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Ποιητική Ανοιξιάτικη Βροχή στη Λευκωσία 
στις 26 Μαϊου, 2012 στις 6.00 το απόγευμα 

 
κατά μήκος των οδών Λήδρας και Αrasta 

που τέμνονται στο οδόφραγμα το οποίο χωρίζει την πόλη στα δυο 
 
Μια Ποιητική Εκδήλωση με παγκόσμια συμμετοχή   
310 ποιητές από 55 χώρες του κόσμου έχουν στείλει ποιήματά τους  
 
Η εκδήλωση θα μεταδίδεται μέσω του διαδικτύου, σε όλο τον κόσμο 
 
Διαφορετικές εθνικότητες - μία Ευρώπη -  ένας Κόσμος -  ίδιο Μέλλον  

 
Τον τελευταίο μήνα η πρόσκλησή μας ταξίδεψε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, από χώρα σε χώρα, 
από ποιητή σε ποιητή, σε ιστοσελίδες, λογοτεχνικές ομάδες, σε διεθνείς πολιτιστικές οργανώσεις με μέλη 
χιλιάδες ποιητές. Υπολογίζουμε πως η πρόσκληση άνοιξε στις οθόνες τουλάχιστον 175 χιλιάδων ποιητών 
σε ολόκληρο τον κόσμο  
 
Η Εκδήλωση 
 
Μεγάλα μπαλόνια σε διάφορα μεγέθη, τα μεγαλύτερα από τα οποία θα είναι γεμάτα με ποιήματα, θα 
αναρτηθούν σε ύψος πάνω από τα κτίρια, κατά μήκος των οδών Λήδρας και Arasta, ώστε να 
δημιουργήσουν μια ‘αλυσίδα σύνδεσης’, χωρίς διαχωριστική γραμμή. Τα μπαλόνια με τα ποιήματα θα 
σπάσουν σε τακτά διαστήματα αφήνοντας τα ποιήματα να πέσουν σαν βροχή! 

 ΌΌλα τα ποιήματα  θα τυπωθούν σε εκατοντάδες αντίτυπα σε ανακυκλωμένο χαρτί.  

Πολλές πλατφόρμες θα στηθούν κατά μήκος των δυο οδών στις οποίες μουσικά σχήματα θα παίζουν 
μουσική και από όπου θα απαγγέλλονται ποιήματα, από ποιητές, ηθοποιούς αλλά  και από τον κόσμο 
που θα τα μαζεύει καθώς θα πέφτουν στη γη. 
 
Ενημερωτικό Πρόγραμμα θα διανεμηθεί, το οποίο θα καθοδηγεί το κοινό στις πλατφόρμες 
μουσικής/απαγγελίας. Τόσο η μουσική όσο και οι απαγγελίες θα ακούγονται ταυτόχρονα και 
παράλληλα σε περισσότερες από μια πλατφόρμες.    
 
Το κοινό θα καλείται να διαβάσει ποιήματα και να τα ‘καρφιτσώνει’ στα νήματα που θα  στηρίζουν τα 



	  

μπαλόνια.  
 
Γίνονται  διευθετήσεις  ώστε τοπικοί Τηλεοπτικοί σταθμοί να καλύψουν τη εκδήλωση, η οποία θα 
μεταδίδεται ζωντανά μέσω internet (webstreaming) από την Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου.  
 
Οργανωτές:  
Ideogramma  
Sidestreets   
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Κύπρου 
 
Κύριος Χορηγός:  
CyTA - Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου 
 
Συνεργάτες:  
Δήμος Λευκωσίας 
ΈΈνωση Λογοτεχνών Κύπρου 
Πρεσβείες Ισπανίας, Ιταλίας, Αυστρίας, Ισραήλ, Νορβηγίας 
Goethe Institut Cyprus 
British Council Cyprus 
Ars Interpres (Σουηδία) 
Mediterranean Poetry (Σουηδία) 
BIPVAL (Γαλλία) 
NORLA (Νορβηγία) 
Norwegian Authors Association (Νορβηγία) 
Κύκλος Ποιητών (Ελλάδα) 
Poetix (Ελλάδα) 
Diogen pro Culture magazine (Βοσνία & Ερζεγοβίνη) 
Voices of Israel Group of Poets in English (Ισραήλ) 
Poesiepresente (Ιταλία) 
World Poetry Canada (Καναδάς) 
 
 
 
 
Λίλη Μιχαηλίδου 
(τηλ. 99577006) 
 
 
 
 
	  


