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Σίσσυ Σιγιουλτζή-Ρουκά

Πρόεδρος Συνδέσμου Πολιτισμού Ελλάδας Κύπρου

Έκδοση και Πνευματική Ιδιοκτησία
Σύνδεσμος Πολιτισμού Ελλάδας Κύπρου | ΣΠΕΚ
Στυλιανού Γονατά 4, 546 21
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email: info@cultural-association.org
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ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΚΑΘΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Μέρη από το ανά χείρας  ετήσιο περιοδικό που σε έκταση δεν θα υπερβαίνουν 

τις 500 λέξεις, μπορούν να ανατυπωθούν χωρίς ειδική άδεια, με μόνη 

προϋπόθεση να αναφέρεται η πηγή των πληροφοριών αυτών, δηλαδή 

«ΜΝΗΜΟΣΥΝΗ 2022 ΣΠΕΚ».
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http://www.cultural-association.org/


Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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Επίτιμα Μέλη ΣΠΕΚ 2022

Νικηφόρου Τόλης

Ποιητής – Λογοτέχνης

Νεγρεπόντη – Δελιβάνη Μαρία 

Πρύτανης, Οικονομολόγος

Μπαλασόπουλος Αντώνης
Αν. Καθηγητής Συγκριτικής Λογοτεχνίας

και Πολιτισμικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου

Κωνσταντινίδης Γιώργος

Πρόεδρος Φιλοπτώχου Αδελφότητος Ανδρών 

Θεσσαλονίκης, Νομικός, Αρχιμουσικός

Ζαφειρίου Σταύρος

Ποιητής

Δριτσάκη Χάϊδω 

Καθηγήτρια, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Δ. Μακεδονίας

Βερτουδάκης Π. Βασίλειος

Αναπληρωτής Καθηγητής 

Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας του 

Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Βαρσαμοπούλου Παρασκευή

Αν. Καθηγήτρια Αγγλικής και Συγκριτικής Λογοτεχνίας, 

Κριτικής και Πολιτισμικής Θεωρίας, 

Αισθητικής Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Κύπρου
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Νικολαΐδης Κύπρος

Καθηγητής Ιατρικής

Ορφανίδης Νίκος

Καθηγητής, Συγγραφέας 

Παπαδόπουλος Απόστολος

Δικηγόρος, Νομικός Σύμβουλος

Πλεμμένος Γιάννης

Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου του Cambridge, 

Κύριος ερευνητής στο Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής 

Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, Καθηγητής –

σύμβουλος στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Πουλχερίου Κίκα

Εκπαιδευτικός, Λογοτέχνιδα

Πολυκάρπου Κωνσταντίνος

Διπλωμάτης, Γενικός Πρόξενος 

της Κύπρου στη Θεσσαλονίκη

Σολωμού Αιμίλιος

Καθηγητής Ιστορίας, Διευθυντής της Έδρας UNESCO 

του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και Πρόεδρος 

της Κυπριακής Εταιρίας Ιστορικών Σπουδών

Σταυροπούλου Ερασμία

Ομότιμη καθηγήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας,

του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής

του Πανεπιστημίου Αθηνών

Χριστιάς Παναγιώτης

Αναπληρωτής Καθηγητής Πολιτικής και 

Κοινωνικής Φιλοσοφίας και 

Πολιτισμικής Κριτικής του Πανεπιστημίου Κύπρο

Χριστοδούλου Νικόλας

Διδάκτωρ Γαλλικής Λογοτεχνίας

και Πολιτισμού, 

Πρόεδρος Ακαδημαϊκού 

Φοίνικα Γαλλίας στην Ελλάδα, 

Directeur des examens et

des certifications (GC) 

Institut français de Grèce.

Κωνσταντινίδης Λευτέρης

Γενικός Γραμματέας 

Ομοσπονδίας Κυπριακών 

Οργανώσεων Ελλάδας Ο.Κ.Ο.Ε.
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Συνεργασίες ΣΠΕΚ 2022
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Αρωγοί ΣΠΕΚ 2022
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Ο ΣΠΕΚ στα Media 2022

Στην υπερσύνδεση βλέπουμε 
ένα δείγμα των Μ.Μ.Ε. 

που στήριξαν το έργο και τις δράσεις του 
Συνδέσμου Πολιτισμού Ελλάδας Κύπρου

Ενώ πιο κάτω παρουσιάζονται 
επιλεκτικά στιγμιότυπα 
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https://cultural-association.org/%ce%bf-%cf%83%cf%80%ce%b5%ce%ba-%cf%83%cf%84%ce%b1-media/
https://cultural-association.org/%ce%bf-%cf%83%cf%80%ce%b5%ce%ba-%cf%83%cf%84%ce%b1-media/
https://cultural-association.org/%ce%bf-%cf%83%cf%80%ce%b5%ce%ba-%cf%83%cf%84%ce%b1-media/
https://cultural-association.org/%ce%bf-%cf%83%cf%80%ce%b5%ce%ba-%cf%83%cf%84%ce%b1-media/


ΣΠΕΚ ΠΑΙΔΕΙΑ
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Εργοβιογραφικά Πορτρέτα 2022
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https://cultural-association.org/glossary/%ce%ba%ce%af%ce%ba%ce%b1-%cf%80%ce%bf%cf%85%ce%bb%cf%87%ce%b5%cf%81%ce%af%ce%bf%cf%85/
https://cultural-association.org/glossary/%cf%83%ce%b1%ce%bc%ce%b1%cf%81%ce%ac-%ce%b6%cf%89%ce%ae/
https://cultural-association.org/glossary/%cf%86%cf%89%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%b5%cf%81%ce%b7%cf%82-%ce%b1%ce%bd%cf%84%cf%89%ce%bd%ce%b7%cf%82/
https://cultural-association.org/glossary/%ce%b2%ce%ac%ce%bb%cf%84%ce%b5%cf%81-%cf%80%ce%bf%cf%8d%cf%87%ce%bd%ce%b5%cf%81/
https://cultural-association.org/glossary/%ce%ba%cf%8d%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%82-%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bb%ce%b1%ce%90%ce%b4%ce%b7%cf%82/
https://cultural-association.org/glossary/%ce%bc%ce%b1%cf%81%ce%af%ce%b1-%ce%bd%ce%b5%ce%b3%cf%81%ce%b5%cf%80%cf%8c%ce%bd%cf%84%ce%b7-%ce%b4%ce%b5%ce%bb%ce%b9%ce%b2%ce%ac%ce%bd%ce%b7/


ΣΠΕΚ
ΠΑΙΔΕΙΑ

Εργοβιογραφικά
Πορτρέτα
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https://cultural-association.org/glossary/%ce%b6%ce%b1%cf%86%ce%b5%ce%b9%cf%81%ce%af%ce%bf%cf%85-%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%8d%cf%81%ce%bf%cf%82-2/
https://cultural-association.org/glossary/%ce%ba%ce%b1%cf%84%cf%83%cf%8e%ce%bd%ce%b7%cf%82-%ce%ba%cf%8e%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%82/
https://cultural-association.org/glossary/%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%b7%cf%86%cf%8c%cf%81%ce%bf%cf%85-%cf%84%cf%8c%ce%bb%ce%b7%cf%82/
https://cultural-association.org/glossary/%ce%bf%cf%81%cf%86%ce%b1%ce%bd%ce%af%ce%b4%ce%b7%cf%82-%ce%bd%ce%af%ce%ba%ce%bf%cf%82/


ΣΠΕΚ ΠΑΙΔΕΙΑ 2022

62 Νέες Προσθήκες στις στήλες:

Phrases

Ιδιοχείρως

Ιδιοφώνως

Ιδιοφυώς

Λαογραφία – Παράδοση

Ελληνική Γλώσσα

Αρθρογραφία

ΜικροΑπολογισμός
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https://cultural-association.org/phrases-%cf%83%cf%80%ce%b5%ce%ba/
https://cultural-association.org/%ce%b9%ce%b4%ce%b9%ce%bf%cf%87%ce%b5%ce%af%cf%81%cf%89%cf%82-%cf%83%cf%80%ce%b5%ce%ba/
https://cultural-association.org/%ce%b9%ce%b4%ce%b9%ce%bf%cf%86%cf%8e%ce%bd%cf%89%cf%82-%cf%83%cf%80%ce%b5%ce%ba/
https://cultural-association.org/%ce%b9%ce%b4%ce%b9%ce%bf%cf%86%cf%85%cf%8e%cf%82-%cf%83%cf%80%ce%b5%ce%ba/
https://cultural-association.org/%ce%bb%ce%b1%ce%bf%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%af%ce%b1-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%ac%ce%b4%ce%bf%cf%83%ce%b7/
https://cultural-association.org/%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%b7%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b3%ce%bb%cf%8e%cf%83%cf%83%ce%b1/
https://cultural-association.org/%ce%b1%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%af%ce%b1/
https://cultural-association.org/%ce%bc%ce%b9%ce%ba%cf%81%ce%bf%ce%b1%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82/


SOLOMOS WEB RADIO TV 
www.cultural-association.org
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SOLOMOS Web Radio TV 2022

Καλώς ορίσατε στον ραδιοτηλεοπτικό κόσμο μας, του

Πολιτισμού και του Ανθρώπου. Τιμούμε τον Διονύσιο

Σολωμό, τον Εθνικό ποιητή των απανταχού Ελλαδιτών,

Κυπρίων και Αποδήμων. Διαφυλάττουμε, υποστηρίζουμε

και προωθούμε, ιδίως στους νέους, τον πλούτο της

Ελληνικής Γλώσσας. Ο Πολιτισμός, το όραμά μας, η

διαδρομή μας.

▪ Εγκαταστάσεις: πλήρως εξοπλισμένο στούντιο με

υπερσύγχρονα μέσα στο ιστορικό κέντρο της

Θεσσαλονίκης. Διαθέτει αίθουσα συνεντεύξεων,

βιβλιοθήκη, αναγνωστήριο, αίθουσα συνεδριάσεων,

χώρο εργασίας, χώρο αναμονής.

▪ Οι άνθρωποί μας: έμπειροι τεχνικοί, έγκριτοι

δημοσιογράφοι, δημοφιλείς παρουσιαστές,

καταρτισμένοι επιστήμονες, ακαταμάχητοι

καλλιτέχνες, δημιουργικοί συνεργάτες.
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▪ 7 ημέρες την εβδομάδα, 24 ώρες το 24ωρο

▪ Listen Live on: www.cultural-association.org

▪ Watch Live on: YouTube, Facebook, Twitter

▪ Podcast, Videocast on: www.cultural-association.org, LinkedIn,

Instagram

▪ Κοινό: Ελλάδα, Κύπρος, Ομογένεια > 28.000 Ελληνόφωνες

▪ Ηλικίες: ηλικίες 3 έως 90+

▪ Φύλο: 50% άνδρες – 50% γυναίκες

▪ Μέσα προώθησης : Social Media: YouTube Channel, 2 Facebook

Profiles, 2 Facebook Pages, 2 Facebook Teams, 3 Instagram

accounts, 3 Twitter accounts, 1LinkedIn page, 1 LinkedIn Profile

▪ Θεματολογία: γράμματα, τέχνες, πολιτισμός, συναφείς επιστήμες,

λαογραφία – παράδοση, ιστορία, γλώσσα, γαστρονομία,

διατροφή, αθλητισμός, ψυχολογία, περιβάλλον, παιδί, πολιτιστική

κληρονομιά, πολιτικός πολιτισμός, τουρισμός, πολιτιστική

διπλωματία, ποίηση, απαγγελίες, αφηγήσεις, θεατρική αυλαία,

συνεντεύξεις, αφιερώματα, παρουσιάσεις κ.ο.κ.

▪ Ειδική θεματολογία: Ψηφιακή Λέσχη Ανάγνωσης, κληρώσεις,

διαγωνισμοί, βραβεία, audiobooks (δράση ΣΠΕΚ «διαβάζω για

σένα)

▪ Μουσική: 34.000 μουσικές επιλογές

▪ 2.200 Απαγγελίες, Αφηγήσεις.

▪ Επικοινωνία και αλληλεπίδραση με το κοινό: chat room, viber

message 15

http://www.cultural-association.org/
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Πρόγραμμα Σταθμού 2022

SOLOMOS
το ψηφιακό ραδιόφωνο

άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς
του Συνδέσμου Πολιτισμού Ελλάδας Κύπρου

εκπέμπει καθημερινά, διαδικτυακά και live streaming
με πλούσιο εικοσιτετράωρο πρόγραμμα
ενώνοντας Ελλάδα, Κύπρο, Ομογένεια

μέσα από τα γράμματα, τις τέχνες, τη μουσική 
και τις συναφείς επιστήμες
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https://cultural-association.org/solomos-web-radio-tv-schedule/
https://cultural-association.org/solomos-web-radio-tv-schedule/


Εκπομπές 2022

www.cultural-association.org
ακούμε 24h/24h την εφαρμογή 

SOLOMOS Web Radio, 
τα Podcast και τα Videocast. 

Παρακολουθούμε τις εκπομπές 
σε live streaming στο YouTube, 

Facebook, Twitter.
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https://cultural-association.org/%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b2%ce%ac%ce%b6%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%b1%cf%82-%ce%bc%ce%b5-%cf%84%ce%b7-%cf%83%ce%af%cf%83%cf%83%cf%85/
https://cultural-association.org/%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%af-%ce%bf%cf%85%cf%83%ce%af%ce%b1%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%bf%cf%85%cf%83%ce%af%ce%b1%cf%82%ce%bc%ce%b5-%cf%84%ce%bf%ce%bd-%ce%b4%cf%81%ce%b1-%ce%b9/
http://www.cultural-association.org/


ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
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Λέσχη Ανάγνωσης Δ.Α.Δ.Α 2022

Με την Ψηφιακή Λέσχη Ανάγνωσης ο ΣΠΕΚ διαλύει 
την κοινωνική απόσταση μεταξύ φίλων, τους καλεί να 

είναι μέλη μιας Ομάδας, να διαβάσουν ένα βιβλίο να 
το αναλύσουν, να απολαύσουν τα ευρήματα.

Κάθε μακέτα από τις παρακάτω οδηγεί στην αντίστοιχη 
σελίδα και βίντεο της εκδήλωσης 
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https://cultural-association.org/%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%b7%ce%bd%cf%8c%cf%86%cf%89%ce%bd%ce%b5%cf%82-%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%ae%cf%84%cf%81%ce%b9%ce%b5%cf%82-%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%b4%ce%b5%ce%bd-%ce%b6%ce%bf%cf%85%ce%bd-%ce%b1/
https://cultural-association.org/%ce%b1%ce%bb%ce%bb%cf%8c%ce%b3%ce%bb%cf%89%cf%83%cf%83%ce%b5%cf%82-%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%ae%cf%84%cf%81%ce%b9%ce%b5%cf%82-%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%b4%ce%b5%ce%bd-%ce%b6%ce%bf%cf%85%ce%bd-%ce%b1/
https://cultural-association.org/%cf%84%ce%bf-%cf%80%cf%81%cf%8e%cf%84%ce%bf-%ce%bc%ce%bf%cf%85-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%bc%cf%8d%ce%b8%ce%b9-%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%81%ce%af%ce%b5%cf%82-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84%ce%b1/
https://cultural-association.org/%cf%84%ce%b7%cf%82-%cf%84%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%b3%ce%bc%ce%ad%ce%bd%ce%b7%cf%82-%ce%b8%ce%ac%ce%bb%ce%b1%cf%83%cf%83%ce%b1%cf%82-%cf%84%ce%bf-%ce%bd%cf%85%cf%86%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%cf%87%cf%81%ce%b9/


ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 2023

Μέλη, Φίλοι, Συνεργάτες και Εθελοντές του 
Συνδέσμου Πολιτισμού Ελλάδας Κύπρου προσέφεραν 
τιμής ένεκεν εκλεκτά νέα βιβλία στη βιβλιοθήκη του 
ΣΠΕΚ. Το αναγνωστήριο εμπλουτίζεται διαρκώς με 

νέους τίτλους, κλασικά, αλλά και σύγχρονα έργα.
Σε ειδικές περιπτώσεις ο ΣΠΕΚ τιμά τους δωρητές με 

ειδικό αφιέρωμα στο Solomos Web Radio TV. 
Βλέπουμε εδώ.
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https://cultural-association.org/%ce%b4%cf%81%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%b9%ce%bf%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%82/%ce%b2%ce%b9%ce%b2%ce%bb%ce%b9%ce%bf%ce%b8%ce%ae%ce%ba%ce%b7/


ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 2022

Δύο μεγάλες εκθέσεις βιβλίων των συγγραφέων 
του Συνδέσμου Πολιτισμού Ελλάδας Κύπρου 

πραγματοποιήθηκαν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.  

21

https://cultural-association.org/2%ce%b7-%ce%ad%ce%ba%ce%b8%ce%b5%cf%83%ce%b7-%ce%b2%ce%b9%ce%b2%ce%bb%ce%af%cf%89%ce%bd-e-book-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-audiobook-%cf%83%cf%85%ce%b3%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%ad%cf%89%ce%bd-%cf%84%ce%bf/
https://cultural-association.org/%ce%bc%ce%b5%ce%b3%ce%ac%ce%bb%ce%b7-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84%cf%85%cf%87%ce%af%ce%b1-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf-4%ce%bf-%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%b9%cf%84%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%cf%80/


ΠΤΕΡΥΓΑ ΝΕΟΙ 2022

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΩ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ 2022

Οι δύο αυτές στήλες ειδικής αρθρογραφίας 
εμπλουτίστηκαν με νέα κείμενα κα απόψεις.
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Ένας Συγγραφέας στην Τάξη μου  2022
δωρεές, εργαστήρια, διαλέξεις
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https://cultural-association.org/%ce%ad%ce%bd%ce%b1%cf%82-%cf%83%cf%85%ce%b3%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%ad%ce%b1%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%cf%84%ce%ac%ce%be%ce%b7-%ce%bc%ce%bf%cf%85-%cf%84%ce%bc%ce%ae%ce%bc%ce%b1/
https://cultural-association.org/%ce%ad%ce%bd%ce%b1%cf%82-%cf%83%cf%85%ce%b3%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%ad%ce%b1%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%cf%84%ce%ac%ce%be%ce%b7-%ce%bc%ce%bf%cf%85-%ce%b9%cf%89%ce%b1%ce%bd%ce%bd/


4 Προγράμματα Φιλαναγνωσίας
Διαβάζω ΕΔΩ

24

https://cultural-association.org/2022-%ce%b9%cf%89%ce%b1%ce%bd%ce%bd%ce%af%ce%b4%ce%b5%ce%b9%ce%bf-40%ce%bf-%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%cf%83%cf%87%ce%bf%ce%bb%ce%b5%ce%af%ce%bf-%ce%b8%ce%b5%cf%83%cf%83%ce%b1/
https://cultural-association.org/2022-%ce%bc%ce%b1%ce%bd%ce%bf%cf%85%ce%ae%ce%bb-%cf%80%ce%b1%ce%bd%cf%83%ce%ad%ce%bb%ce%b7%ce%bd%ce%bf%cf%82-3%ce%bf-%ce%b3%cf%85%ce%bc%ce%bd%ce%ac%cf%83%ce%b9%ce%bf-%ce%b1%ce%bc%cf%80/
https://cultural-association.org/%ce%b4%cf%81%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%b9%ce%bf%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%82/%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%b3%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1/


ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ 2022

25

https://cultural-association.org/%ce%b8%ce%b5%ce%bf%ce%b4%cf%89%cf%81%ce%ac%ce%ba%ce%b7%cf%82-%cf%87%ce%b1%cf%84%ce%b6%ce%b9%ce%b4%ce%ac%ce%ba%ce%b9%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%bf-%cf%83%cf%80%ce%af%cf%84%ce%b9-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%ba/
https://cultural-association.org/%ce%ad%ce%bd%ce%b1-%ce%bc%ce%bf%cf%85%cf%83%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%cf%84%ce%b1%ce%be%ce%af%ce%b4%ce%b9-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84%ce%b7-%cf%83%ce%bc%cf%8d%cf%81%ce%bd%ce%b7-%cf%83%cf%84%ce%b7-%ce%b8%ce%b5/


ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ

26



ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΥ 2022

Οι βραβευμένοι από τον Σύνδεσμο Πολιτισμού Ελλάδας Κύπρου για το 2022 είναι:

Η Μαρία Νεγρεπόντη-Δελιβάνη: για την πολυετή ευεργετική συμβολή της στην ίδρυση

Πανεπιστημιακού Ιδρύματος και στην αποτελεσματική διοίκησή του, ως Πρύτανης και

ως πρότυπο εφαρμογής της Ισότητας Φύλων. Ενίσχυσε οικονομικά τη φιλαναγνωσία και

ανέπτυξε επιστημονικές θέσεις για μια Οικονομία ικανή να επιλύει κρίσιμα κοινωνικά

θέματα, όπως η ανεργία, η ανάπτυξη νέων, αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης, ελλείμματα.

Ο Κύπρος Νικολαῒδης, Απόδημος Κύπριος στο Η.Β.: για την πολυετή ευεργετική συμβολή

του ως Καθηγητής Ιατρός παγκόσμιας εμβέλειας. Θεωρείται ως ο θεμελιωτής του

προγεννητικού ελέγχου, της ενδομήτριας ιατρικής και της εμβρυικής χειρουργικής - που

έχουν σώσει την υγεία εκατομμυρίων γυναικών, νεογέννητων κι εμβρύων - και ως

πρωτοπόρος Διδάσκαλος νέων γενεών ιατρών.

27

https://youtu.be/SoEnnCUFqgk
https://youtu.be/2JTq95JOqJk
https://youtu.be/aGsNrIEXKwg


ΒΡΑΒΕΙΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΗ 2022

Ο Σύνδεσμος Πολιτισμού Ελλάδας Κύπρου/ ΣΠΕΚ ανακοινώνει με ευαρέσκεια τους δύο

λογοτέχνες τους οποίους η Κριτική Επιτροπή ψήφισε για να τιμηθούν το 2022 με το

ΒΡΑΒΕΙΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ. Οι βραβευμένοι από τον Σύνδεσμο

Πολιτισμού Ελλάδας Κύπρου είναι:

Ο Σταύρος Ζαφειρίου: για το πρωτοπόρο έργο του σε μια διελκυστίνδα παρόντος,

παρελθόντος, πράξης, ιστορίας και μύθου, για τη δυναμική γλώσσα του που μάχεται να

εκφράσει τα άφατα, ξεχασμένες αρχές, ασπίδες έναντι του πολέμου, της μισαλλοδοξίας, της

αλλοτρίωσης. Με ειλικρινή στίχο καλεί σε αναστοχασμό μπρος στη βεβήλωση, στις

παλινωδίες της ιστορίας, και οραματίζεται νέα αρχή για τον άνθρωπο

Ο Νίκος Ορφανίδης: για την πολυετή και ουσιώδη συμβολή του στην Ελληνική Λογοτεχνία

ως ποιητής, πεζογράφος, δοκιμιογράφος, φιλοσοφικός στοχαστής, ως εκδότης ποιοτικού

λογοτεχνικού περιοδικού αλλά και ως ερευνητής-μελετητής άγνωστων πτυχών της

λογοτεχνίας της διασποράς, της θεολογίας, της Επανάστασης του 1821, της Μικρασιατικής

Καταστροφής κ.ά.

28

https://youtu.be/iOi1tI1EdAo
https://youtu.be/T-LEpar6oKs
https://youtu.be/Yzti2mri7GI


ΤΕΛΕΤΕΣ ΒΡΑΒΕΥΣΕΩΝ 2022

29

https://youtu.be/iOi1tI1EdAo
https://youtu.be/SoEnnCUFqgk


ΤΕΛΕΤΕΣ ΒΡΑΒΕΥΣΕΩΝ 2022

30

https://youtu.be/5m36cp5H3y0
https://youtu.be/QRGFsRv9z_s?t=2


ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΣΠΕΚ 2022

31



«Για τον Μανόλη Αναγνωστάκη» 2022

32

https://youtu.be/4SVZmyM9Gvs
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https://cultural-association.org/%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%84%ce%b5%ce%bb%ce%ad%cf%83%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-4%ce%bf%cf%85-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%bd%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%bf%cf%8d-%cf%80%ce%bf%ce%af%ce%b7%cf%83%ce%b7%cf%82/
https://cultural-association.org/product/%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf%ce%bd-%ce%bc%ce%b1%ce%bd%cf%8c%ce%bb%ce%b7-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%b3%ce%bd%cf%89%cf%83%cf%84%ce%ac%ce%ba%ce%b7-%cf%83%cf%8d%ce%bd%ce%b4%ce%b5%cf%83%ce%bc/


«ΔΕΝ ΣΕ ΞΕΧΝΩ ΙΩΝΙΑ, 
Ω Σμύρνη Εσύ Αγαπημένη» 2022

Υπό την Αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας 
Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας 

34

https://cultural-association.org/5%ce%bf%cf%82-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%bd%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-%cf%80%ce%bf%ce%af%ce%b7%cf%83%ce%b7%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%cf%80%ce%b5%ce%b6%cf%8c%ce%bc%ce%bf%cf%81%cf%86%ce%bf/
https://cultural-association.org/%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%84%ce%b5%ce%bb%ce%ad%cf%83%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%bd%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%bf%cf%8d-%cf%80%ce%bf%ce%af%ce%b7%cf%83%ce%b7%cf%82/
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https://youtu.be/5m36cp5H3y0
https://cultural-association.org/product/%ce%b4%ce%b5%ce%bd-%cf%83%ce%b5-%ce%be%ce%b5%cf%87%ce%bd%cf%89-%ce%b9%cf%89%ce%bd%ce%b9%ce%b1-%cf%89-%cf%83%ce%bc%cf%8d%cf%81%ce%bd%ce%b7-%cf%80%ce%ac%ce%bd%cf%84%ce%b1-%ce%b5/


ΕΚΔΟΣΕΙΣ 2022

36



8 - AUDIOBOOK ΣΠΕΚ 2022

Η Επανάσταση 
των Λέξεων 
του Καλού
Video Book

Το αληθινό τιγράκι 
Video Book

37

https://cultural-association.org/product/%ce%b7-%ce%b5%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%ac%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7-%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%bb%ce%ad%ce%be%ce%b5%cf%89%ce%bd-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%ba%ce%b1%ce%bb%ce%bf%cf%8d-%cf%84%ce%bf/
https://youtu.be/prVII5HNPpA
https://youtu.be/prVII5HNPpA
https://youtu.be/prVII5HNPpA
https://youtu.be/prVII5HNPpA
https://youtu.be/lrylDlZBKbE
https://youtu.be/lrylDlZBKbE


22 - E-BOOK ΣΠΕΚ 2022

38



E-BOOK ΣΠΕΚ 2022

39



52 - ΕΝΤΥΠΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΠΕΚ 2022

40



ΕΝΤΥΠΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΠΕΚ 2022

41



ΕΝΤΥΠΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΠΕΚ 2022

42



43



ΣΠΕΚ – 1ο Τεύχος 
Τρίπτυχη Έκδοση με Φράσεις Ποιητών 

44



ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

45



46



47



48



ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΒΙΝΤΕΟ

2 Έκθεση Έντυπων Βιβλίων, E-Book και Audiobook των 
Συγγραφέων του Συνδέσμου Πολιτισμού Ελλάδας Κύπρου 

που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, 
στο Σπίτι της Κύπρου στις 14/6/2022

49

https://youtu.be/2hBge8MlWR0
https://youtu.be/fhulfTcWuZY
https://youtu.be/G2gJIYWKsWI
https://youtu.be/DemkmRXIYPs
https://youtu.be/f_a5vGyfpW0
https://youtu.be/P1HYGr4URBc


50
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ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΒΙΝΤΕΟ

4o Πολιτιστικό Πανόραμα 
Συνδέσμου Πολιτισμού Ελλάδας Κύπρου 

στο Μέγαρο της Φ.Α.Α.Θ. 
Σάββατο 17/12/2023, Θεσσαλονίκη

52

https://youtu.be/pfb8Vb_Qbg0


53

https://youtu.be/5m36cp5H3y0
https://youtu.be/KLWShtxVvLw
https://youtu.be/QRGFsRv9z_s?t=2


BOOKS & GIFTS GALLERY

54



Διατίθενται 11 Εικαστικά Έργα

Εκλεκτών Καλλιτεχνών προς αγορά – χορηγία .

Η ευεργεσία σας προάγει τις τέχνες και τον πολιτισμό.

55

https://cultural-association.org/product-category/gifts/
https://cultural-association.org/product-category/gifts/


Διατίθενται 32 Εργόχειρα

Εκλεκτών Δημιουργών προς αγορά – χορηγία .

Η ευεργεσία σας προάγει τις τέχνες και τον πολιτισμό.

56

https://cultural-association.org/product-category/ergoxeira/
https://cultural-association.org/product-category/ergoxeira/


Διατίθενται 52 Βιβλία

Εκλεκτών Συγγραφέων προς αγορά – χορηγία .

Η ευεργεσία σας προάγει τις τέχνες και τον πολιτισμό.

57

https://cultural-association.org/product-category/ekdoseis/
https://cultural-association.org/product-category/ekdoseis/


ΠΟΙΗΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΑΣΜΟΙ
αποσπάσματα από eBooks 

των συγγραφέων του ΣΠΕΚ
2022

58



Μια φορά κι έναν καιρό, κοντά σε μια μακρινή
πολιτεία, ζούσε μια όμορφη νεράιδα που την
έλεγαν Πεταλλουδένια. Τα μαύρα της μακριά
μαλλιά ήταν πλούσια σαν γοργόνας και τα μαύρα
μάτια της, έλαμπαν μες στο σκοτάδι σαν δυο μικροί
φάροι στον ορίζοντα…

Η Πεταλουδένια | Κωνσταντίνος Μακρής

Καὶ γέμιζες πουλιὰ τὰ πνεμόνια
τραγούδι ν’ ἀνθίσει τὴν ἄνοιξη
φωνὴ πρωτοπόρα
καρπὸ ριζοσπάστη
στοὺς κάμπους νὰ φέρει
κρασὶ στ’ ἀμπέλια
πέτρα καὶ χαλκὸ
στὰ λατομεῖα
νερὰ κρύσταλλα
στὰ ματωμένα ποτάμια
θάβοντας μὲς στὴ μνήμη
τοὺς ἀδικοχαμένους.

Ρε Αλέξης 
Κλεοπάτρα Μακρίδου 

Μια φορά κι έναν καιρό μαζεύτηκαν σ’ έναν
λόφο, στην πολιτεία του Καλού, όλες οι λέξεις
συγγενείς του. Ήταν εκεί από πολύ νωρίς η
Ελπίδα, η Αγάπη, η Ειρήνη, η Ισότητα, η
Ελευθερία, η Ηθική, η Φιλία και μερικές άλλες...

Η επανάσταση των λέξεων του καλού 
Ελευθέριος Πλουτάρχου

Τ’ απόγευμα ήρθε η γιαγιά και ο παππούς.
Ξέχασαν να μιλήσουν στη Φλέρη και πήγανε
κατευθείαν να δούνε το μωρό. Σκύψανε κι οι
δύο πάνω απ’ το κρεβατάκι του και κάνανε
σαν χαζοί απ’ την πολλή χαρά τους.

Το αληθινό τιγράκι | Κίκα Πουλχερίου

Βαδίζω µόνος µου στην αρχή της νέας
παραλίας απ’ την Καλαµαριά, ένα
απογευµατινό από κείνα τα ροµαντικά του
Οκτώβρη της Θεσσαλονίκης. Από νωρίς έχει
βρέξει. Τώρα φυσάει ένας βαρδάρης µ’ εκείνη
τη γνωστή ένταση αλλά και γοητεία που
µόνον αυτός ξέρει ν’ ασκεί εδώ και πολλά
χρόνια στους ροµαντικούς, και όχι µόνον,
ανθρώπους αυτής της πόλης. Το µεγάλο
καραµπουρνού προβάλλει ανασηκωµένο πάνω
απ’ τη θάλασσα σαν µύτη τεράστιου ξιφία. Τα
σπίτια των παραλιακών χωριών του κόλπου
φαίνονται πεντακάθαρα, σαν να ’ναι πάνω απ’
το γήινο ορίζοντά τους, σ’ ένα άλλο ψηλότερο
επίπεδο.

Μια ζωή ορθοπεταλιά | Γιώργος Ρουκάς

Τέσσερα θεατρικά μονόπρακτα
❖Ο λαίμαργος σκύλος
❖Ο φιλάργυρος
❖Ο γάιδαρος και το τομάρι του

λιονταριού
❖ Γαϊδούρι φορτωμένο αλάτι

Αίσωπος ο σύγχρονος
Άννα Τενέζη

Ένα «θεατρικό έργο» κάτω από τον
γενικό τίτλο Αύριο είναι
Χριστούγεννα, συμπεριελαβομένων
των θεατρικών διασκευών τριών
διηγημάτων, αριστουργημάτων της
παγκόσμιας λογοτεχνίας:

α) Ο Βάνκας του Τσέχοφ,
β) Το κοριτσάκι με τα σπίρτα του
Άντερσεν,
γ)Το δώρο των Μάγων του Ο’ Henry

Αύριο είναι Χριστούγεννα
Άννα Τενέζη 59



Κι αν θέλαμε στην καθημερινή μας δύσκολη
ή εύκολη ζωή μας να λύνουμε προβλήματα
και με τη θέλησή μας, ας μη ξεχνάμε κάποτε
να κάνουμε κάπως σεμνά σωστά θα ήταν και
συχνά στον κόσμο μας και ταπεινά πάντα
την προσευχή μας…

Στο περιβόλι της ποίησης
Τζιβράς Γεράσιμος

Κεντήτρα αυτοδίδακτη το δέρμα

πλέκει παράλληλες κυματιστές ρυτίδες

αφώτιστα αυλάκια 

θερμαίνουν θλίψη βλοσυρή 

ανέπαφη από σκαμπανεβάσματα                                                                                                  

Άνοιξης Φθινοπώρου 

με διπλωμένο το πανί 

στην άλλη τη μασχάλη 

ενθύμιο της πρώτης περιπλάνησης,

εκεί όπου τα άνθη δεν ευδοκιμούν 

μια και το άγονο υπόστρωμα δεν επιτρέπει.

Έχει και όρια η θελκτική ελπίδα, 

σοφή η αρμονία ορίζει αμετάκλητα

παιγνίδι χωρίς υποκατάστατο…

Της ταραγμένης θάλασσας το νυφικό

Τίτος Χριστοφίδης

Πριν χτίσετε ένα σπίτι μες στα τείχη της

πόλης, φτιάξτε με τη φαντασία σας ένα

κιόσκι με κληματαριές στην άγρια φύση.

Καλίλ Τζιμπράν – Ο Προφήτης

Μετάφραση: Ιωσήφ Σ. Ιωσηφίδης

Με την Ανθολογία αυτή, «Φράσεις

Κυπρίων Ποιητών: Μνήμη-

Συνείδηση-Δράμα της Κύπρου»,

έχω επιλέξει 127 φράσεις 127

Κυπρίων ποιητών οι οποίες, ως

επιγράμματα με γνωμική μορφή,

συνθέτουν την όλη εικόνα του

αγώνα των Κυπρίων, απ’ τον

Μεσαίωνα ως σήμερα, να

διατηρήσουν τον ελληνικό

πολιτισμό και να συνεχίζουν να

υποστηρίζουν τις αξίες (ελευθερία,

δικαιοσύνη, σύνεση, γενναιότητα

κ.ά.) ώστε θαρρετά και με περισσή

αξιοπρέπεια ν’ αντιμετωπίζουν

κατακτητές, τα δεινά των εποχών,

το δράμα, το τραύμα.

Φράσεις Κυπρίων Ποιητών

Ιωσήφ Σ. Ιωσηφίδης

Η ΠΟΙΗΣΗ

Η ποίηση είναι ένας κήπος

γεμάτος πουλιά,

τραγουδάει τον έρωτα

τον Μιχάλη την Άννα.

Η ποίηση είναι το σπίτι

που χωράει μέσα όλο τον κόσμο.

Μα όταν η ελευθερία χάνεται

η ποίηση γίνεται

σπαθί και ντουφέκι.

Λεύκιος Ζαφειρίου

«Ανθολογία από την ποίησή του»

60



ΜΝΗΜΟΣΥΝΗ

«Μνημοσύνης δ᾽ ἐξαῦτις ἐράσσατο καλλικόμοιο,

ἐξ ἧς αί Μοῦσαι χρυσάμπυκες ἐξεγένοντο

ἐννέα, τῇσιν ἅδον θαλίαι καὶ τέρψις ἀοιδῆς.»

Κι ύστερα πάλι τη Μνημοσύνη αγάπησε (ο Δίας) με την ωραία κόμη,

και γεννηθήκανε απ᾽ αυτήν οι Μούσες που φορούν χρυσό διάδημα

οι εννιά, που τους αρέσουν οι ευωχίες και η τέρψη των ασμάτων.

Ησίοδος, Θεογονία 915-7

«Μνήμην θ’ απάντων, μουσομήτορ’ εργάνην.»

Μνήμη όλων γενεσιουργός, μητέρα των μουσών.

Αισχύλος, 525-456 π.Χ. 61



Πολιτιστικές αναζητήσεις

Σίσσυ Σιγιουλτζή-Ρουκά
Πρόεδρος ΣΠΕΚ

Σύνδεσμος Πολιτισμού Ελλάδας Κύπρου: Όραμα, στόχοι, ευεργεσία

Ο Σύνδεσμος Πολιτισμού Ελλάδας Κύπρου – ΣΠΕΚ ιδρύθηκε με Όραμα να
στηρίζει και να προάγει ευρέως τη λογοτεχνία, τις τέχνες, τις επιστήμες
(Γλώσσα, Άυλη Κληρονομιά, Ιστορία, Περιβάλλον, Υγεία, Τουρισμός,
Κοινωνιολογία, Φιλοσοφία κ.ά.) και τις αρχές και οικουμενικές αξίες του
Ελληνικού Πολιτισμού για ένα κόσμο καλύτερο, επιτόπια μα και διεθνώς.
Με σχέδια δράσης, προγράμματα, διασυνδέσεις, διεθνείς σχέσεις,
επιτροπές, σύγχρονα μέσα και υποδομές (διεθνής διαδικτυακός κόμβος
www.cultural-association.org, Web RadioTV SOLOMOS, Ανθολογίες,
Λογοτεχνικές / Ψηφιακές Εκδόσεις, Μελέτες, Συνέδρια, Φεστιβάλ,
Ψηφιακό Αναγνωστήριο ΔΑΔΑ, Online Gallery, ΣΠΕΚ ΠΑΙΔΕΙΑ,
συνεντεύξεις, εκδηλώσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα, διαγωνισμοί,
βραβεία, αριστεία, κ.ά.), ο ΣΠΕΚ στοχεύει ν’ αναβαθμίσει την πνευματική
στάθμη της Ελλάδας, της Κύπρου, εντός και εκτός, προς όφελος του
Έλληνα, του Κύπριου, του Απόδημου, του ξένου ελληνομαθούς και
ελληνολάτρη. Έτσι αξιοποιεί τις γνώσεις και το πνεύμα των δικών του
συνεργατών –επιστημόνων, δημιουργών (λόγου και τέχνης) και
συμβούλων– από 30 περίπου χώρες.

Επιζητεί να ενδυναμώσει την «Πολιτιστική Ταυτότητα και Ανάπτυξη»
που ωφελεί αποτελεσματικά την τουριστική, οικολογική και κοινωνική
ανάπτυξη και την ποιότητα ζωής του απανταχού ελληνισμού. Οι Στόχοι
του ΣΠΕΚ είναι πολλαπλοί που συνεχώς εμπλουτίζονται και γίνονται όλο
και πιο εξωστρεφείς, ώστε να ενδυναμώνουν την Πολιτιστική
Διπλωματία με «εξαγωγή» σε ξένες χώρες έργων τέχνης και
μεταφρασμένων λογοτεχνικών και επιστημονικών έργων. Ο ΣΠΕΚ ενώνει
με τους δικούς του καινοτόμους τρόπους και με τα σύγχρονα μέσα του
τους απανταχού ελληνόφωνους, δημιουργούς, επιστήμονες και απλούς
πολίτες προς κοινούς στόχους, για να αποδείξει ότι ο Ελληνισμός άντεξε
χιλιάδες χρόνια χάρη σ’ αυτό το ιερό διαχρονικό έργο που είναι η
ασφαλιστική δικλείδα και στην εποχή του χάους, της διαφθοράς της
αυτοκαταστροφής.
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Η στρατηγική του ΣΠΕΚ είναι και εσωστρεφής: επεκτείνεται και σε

εσωτερικά καίρια ζητήματα όπως η δημόσια υγεία, η διατήρηση του

περιβάλλοντος, ο επαγγελματικός προσανατολισμός των νέων, η αξία

της Γλώσσας, της Φιλοσοφίας, της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς,

αλλά και της ανθρώπινης ανάπτυξης, της σχέσης των ανθρώπων με

τη φύση, με σκοπό να τροφοδοτηθεί η πολιτιστική μας φαντασία για

ένα βιώσιμο μέλλον, στοιχεία που αναβαθμίζουν την εικόνα του

ελληνόφωνα στα μάτια ξένων (τουριστών, επιστημόνων κ.ά.). Ο

ΣΠΕΚ εξάγει ένα ισχυρό πολιτιστικό προϊόν και σε ξένα κέντρα και

μεταφέρει την αξία του πρακτικά, με μεταφράσεις, τέχνες κ.ά. Αλλά

για να επιτύχει τον υψηλό αυτό εσωστρεφή και ταυτόχρονα

εξωστρεφή στόχο –που είναι και επιδίωξη της εκάστοτε Κυβέρνησης

- ο ΣΠΕΚ αιτείται της αιγίδας και ευγενούς στήριξης ευεργετών

επιχειρηματιών –που ευεργετούσαν από τα παλιά χρόνια– προς

δίκαιο όφελος και των ιδίων. Με σαφή λόγια, αν δεν υπήρχαν οι

χορηγοί των αρχαίων τραγωδών και φιλοσόφων και των τεράστιας

αξίας μνημείων όπως ο Παρθενώνας, δεν θα είχαμε Πολιτισμό που

δίδαξε όλο τον κόσμο, δεν θα είχαμε μια πατρίδα που αντέχει χάρη σε

αυτόν. Θα είχαμε γη χωρισμένη σε οικόπεδα. Είναι υπεράξιο το έργο

των χορηγών που πίστεψαν στο αγνό όραμα. Ο Πολιτισμός

ευεργετείται και ευεργετεί.

www.cultural-association.org
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