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Χαιρετισμός Δημάρχου στην εκδήλωση της Ένωσης Θεατρικών Συγγραφέων
Κύπρου (ΕΘΣΚ), για την απονομή των βραβείων συγγραφής θεατρικού
έργου με θέμα σε «Κλειστό Κύκλο», Σάββατο 19/9/20 στο Πάνος
Σολομωνίδης
Είναι με μεγάλη χαρά που αποδέχτηκα την πολύ τιμητική πρόσκληση του
Γιώργος Θεοδοσίου, του Προέδρου της Ένωσης Θεατρικών Συγγραφέων
Κύπρου (ΕΘΣΚ), να θέσω υπό την αιγίδα μου την αποψινή εκδήλωση για την
απονομή των βραβείων συγγραφής θεατρικού έργου με θέμα σε «Κλειστό
Κύκλο».
Τέτοιες εκδηλώσεις, σε τέτοιες εποχές που περνάμε είναι κάτι παραπάνω από
σημαντικές. Είναι οξυγόνο, καθαρό οξυγόνο, απαραίτητο για την επιβίωση μας
ενάντια στην καταθλιπτική άπνοια που επέβαλε η πανδημία. Και θέλω να
ευχαριστήσω την Ένωση Θεατρικών Συγγραφέων Κύπρου γιατί με τη δράση
τους, με το πολιτισμικό αντίδοτο που μας προσφέρων, μας κρατούν
πολιτισμικά ζωντανούς, με ελπίδα και αισιοδοξία για τη ζωή μας και το μέλλον
της κοινωνίας μας.
Η Ένωση Θεατρικών Συγγραφέων Κύπρου κλείνει φέτος 52 χρόνια ζωής , αφού
ιδρύθηκε το 1968. 52 χρόνια προσφοράς στο Πολιτισμό του τόπου μας.
Η Ένωση ιδρύθηκε θέτοντας ως στόχο την προώθηση του Κυπριακού
Θεατρικού λόγου και τη θεατρική και γενικότερα την Πολιτιστική προβολή της
Κύπρου στο εξωτερικό.
Προτεραιότητες της Ένωσης είναι η διατήρηση των ηθών και εθίμων του τόπου
μας μέσα από την προβολή της Κυπριακής διαλέκτου, και μέσα στα πλαίσια
αυτά, η Ένωση έχει θεσμοθετήσει τη διοργάνωση σεμιναρίων Κυπριώτικου
Σκετς. Παράλληλα η Ένωση στηρίζει και τη γενικότερη προσπάθεια για την
διαιώνιση των διαλεκτών της Ελληνικής Γλώσσας με τη διοργάνωση σειράς
συμποσίων και εκδηλώσεων στην Κύπρο και στο εξωτερικό.
Φέτος, παρά τις αντίξοες συνθήκες εξαιτίας της πανδημίας, η Ε.Θ.Σ.Κ δεν
ανέστειλε τη δράση και την προσφορά της. Αντίθετα προκήρυξε Διαγωνισμό
Συγγραφής Θεατρικού Μονόλογου με θέμα «ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΥΚΛΟ», στις 28
Απριλίου 2020 εν μέσω κυριολεκτικά του πρωτοφανούς και παρατεταμένου
εγκλεισμού μας.
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Όπως έγραψε ο Πρόεδρος της Ένωσης, «η ενέργεια μας αυτή έδωσε θάρρος
και δύναμη σε πολλούς συγγραφείς από Κύπρο και Ελλάδα, να ανασκαλίσουν
την φαρέτρα της ψυχής τους, και να γεννήσουν ακόμα ένα Πνευματικό Παιδί».
Απόψε υποδεχόμαστε την έκδοση του βιβλίου με τα Οκτώ διακριθέντα Έργα,
Κυπρίων και Ελλαδιτών Συγγραφέων τα οποία, σε λίγο θα παρουσιαστούν και
των οποίων οι συγγραφείς θα βραβευθούν.
Τελειώνοντας, θέλω ακόμα μια φορά σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση και
να σας ευχηθώ να συνεχίσετε το πλούσιο και αξιόλογο έργο σας και την
προσφορά σας στον πολιτισμό της πόλης μας και της πατρίδας μας.
Σας ευχαριστώ.

