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

Θεσσαλονίκη 17/021/2020

Δ ε λ τ ί ο Τύ πο υ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΣΠΕΚ)
ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΕΛΚ)
ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΜΕΧΡΙ 30 ΧΡΟΝΩΝ, ΠΡΟΣ ΤΙΜΗ ΤΗΣ ΚΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥΛΑ
Η μεγάλη ποιήτρια του Πανελληνίου και Μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, Κική Δημουλά, περνά δύσκολες
μέρες. Προς τιμή της, ο Σύνδεσμος Πολιτισμού Ελλάδας Κύπρου
(ΣΠΕΚ) και η Ένωση Λογοτεχνών Κύπρου προκηρύσσουν
Διαγωνισμό ανάμεσα στους νέους της Ελλάδας, της Κύπρου,
αλλά και Ελλαδίτες και Κύπριους που ζουν στο εξωτερικό,
ηλικίας από 15 μέχρι 30 χρόνων, και τους προσκαλούν να
στείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΣΠΕΚ info@culturalassociation.org ένα ποίημά τους (μέχρι 25 γραμμές) ή ένα
σύντομο διήγημά τους (μέχρι 300 λέξεις), που να το έχουν
εμπνευστεί από το πιο κάτω γνωστό ποίημα της Κικής Δημουλά,
‘Ο ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ’. Οι νέοι διαγωνιζόμενοι πρέπει να
αναφέρουν το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση, το τηλέφωνο και
το προσωπικό τους email.
Ο Διαγωνισμός αρχίζει την 18η Φεβρουαρίου και λήγει την 1η Μαρτίου 2020.
Τα ποιήματα και τα διηγήματα θα τα κρίνει Επιτροπή Αξιολόγησης, από φιλόλογους και λογοτέχνες, μέλη
του Συνδέσμου Πολιτισμού Ελλάδας Κύπρου και της Ένωσης Λογοτεχνών Κύπρου. Από αυτά τα
καλύτερα θα μεταδοθούν σε απαγγελία απ’ την διεθνή, ψηφιακή, ραδιοτηλεοπτική εκπομπή
‘ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΙΣΣΥ’ του Radio1d www.radio1d.gr, η οποία προβάλλεται ζωντανά μέσα από το
Facebook και το YouTube, και ο δημιουργός κάθε έργου θα ενημερωθεί από τους διοργανωτές για το
‘πότε ακριβώς θα παρουσιαστεί το έργο του.’ Όσα έργα επιλεγούν θα περιληφθούν έπειτα σε
Λογοτεχνική Ανθολογία Νέων που θα εκδοθεί από τον Σύνδεσμο Πολιτισμού Ελλάδας Κύπρου και την
Ένωση Λογοτεχνών Κύπρου και θα κυκλοφορήσει στην Ελλάδα, στην Κύπρο και το εξωτερικό.
Ας δώσουμε μαζί λίγη χαρά στην ποιήτριά μας!
▪
▪

«Διαβάζοντας με τη Σίσσυ» ραδιοτηλεοπτική εκπομπή radio1d.gr:
YouTube Channel | Facebook Page
Σύνδεσμος Πολιτισμού Ελλάδας Κύπρου: YouTube Channel | Facebook Page | Twitter

Ακολουθεί το Ποίημα της Κικής Δημουλά
Ο ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
Web: www.cultural-association.org ▪ Email: info@cultural-association.org
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Ὁ ἔρωτας,
ὄνομα οὐσιαστικόν,
πολὺ οὐσιαστικόν,
ἑνικοῦ ἀριθμοῦ,
γένους οὔτε θηλυκοῦ, οὔτε ἀρσενικοῦ,
γένους ἀνυπεράσπιστου.
Πληθυντικὸς ἀριθμὸς
οἱ ἀνυπεράσπιστοι ἔρωτες.

Ὁ φόβος,
ὄνομα οὐσιαστικὸν
στὴν ἀρχὴ ἑνικὸς ἀριθμὸς
καὶ μετὰ πληθυντικὸς
οἱ φόβοι.
Οἱ φόβοι
γιὰ ὅλα ἀπὸ δῶ καὶ πέρα.
Ἡ μνήμη,
κύριο ὄνομα τῶν θλίψεων,
ἑνικοῦ ἀριθμοῦ
μόνον ἑνικοῦ ἀριθμοῦ
καὶ ἄκλιτη.
Ἡ μνήμη, ἡ μνήμη, ἡ μνήμη.
Ἡ νύχτα,
Ὄνομα οὐσιαστικόν,
Γένους θηλυκοῦ,
Ἑνικὸς ἀριθμός.
Πληθυντικὸς ἀριθμὸς
Οἱ νύχτες.
Οἱ νύχτες ἀπὸ δῶ καὶ πέρα.
(ἀπὸ τὰ Ποιήματα, Ἴκαρος 1998)
Με τιμή,
Η Πρόεδρος του ΣΠΕΚ

Ο Πρόεδρος της ΕΛΚ

Σίσσυ Σιγιουλτζή-Ρουκά ΜΑ, ΒΑ

Δρ. Ιωσήφ Σ. Ιωσηφίδης

Φιλόλογος, Λογοτέχνης,
Παραγωγός Προγραμμάτων Πολιτισμού

τ. Καθηγητής ΑΕΙ ΜΙΜ-Cyprus, Συγγραφέας

www.cultural-association.org
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