και	 να	 ενω& νει	 τους	 απανταχου& 	
Έλληνες,	Ελλαδι&τες	και	Κυ& πριους	δημιουργου& ς,	καλλιτε&χνες	και	επιστη& μονες	σε	
κοινου& ς	στο&χους.		
	
Ο	ΣΠΕΚ	καλυ& πτει	α)	την	υλικοτεχνικη& 	βα& ση	του	Πολιτισμου& ,	με	χρη& ση	πολλω& ν	
με&σων		ο& σο	και	β)	την	πνευματικη& 	βα& ση	του	Πολιτισμου& 	 	(γλω& σσα,	λογοτεχνι&α,	
τε&χνη,	παρα& δοση,	σχετιζο& μενες	επιστη& μες).	Ο	ΣΠΕΚ,	για	να	δομει&		δυνατα& 	θεμε&λια,	
πρεσβευ& ει	 ο& τι	 	 ο	 αληθη& ς	 Δει&κτης	 Πολιτισμου& 	 δεν	 ει&ναι	 ο	 βαθυ& ς	 πλου& τος	 κι	 η	
επιφανειακη& 	γνω& ση	του	σημερινου& 	ανθρω& που	(που	τει&νει	να	γι&νει	πληροφο& ρηση)	
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αλλα& 	το	η& θος	του	ανθρω& που,	και	πω& ς	του	το	αναπτυ& σσει	η	χω& ρα	του	κι	αν	αυτο& 	
στηρι&ζεται	σε	ακατα& λυτες	αξι&ες.	
	
Τα	πεδία	δράσης	του	ΣΠΕΚ	μεταξύ	άλλων	είναι:	

§ Να	διαφυλα& ττει,	επικοινωνει&,	προβα& λει	τον	κοινο& 	Πολιτισμο& 	Ελλα& δας	και	
Κυ& πρου.	

§ Να	δραστηριοποιει&	τους	απανταχου& 	Έλληνες	και	Κυ& πριους	δημιουργου& ς,	
καλλιτε&χνες	 και	 επιστη& μονες	 ω& στε	 να	 μετε&χουν	 σε	 ε&ργα,	 σχε&δια	 και	
προγρα& μματα	παραγωγη& ς	Πολιτισμου& .	

§ Να	προασπι&ζεται	και	να	προα& γει	στην	Ελλα& δα,	στην	Κυ& προ	και	διεθνω& ς	τα	
ιδεω& δη,	τα	Ελληνικα& 	Γρα& μματα,	την	Γλω& σσα,	τις	Τε&χνες,	την	Παρα& δοση,	την	
Πολιτιστικη& 	Ταυτο& τητα.		

§ Να	 αναπτυ& σσει	 ε&ργα	 και	 δρα& σεις	 με	 λογοτεχνικο& ,	 καλλιτεχνικο& 	
περιεχο& μενο	ακο& μη	και	επιμορφωτικο& 	και	φιλοσοφικο& .	

§ Nα	εκδι&δει	Ανθολογι&ες	Παγκο& σμιας	Ποι&ησης,	ε&ργα	πεζογραφι&ας,	ποι&ησης,	
θεατρικα& ,	δοκι&μια,	μελε&τες,	cd	κ.α& .	

§ Να	 διοργανω& νει	 Συνε&δρια,	 Φεστιβα& λ,	 Ημερι&δες,	 Ρεσιτα& λ,	 Εκθε&σεις	
προαγωγη& ς	Πολιτισμου& 		

§ Να	προσφε&ρει	συ& γχρονα	με&σα	επιμο& ρφωσης	με	ψυχαγωγι&α,	ευκαιρι&ες	για	
εκδηλω& σεις	η& 	διαγωνισμου& ς	του	ΣΠΕΚ,	σε	α& τομα	διαφο& ρων	ηλικιω& ν	και	σε	
α& τομα	με	αναπηρι&α.		

§ Με	συ& γχρονη	τεχνολογι&α	να	καταγρα&φει,	οπτικοακουστικα& 	και	ψηφιακα& 	
τη	 συμβολη& /	 τη	 «φωνη& »	 των	 απανταχου& 	 Ελλη& νων	 και	 Κυπρι&ων	
δημιουργω& ν,	που	παρα& γουν	ε&ργα	Πολιτισμου& 	μελε&τες	κ.α& .	

	
Αυτο& ς	 ει&ναι	 ο	 μεγα& λος	 μας	 στο&χος,	 η	 βασικη& 	 αιτι&α	 λειτουργι&ας	 του	 ΣΠΕΚ:	 Να	
διασω& σουμε	 τον	 πολιτιστικο& 	 πλου& το	 σε	 δυναμικη& 	 βα& ση	 δεδομε&νων,	 σε	 μια	
υπερσυ& γχρονη	οπτικοακουστικη& 	βιβλιοθη& κη,	ανοιχτη& 	πλατφο& ρμα	πληροφοριω& ν	
και	διακι&νησης	γνω& σεων.	Προ& σθετος	στο&χος	θα	ει&ναι	η	χρη& ση	των	πιο	πα& νω	απο& 	
σχολει&α,	 πανεπιστη& μια,	 φοιτητε&ς,	 ερευνητε&ς,	 φιλαναγνω& στες,	 διαδι&κτυα	 -	
www.cultural-association.org,.		
	
Προ& κειται	 για	μια	 διεθνη& ,	 ελληνικη& ,	ψηφιακη& ,	 πλατφο& ρμα	γραμμα& των,	 τεχνω& ν,	
λαογραφι&ας,	 παρα& δοσης,	 επιστη& μης,	 που	 λειτουργει&	 με	 ψηφιακα& ,	 τηλεματικα& ,	
οπτικοακουστικα& 	με&σα	υψηλη& ς	τεχνολογι&ας,	με	διεθνη& 	προ& σβαση.	Με	αυτο& ν	τον	
«ψηφιακο& 	θησαυρο& »	ο	ΣΠΕΚ,	σε	συνεργασι&α	με	ομα& δα	ειδικω& ν,	ε&χει	ευγενη& 	στο&χο	
να	επιτυ& χει	τη	λειτουργι&α	ψηφιακη& ς	εγκυκλοπαι&δειας,	αλληλεπιδραστικη& ς	βα& σης	
δεδομε&νων,	με	συ& γχρονα	οπτικοακουστικα& 	με&σα.	Θα	φιλοξενου& νται	δημιουργοι&	
προσωπικο& τητες	και	θα	παρουσια& ζονται	 εργοβιογραφικα& 	πορτρε&τα	αξιο& λογων	
απανταχου& 	 Ελλη& νων,	 Ελλαδιτω& ν	 η& 	 Κυπρι&ων	 δημιουργω& ν,	 καλλιτεχνω& ν,	
επιστημο& νων.	 Τα	 πορτρε&τα	 θα	 αναβαθμι&ζονται	 κατα& 	 καιρου& ς	 με	 ε&να	 πλη& ρως	
δομημε&νο	ατομικο& 	portfolio	(συνεντεύξεις,	συζητήσεις,	αφιερώματα,	ντοκιμαντέρ,	
βιογραφικά,	 φωτογραφίες,	 ηχητικό	 –	 φωτογραφικό	 υλικό,	 αναφορές,	 κριτικές,	
μελέτες,	 έρευνες	 κ.ά.).	 	 Με	 ο& λους	 τους	 πιο	 πα& νω	 τρο&πους	 ο	 ΣΠΕΚ	 στοχευ& ει	 να	
προσφε&ρει	 σε	 Ελλα& δα,	 Κυ& προ	 και	 διεθνω& ς	 ενημε&ρωση	 των	 επιτευγμα& των	 του	
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πολιτισμου& ,	 των	 ανθρω& πων	 των	 Γραμμα& των,	 Τεχνω& ν	 και	 Επιστημω& ν.	 Με	 τη	
λειτουργι&α	αυτου& 	 του	διαπολιτισμικου& 	 ιστο& τοπου	εμπλουτι&ζεται	ταυτο&χρονα	η	
Ευρωπαϊκη& 	Κληρονομια& .		
	
Ο	 καθένας	 μπορεί	 να	 δραστηριοποιηθεί	 και	 να	 συνεισφέρει	 εθελοντικά	
στις	 δράσεις	 του	 Συνδέσμου	 Πολιτισμού	 Ελλάδας	 Κύπρου,	 αλλά	 και	 να	
προτείνει	συνέργεια	σε	έργα,	σχέδια	και	προγράμματα	της	επιλογής	του,	
με	υψηλο& 	 αι&σθημα	 ευθυ& νης	 και	 ανιδιοτελη& 	 χαρακτη& ρα	 προσφορα& 	 ε&ργου	 η& 	
υπηρεσι&ας.	 Όλοι	 οι	 μη	 κερδοσκοπικοι&	 οργανισμοι&	 ε&χουν	 ανα& γκη	 στη& ριξης	 απο& 	
ευεργε&τες,	 χορηγου& ς,	 συντελεστε&ς,	 υποστηρικτε&ς,	 θεατε&ς,	 ακροατε&ς,	 για	 να	
ευοδωθου& ν	μεγα& λες	και	γενναι&ες	πρα& ξεις	για	το	κοινο& 	καλο& .	Οι	υψηλοι&	στο&χοι	ενο& ς	
Μη	Κερδοσκοπικου& 	Οργανισμου& ,	ο& πως	ο	ΣΠΕΚ,	γι&νονται	πρα& ξη	με	τη	συμμετοχη& 	
των	πολλω& ν	που	πιστευ& ουν	στον	ευγενη& 	και	πανδη& μως	ωφε&λιμο	σκοπο& 	του.	Θα	
χαρου& με	 να	 επικοινωνει&τε	 μαζι&	 μας	 στο	 email:	 info@cultural-association.org	
και	θα	ακου& με	με	χαρα& 	να	εκδηλω& νετε	ενδιαφε&ρον	για	συμμετοχη& 	σας	σε	δρα& σεις	
η& 	με	νε&ες	ιδε&ες.	
	
Επιλε&ξαμε	 την	 ημε&ρα	 των	 εγκαινι&ων	 μας	 να	 παρουσια& σουμε	 ε&να	 πολυεπι&πεδο,	
αντιπολεμικο& 	βιβλι&ο	με	μια	ιστορι&α	που	αναγεννιε&ται	με&σα	απο& 	τις	στα& χτες	του	Β’	
Παγκο& σμιου	Πολε&μου.	Έχει	τι&τλο	‘ΕΓΩ,	Ο	ΣΩΣΙΑΣ	ΤΟΥ	ΧΙΤΛΕΡ’.	Θε&τει	ερωτη& σεις	
που	δεν	απαντη& θηκαν	και	δι&νει	απαντη& σεις	σε	ερωτη& σεις	που	ε&πρεπε	να	ει&χαν	
υποβληθει&.	Το	1ο	αυτο& 	βιβλι&ο	του	ΣΠΕΚ	υποστηρι&ζει	αυτο& 	που	ει&χε	πει	κα& ποτε	ο	
Ευριπι&δης	 «Ανέμυαλοι	 όσοι	 αποζητούν	 τη	 δόξα	 με	 λόγχες	 και	 με	 δυνατά	
στον	πόλεμο	κοντάρια».	
	
Συμβολικα& 	 θα	 λε&γαμε	 λοιπο& ν,	 ο& τι	 με&λη,	 φι&λοι	 και	 εθελοντε&ς	 με&σα	 απο& 	 τον	
Συ& νδεσμο	Πολιτισμου& 	Ελλα& δας	Κυ& πρου	και	τον	ψηφιακο& 	του	θησαυρο& ,	με	ο& πλα	
μας	 τη	 γλω& σσα,	 τα	 γρα& μματα	 και	 τις	 τε&χνες,	 μερα& κι	 και	 πολλη& 	 αγα& πη,	
αγωνιζο& μαστε	για	τη	διαφυ& λαξη	του	Ελληνικου& 	Πολιτισμου& ,	παρελθο& ν	–	παρο& ν	–	
με&λλον.	 Ναι,	 	 παρακινου& με	 τον	 συνα& νθρωπο	 να	 τολμα& ,	 να	 πασκι&ζει	 για	 να	
δημιουργει&,	να	προσφε&ρει	ανιδιοτελω& ς	προς	τον	Πολιτισμο& !	Επειδη& 	ο	Πολιτισμο& ς	
ει&ναι	η	ε&κφραση,	η	θετικη& 	ενε&ργεια,	το	κορυφαι&ο	φα& ρμακο,	η	απο& λυτη	θεραπει&α,	
η	ασπι&δα,	η	λυ& ση,	η	λυ& τρωση,	η	ανα& ταση,	η	τε&λεια	εξυ&ψωση.		
	
Καλω& ς	 να	 ορι&σετε	 και	 με	 τον	 Πολιτισμο& 	 μο& νο	 θα	 κερδι&σετε.	 Ελα& τε	 μαζι&!	
	

	
Η	Προ& εδρος	του	Συνδε&σμου	Πολιτισμου& 	Ελλα& δας	Κυ& πρου	
Σι&σσυ	Σιγιουλτζη& -Ρουκα& 	ΜΑ,	ΒΑ	
	


