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ΟΔήμος Λεμεσού, στην προσπάθεια του να 
αναβαθμίσει τις προσφερόμενες υπηρεσίες 
που σχετίζονται με την ιστορία της Λεμεσού 
αποφάσισε να δημιουργήσει ένα ανεξάρτητο 
΄Ιδρυμα, που θα λειτουργεί βάσει της σχετικής 
Νομοθεσίας περί Ιδρυμάτων (Ν52/72) 
το οποίο θα στεγασθεί στην πρώην οικία 
Επάρχου η οποία έχει αποκατασταθεί με τη 
γενναιόδωρη χορηγία του Ιδρύματος Νίκου 
και Δάσποινας Παττίχη.
1.  Ιστορικό Αρχείο, στο οποίο θα ενταχθεί 
το αρχείο του Δήμου Λεμεσού και τα 
διάφορα ιδιωτικά αρχεία και συλλογές που 
έχουν περιέλθει στη κατοχή του Αρχείου. 
2.  Το Κέντρο Μελετών το οποίο θα επιστη-
μονικοποιήσει περαιτέρω την έρευνα γύρω 
από την ιστορία της Λεμεσού αναφορικά 
με την πνευματική, καλλιτεχνική, πολιτιστική, 
κοινωνική, οικονομική, αθλητική και 
οποιασδήποτε άλλης μορφής παρόμοια 
δραστηριότητα. Η δράση του ιδρύματος  
θα ανοιχτεί στους πιο κάτω πυλώνες βάση 
της συμφωνίας που υπέγραψε ο Δήμος με 
το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, θα 
υπάρχει στο Κέντρο, σε ψηφιοποιημένη 
μορφή ο κυπριακός τύπος από το 1880, 
καθώς και φωτογραφίες και ταινίες 
που ανήκουν στο Γραφείο Τύπου και 
Πληροφοριών. 
3. Μουσείο εκθεμάτων με θεματικές 
ενότητες για την ιστορική εξέλιξη της 

Λεμεσού τους τελευταίους αιώνες.  
Στόχος είναι το ΄Ιδρυμα να καταστεί ένα 
αναγνωρισμένο Μουσείο, σύμφωνα με 
τον Νόμο περί Αναγνώρισης Ιδιωτικών 
Μουσείων και Μουσείων Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, αλλά και μέλος την ICOM 
(International Council of Museums), του 
Network of European Μuseum Organisa-
tions (NEMO) και του European Museum 
Forum (EMF).  Ο τύπος του ιδρύματος αυτού 
εντάσσεται στην κατηγορία των μουσείων 
που διατηρεί συλλογές και προάγει την 
έρευνα σε θέματα τοπικού ενδιαφέροντος 
και πολιτισμικής παράδοσης.
Η σύσταση του Ιδρύματος εντάσσεται 
στην ευρύτερη πολιτική του Δήμου 
Λεμεσού για αναβάθμιση της πόλης, 
η οποία αναβαθμίζεται καθημερινά και 
κοιτάζει με αισιοδοξία το μέλλον της.  Η 
πόλη μας έχει πλέον μπει σε μια διαδικασία 
νοικοκυρέματος, δημιουργίας υποδομών, 
αξιοποίησης ευρωπαϊκών κονδυλίων, 
προγραμμάτων και προσανατολισμών 
και εδώ ακριβώς βρίσκεται ο ρόλος του 
Παττιχείου Δημοτικού Μουσείου, 
Ιστορικού Αρχείου και Κέντρου Μελετών 
Λεμεσού, ο οποίος θα γίνεται ολοένα και 
περισσότερο αναγκαίος όσο η πόλη αποκτά 
περισσότερη συνείδηση της ιστορικής της 
θέσης στην Κύπρο και την ευρύτερη περιοχή 
της ανατολικής Μεσογείου.  Μέσα από τη 
μελέτη της ιστορίας της πόλης, ιδιαίτερα η 
σχολική κοινότητα μέσω της προσφοράς 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων, οι νέοι 
πολίτες, αλλά και οι επισκέπτες της πόλης θα 

πόλης, θα συνειδητοποιούν ότι ζουν σε μια 
πόλη που έχει ένα σημαντικό ιστορικό 
παρελθόν, πάνω στο οποίο εδράζεται το 
μέλλον της.
Το σύνθημα του Αρχείου είναι ξεκάθαρο: 
«Διασώζουμε το παρελθόν της πόλης 
για το μέλλον της» και αυτό γίνεται εδώ 
και επτά χρόνια τώρα, με μια μεγάλη 
ομάδα ανθρώπων που έθεσε τη μελέτη της 
ιστορίας της πόλης σε άλλες βάσεις και οι 
οποίες ενισχύονται περισσότερο αφού το 
΄Ιδρυμα, πάντοτε με την στήριξη του Δήμου 
Λεμεσού, θα έχει τη δική του διοικητική, 
οικονομική και επιστημονική αυτονομία 
για να φέρει σε πέρας ένα έργο που θα 
προχωρεί συνεχώς, μια και η ιστορία δεν 
σταματά ποτέ.
Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο του 
Ιδρύματος αποτελείται από τους:
Ανδρέας Χρίστου, Δήμαρχος Λεμεσού
Ανδρέας Καρεκλάς, Δημοτικός Σύμβουλος
Αδάμος Κόμπος, Δημοτικός Σύμβουλος
Σπύρος Σπύρου, Δημοτικός Σύμβουλος
Εύη Τσολάκη, Δημοτική Σύμβουλος
Στάθης Παπαδάκης, Εκπρόσωπος 
Ιδρύματος ΙΑΝΟΣ
Τίτος Κολώτας, Ερευνητής της ιστορίας της 
Λεμεσού
Μαίρη Λάμπρου, Οικονομολόγος
Ανδρέας Λαός, Επιχειρηματίας
Τάσος Ανδρέου, Αρχιτέκτονας 
Γιωργούλλα Λεωνίδα, Δημοτικός Γραμματέας.

Τη Δευτέρα 14 Νοεμβρίου τελέστηκαν τα 
επίσημα εγκαίνια  του Ιδρήματος. 

Οι νέοι πολίτες, αλλά 
και οι επισκέπτες 

της πόλης θα 
συνειδητοποιούν 

ότι ζουν σε μια 
πόλη που έχει ένα 

σημαντικό ιστορικό 
παρελθόν πάνω στο 
οποίο εδράζεται το 

μέλλον της.

Δημοτικό Αρχείο - Μουσείο - Κέντρο Μελετών Λεμεσού 
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Εδώ και μερικές εβδομάδες η πλατεία του κάστρου άρχισε να 
αποκαλύπτει το νέο της πρόσωπο προσελκύοντας το ενδιαφέρον 
των Λεμεσιανών και όχι μόνον. Οι εργασίες για την υπογειοποιήση 
των υπηρεσιών κοινής ωφελείας ολοκληρώθηκαν, οι οχετοί 
έκλεισαν, το πλακόστρωτο τοποθετήθηκε όπως και οι πέργκολες 
και τα φωτιστικά σώματα. Οι επισκέπτες απολαμβάνουν πλέον την 
βόλτα τους σε μια πλατεία, αντάξια του πιο ιστορικού κομματιού της 
πόλης. Την ίδια εικόνα άρχισαν να παρουσιάζουν και τα γύρω στενά 
τα οποία πλέον πεζοδρομήθηκαν, όπως και ο δρόμος μπροστά από 
το Θέατρο της Β΄ Δημοτικής Αγοράς.
Οι σωστικές ανασκαφές του Τμήματος Αρχαιοτήτων 
ολοκληρώθηκαν, αποκαλύπτοντας τέσσερα σημαντικά μνημεία 
που αναδεικνύονται, ενταγμένα στο ευρύτερο σχέδιο ανάπλασης 
της πλατείας.
Ένα γοτθικό κιονόκρανο και ένα μεσαιωνικό υδραγωγείο, 
πλατιοί πελεκητοί τοίχοι αρχοντικών, δημόσιων κτιρίων και 
οχυρώσεων της Φραγκοκρατίας, είναι μερικά παραδείγματα. 
Σε δυο περιπτώσεις θα κατασκευαστούν στέγαστρα για σκοπούς 
προστασίας, επιτρέποντας στους επισκέπτες να διακρίνουν μέσα 
από τις ανοικτές τομές, τα κατάλοιπα της μεσαιωνικής Λεμεσού. 
Οι γυάλινες επιφάνειες τους, θα στηρίζονται σε τοιχια, στα οποία 
θα υπάρχουν μικρές οπές για εξαερισμό. Σε τρία άλλα σημεία, τα 
μεσαιωνικά κατάλοιπα, θα ανυψωθούν, με προσεκτικό τρόπο, στην 
επιφάνεια της πλατείας.

Στην βορειοδυτική πλευρά του κάστρου, μπροστά από το 
Γραφείο Μέριμνας, τμήμα του μεσαιωνικού πελεκητού τείχους, θα 
αναδειχθεί με την τοποθέτηση στεγάστρου. Σε μικρή απόσταση, 
το πλακόστρωτο που ανακαλύφθηκε θα διατηρηθεί, στη φυσική 
του μορφή.

Νοτιοδυτικά της πλατείας, έχει αποκαλυφθεί το πιο εντυπωσιακό 
κομμάτι της ανασκαφής. Πρόκειται για τους πελεκητούς 
τοίχους μεσαιωνικού τετράγωνου, κτίσματος του 13ου 
αιώνα, η χρήση του οποίου ακόμη δεν έχει διασαφηνιστεί. Το 
μνημείο θα προστατευθεί και θα αναδειχθεί με την κατασκευή 
τοιχιου περιμετρικά από αυτό, πάνω στο οποίο θα τοποθετηθεί 
σκέπαστρο με γυαλί. Αποτελεί την πιο σημαντική ανακάλυψη 
των αρχαιολόγων στην πλατεία, αφού εκτός του ότι είναι το πιο 
καλοδιατηρημένο κτίσμα που ανασκάφηκε, στο εσωτερικό του 

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΠΟΛΗ
Μια πόλη μαγική...

Ένα γοτθικό κιονόκρανο και ένα μεσαιωνικό 
υδραγωγείο, πλατιοί πελεκητοί τοίχοι 

αρχοντικών, δημόσιων κτιρίων και οχυρώσεων 
της Φραγκοκρατίας, είναι μερικά παραδείγματα

καλοδιατηρημένο κτίσμα που ανασκάφηκε, στο εσωτερικό του 
ανευρέθηκε και σπάνιο κιονόκρανο γοτθικού ρυθμού, που 
τώρα συντηρείται από το Τμήμα Αρχαιοτήτων.

Όλα τα κατάλοιπα των κτιρίων του 13ου αιώνα αποτυπώθηκαν 
από τους λειτουργούς του Τμήματος Αρχαιοτήτων, ώστε ακόμη 
κι εκεί που δεν προβλέπεται η ανάδειξη τους, ο επισκέπτης 
να αισθάνεται την ύπαρξη τους. Πάνω από τα σημεία που 
αποκαλύφθηκαν τα διάφορα οικοδομήματα, θα τοποθετηθούν 
πλάκες, με φωτογραφία ή σχέδιο του κάθε κτιρίου.

Οι πρώτες αναφορές για την περιοχή του Κάστρου είναι κατά την 
βυζαντινή περίοδο, όπου αναφέρονται λιμενικές δραστηριότητες 
στην περιοχή από Λατίνους εμπόρους. Από τα ευρήματα, φαίνεται 
ότι, μάλλον κατά τη βυζαντινή περίοδο, η πόλη να μετακινήθηκε 
προς την περιοχή του Κάστρου όπου διαφαίνεται να υπάρχει 
εμπορική κίνηση. 
Υπάρχουν μαρτυρίες ότι η πόλη αναπτύχθηκε αργότερα από 
τους Φράγκους, ειδικά μετά το 1291 όταν απώλεσαν την 
Συροπαλαιστίνη και η πόλη έγινε σημαντικός σταθμός εμπορίου 
και ανεφοδιασμού. Τάγματα ιπποτών με τις οικογένειες τους 
εγκαταστάθηκαν ή μετέφεραν τα αρχηγεία τους στην πόλη. 

Επί τουρκοκρατίας στην περιοχή διακινούνταν κυρίως κρασιά 
και χαρούπια (ο μαύρος χρυσός). Τα κρασιά παρασκευάζονταν 
στην ύπαιθρο και μεταφέρονταν σε ασκιά με γαϊδούρια στις 
αποθήκες των κρασέμπορων για φύλαξη και μετά είτε εξάγονταν 
είτε διατίθεντο στην ντόπια αγορά. Τα χαρούπια μαζεύονταν σε 
σωρούς κατά το πλείστον σε ανοικτούς χώρους μέχρι να εξαχθούν. 
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Quality Coast

Μέσα στα πλαίσια  του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Quality Coast 
(Ποιότητα Παραλιών), η Ένωση για τις Παραλίες και τις 
Θαλάσσιες Περιοχές – “EUCC” έχει αναλάβει τη διεξαγωγή 
έρευνας για θέματα αειφορίας σε περισσότερες των 500 διεθνών 
τουριστικών προορισμών στη νότια Ευρώπη, όπου προσφέρονται 
διευκολύνσεις διαμονής από διεθνείς τουριστικούς πράκτορες. 
Σε αυτή την έρευνα έχουν συμπεριληφθεί όλοι οι θερινοί 
προορισμοί της TUI στα κράτη μέλη της ΕΕ. Η έρευνα στηρίζεται 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
Η πρώτη φάση αυτής της έρευνας έχει συμπληρωθεί επιτυχώς. 
Έχει γίνει ενημέρωση για το 
πρόγραμμα 50 Εξαίρετοι 
Προορισμοί Quality Coast, 
στα διεθνή μέσα επικοινωνίας 
και σχετική παρουσίαση 
στους διεθνείς τουριστικούς 
πράκτορες, ώστε να 
περιληφθεί στις αναφορές τους 
στον διαδικτυακό τους χώρο, 
καθώς και στα φυλλάδιά τους 
περί ταξιδιωτικών πακέτων. Η 
υπηρεσία Αειφόρου Τουρισμού 
της TUI στην Ολλανδία έχει 
επιβεβαιώσει το ενδιαφέρον 
της αναφορικά με την ανάγκη 
να δώσει μέσα από τις εκδόσεις 
της, έμφαση στο πρόγραμμα 
Προορισμοί Quality Coast.

Θα γίνει σχετική ενημερωτική 
προώθηση των 50 Εξαίρετων  
Προορισμών δια των μέσων 
επικοινωνίας της Ένωσης για 
τις Παραλίες και τις Θαλάσσιες 
Περιοχές – EUCC, καθώς και των δημόσιων διαδικτυακών τόπων, 
περιλαμβανομένου και του: www.qualitycoast.info

Έχουν επιλεγεί τρεις κυπριακοί τουριστικοί προορισμοί, οι 
οποίοι περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα «50 Εξαίρετοι του Qual-
ity Coast 2011 – στη Νότια Ευρώπη» οι διεθνώς ελκυστικότεροι 
προορισμοί για τουρίστες που ενδιαφέρονται να απολαύσουν τη 
φυσική και πολιτισμική κληρονομιά, την τοπική ταυτότητα και το 
περιβάλλον. Οι επιλεγέντες προορισμοί είναι Λεμεσός, Πάφος και 
Κούκλια.  Ως εκ τούτου, η Λεμεσός έχει επιλεγεί να συμπεριληφθεί 
στον κατάλογο των «Πενήντα (50) Εξαίρετων Προορισμών της 
Νοτίου Ευρώπης λόγω Ποιότητας των Παραλιών της για το 
2011».

Επιλογή της Λεμεσού στον κατάλογο 

“Πενήντα (50) Εξαίρετων Προορισμών της 
Νοτίου Ευρώπης, λόγω Ποιότητας των 

Παραλιών τους”

Τελετή Quality Coast

Οι Δήμαρχοι των Προορισμών προσκλήθηκαν στη Διεθνή 
Τελετή και Εργαστήριο QualityCoast στην Κύπρο, το οποίο 
πραγματοποιήθηκε την 13η Μαίου, στο Μεσαιωνικό Κάστρο των 
Κουκλιών, κοντά στην Πέτρα της Αφροδίτης.  Κατά τη διάρκεια 
της τελετής, ο καθηγητής Johan Vande Lanotte παρέδωσε το 
Πιστοποιητικό και την Σημαία που συνδέονται με το κύρος, το 
οποίο απορρέει από το βραβείο Quality  Coast.

Το πρόγραμμα Quality Coast 
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, η δε Ένωση για τις Παραλίες 
και τις Θαλάσσιες Περιοχές – EUCC 
φέρει την αποκλειστική ευθύνη γι’ αυτό το 
πρόγραμμα. 

Το πρόγραμμα δεν έχει χρηματοδοτηθεί 
από τουριστικούς πράκτορες ούτε και 
από οποιαδήποτε εθνική κυβέρνηση, 
περιφέρεια, τουριστικό συμβούλιο ή 
οποιοδήποτε άλλο σώμα, του οποίου 
η υποστήριξη δυνατό να οδηγήσει σε 
μεροληπτικά αποτελέσματα. 

Για πρόσθετες πληροφορίες:
Γραμματεία του QualityCoast στην Ένωση για τις Παραλίες και τις Θαλάσσιες Περιοχές – EUCC, τηλ.: + 31 715 122 900, ηλ. δ/νση: secretariat@qualitycoast.info

Η Ένωση για τις Παραλίες και τις Θαλάσσιες Περιοχές – EUCC είναι μέρος του Ομίλου: Ευρωπαϊκό Κέντρο για τη Διατήρηση της Φύσης. Συνεργαζόμαστε με στόχο μια όμορφη και αειφόρο 
Ευρώπη.
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Λεμεσός
“Μία πόλη... όλος ο κόσμος”

Το Έργο SPARDA (Shaping Perceptions and At-
titudes to Realise the Diversity Advantage) 
υλοποιείται σε συνεργασία με Συμβούλιο της 
Ευρώπης και άλλους εταίρους στη Γαλλία, 
Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία και Μάλτα. 
Σκοπός του έργου είναι η παραγωγή 
στοιχείων τα οποία θα στηρίξουν την 
άποψη ότι οι αρνητικές αντιλήψεις 
και συμπεριφορές προς τους 
μετανάστες δεν είναι απαραίτητα 
κάτι το αναπόφευκτο και ότι οι 
πόλεις μπορούν να εφαρμόσουν 
πετυχημένες στρατηγικές για 
διαχείριση τέτοιων νοοτροπιών με 
θετικό τρόπο.
Η Πρόταση SPARDA (Shaping Per-
ceptions and Attitudes to Real-
ise the Diversity Advantage) αφορά τη 
«διαμόρφωση αντιλήψεων και νοοτροπιών 
για τη συνειδητοποίηση του πλεονεκτήματος 
της διαφορετικότητας» και είναι εμπνευσμένη από την 
εμπειρία και τα επιτεύγματα του θεσμού των Διαπολιτισμικών 
Πόλεων, μέλος του οποίου είναι ο Δήμος Λεμεσού.  Ο θεσμός 

διαμόρφωση αντιλήψεων και νοοτροπιών για τη
συνειδητοποίηση του πλεονεκτήματος της διαφορετικότητας

ολοκληρωμένης και μακροπρόθεσμης μεταναστευτικής 
πολιτικής, η οποία, πρωτίστως, να εξασφαλίζει 

τον πλήρη σεβασμό των δικαιωμάτων των 
μεταναστών, ιδίως μέσω της ενίσχυσης της 

νόμιμης και καταπολέμησης της παράνομης 
μετανάστευσης. Αλλά και μιας πολιτικής που 

να στοχεύει, ταυτόχρονα, στην ανάδειξη 
του μεταναστευτικού φαινομένου σε 
παράγοντα ανάπτυξης και προόδου, 
τόσο για τις χώρες υποδοχής όσο και για 
τις χώρες προέλευσης των μεταναστών. 
Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος Λεμεσού 
αποδίδει ιδιαίτερη έμφαση στην 

οικοδόμηση ενός οργανωμένου 
και αποτελεσματικού συστήματος 

ενίσχυσης της κοινωνικής ένταξης των 
μεταναστών. Ενός συστήματος, το οποίο θα 

συμβάλει στην ενδυνάμωση της κοινωνικής 
συνοχής, μέσω της σφυρηλάτησης κλίματος 

αλληλεγγύης και εμπιστοσύνης ανάμεσα στους 
μετανάστες και της κοινωνίας που τους υποδέχεται.  Ο Δήμος 

Λεμεσού έχει θέσει ως στόχο του να αναλάβει πρωτοβουλίες και 
να μεριμνήσει ώστε οι αλυσιδωτές συνέπειες της μετανάστευσης 

στην κοινωνία να αμβλύνονται με την ομαλότερη ένταξη των ξένων. 
Χωρίς τοπικές πρωτοβουλίες για την ένταξη των μεταναστών, την 
καταπολέμηση των ξενοφοβικών τάσεων και την αποδοχή της 
διαφορετικότητας είναι βέβαιο ότι θα οδηγηθούμε σε φαινόμενα 
γκετοποίησης και παραβατικότητας, τα οποία έχουμε ήδη δει να 
εκδηλώνονται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Και, φυσικά, δεν μπορεί 
να νοηθεί ομαλή και δημιουργική ενσωμάτωση των μεταναστών 
στη χώρα υποδοχής αν δεν ληφθεί μέριμνα, από πλευράς της 
Πολιτείας, για τη διασφάλιση του σεβασμού των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων των μεταναστών και, κυρίως, τη δυνατότητά τους 
να συμμετάσχουν απρόσκοπτα στην οικονομική, κοινωνική και 
πολιτιστική ζωή της χώρας που τους φιλοξενεί.
Θα ήθελα να τονίσω τη σημαντική προσφορά των διαφορετικών 
λαών, όχι μόνο στην οικονομία μια χώρας, αλλά και στον 
εμπλουτισμό, στην ανανέωση του πολιτισμού, των γνώσεων, 
των παραδόσεων και του δυναμισμού της χώρας υποδοχής.  
Η Κύπρος άλλωστε αποτελεί ζωντανό παράδειγμα πρόσμιξης 
πολιτισμών που η γεωπολιτική της θέση στο σταυροδρόμι τριών 
ηπείρων, έχει επιβάλει διαμέσου των αιώνων…

των «Διαπολιτισμικών Πόλεων» ανέπτυξε ένα μοντέλο για την 
ενσωμάτωση των μεταναστών σε τοπικό επίπεδο βασισμένο στην 
αρχή ότι αν η διαφορετικότητα / μετανάστευση θεωρηθεί ως 
πλεονέκτημα, και όχι ως απειλή προς την κοινωνική συνοχή, και 
όπου οι Τοπικές Αρχές, οι θεσμοί και οι πολιτικές προσαρμόζονται 
να τη χειρίζονται θετικά, οι πόλεις θα επιτύχουν σημαντικά 
πλεονεκτήματα σε σχέση με την ανάπτυξη, τη συνοχή και την 
ελκυστικότητα τους (το «πλεονέκτημα της διαφορετικότητας»).  
Συντονιστής του έργου είναι το Συμβούλιο της Ευρώπης. 
Προηγήθηκε ειδικό σεμινάριο με θέμα ‘Πολιτισμική 
Διαφορετικότητα και ΜΜΕ’ (Media Diversity Training) του 
Ευρωπαϊκού Προγράμματος SPARDA στις 7 και 8 Ιουλίου 2011  στο 
Ξενοδοχείο Kanika Pantheon.
Σε χαιρετισμό του στο σεμινάριο ο Δήμαρχος Λεμεσού, κ. Ανδρέας 
Χρίστου είπε μεταξύ άλλων: ``Το φαινόμενο της μετανάστευσης 
αποτελεί πραγματικότητα για το σύνολο σχεδόν των χωρών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Η συνεχής αύξηση των μεταναστευτικών 
ροών, συνδεόμενη άρρηκτα με τις κοινωνικοοικονομικές 
μεταβολές και, ιδίως, με την παγκόσμια οικονομική κρίση, 
καθιστά επιτακτική την ανάγκη χάραξης και εφαρμογής μιας 
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Μετά από εισήγηση της Επιτροπής Κοινωνικής Πρόνοιας, ξεκίνησε η εκστρατεία του Δήμου 
Λεμεσού με θέμα «Για Ένα Καλύτερο Κόσμο», η οποία έχει ενταχθεί στα μέτρα που λαμβάνει 
ο Δήμος Λεμεσού για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Χάρτη για την ισότητα των φύλων στις 
τοπικές κοινωνίες από το 2009. Στόχος της εκστρατείας είναι η ευαισθητοποίηση των μαθητών 
για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι συνάνθρωποί μας με αναπηρίες.  Στην ουσία, το 
ζητούμενο είναι η αλλαγή νοοτροπίας έτσι ώστε να μάθουμε να σεβόμαστε τα δικαιώματα αυτών 
των συνανθρώπων μας, να προσπαθούμε να διευκολύνουμε τη ζωή τους και να τους δίνουμε την 
ευκαιρία να συμμετέχουν ισότιμα στην κοινωνία.
Η εκστρατεία πραγματοποιείται σε όλα τα σχολεία τα οποία βρίσκονται εντός των ορίων του 
Δήμου Λεμεσού και αναμένεται να ολοκληρωθεί περί τα τέλη της φετινής σχολικής χρονιάς. Σε 
αυτήν συμμετέχουν ο Δήμαρχος και τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Λεμεσού, οι εκπρόσωποι 
των φορέων που συμμετέχουν στην Επιτροπή Κοινωνικής Πρόνοιας του Δήμου Λεμεσού και 

Εκστρατεία από Σχολείο σε Σχολείο με θέμα 
«Για Ένα Καλύτερο Κόσμο»

Στο πλαίσιο τις προσπάθειας ενίσχυσης της λειτουργίας του Κοινωνικού 
Παντοπωλείου του Δήμου Λεμεσού και μετά από εισήγηση της Προέδρου της 
Επιτροπής Κοινωνικής Πρόνοιας κας Εύης Τσολάκη, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 
Σάββας Στούππας, Γαβριήλ Ψαράς, Εύη Τσολάκη, Αδάμος Κόμπος και Νίκη 
Παντελίδου, την εβδομάδα από 4 μέχρι και 8 Ιουλίου 2011, έλαβαν μέρος στο 

Κάτι Ψήνεται αλά Κυπριακά

 

Η Επιτροπή Κοινωνικής Πρόνοιας του Δήμου Λεμεσού και ο Σύνδεσμος 
Ατόμων με Διαβήτη Κύπρου πραγματοποίησαν ημερίδα διαβήτη με θέμα «Μαζί 
Μαθαίνουμε Περισσότερα».
Την ημερίδα χαιρέτησαν ο Δήμαρχος Λεμεσού κ. Ανδρέας Χρίστου, ο Ανώτερος 
Ιατρικός Λειτουργός κ. Κώστας Χατζηπολυδώρου εκ μέρους του Υπουργού Υγείας, 
η Πρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικής Πρόνοιας του Δήμου κα Εύη Τσολάκη, η 
Πρόεδρος του Συνδέσμου Ατόμων με Διαβήτη Κύπρου κα Ντίνα Κωνσταντινίδου, 
ο Πρόεδρος του Παγκύπριου και του Επαρχιακού (Λεμεσού) Συντονιστικού 

 

εκπρόσωποι των Εθελοντικών Οργανώσεων που σκοπό έχουν την παροχή βοήθειας και φροντίδας σε άτομα με ειδικές ανάγκες και την 
προάσπιση των δικαιωμάτων τους.  Κατά τη διάρκεια της εκστρατείας, διανέμεται στους μαθητές φυλλάδιο το οποίο παρέχει συμβουλές για 
τον τρόπο συμπεριφοράς μας απέναντι στα άτομα με ειδικές ανάγκες, το οποίο ενέκρινε το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.

Ημερίδα Διαβήτη με θέμα
«Μαζί Μαθαίνουμε Περισσότερα»

Συμβουλίου Εθελοντισμού κ. Σταύρος Ολύμπιος, ο Δρ. Δώρος Λοϊζου εκ μέρους της Εταιρείας Διαβητολογίας Κύπρου και η Πρόεδρος της 
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη κα Αθανασία Καρούνου.
Στην ημερίδα μίλησαν ο Δρ. Ιωάννης Ιωαννίδης, Διευθυντής του Διαβητολογικού Κέντρου του Θεραπευτηρίου Αγία Όλγα, Επιμελητής Α’ ΕΣΥ, 
τ. Πρόεδρος της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, ο Δρ. Αντώνιος Λέπουρας, Ειδικός Διαβητολόγος, Διευθυντής της Διαβητολογικής 
Κλινικής του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών Ψυχικού, ο Δρ. Δώρος Λοίζου, Ειδικός Παθολόγος – Διαβητολόγος και ο Δρ. Κωνσταντίνος Δελής, 
Ειδικός Αγγειοχειρούργος στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών Μαρουσίου. Συντονιστής της ημερίδας ήταν ο Δρ. Χρίστος Παστελλάς, ειδικός 
Παθολόγος - Διαβητολόγος.

τηλεπαιγνίδι του ΡΙΚ1 «Κάτι Ψήνεται αλά Κυπριακά». Το έπαθλο δόθηκε από τον νικητή κ. Σάββα Στούππα στον Δήμαρχο Λεμεσού 
κ. Ανδρέα Χρίστου ως συνεισφορά για το Κοινωνικό Παντοπωλείο.
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Με την ευκαιρία της παγκόσμιας ημέρας της γυναίκας πραγματοποιήθηκε 
στις 19.3.2011 από την Επιτροπή Κοινωνικής Πρόνοιας του Δήμου Λεμεσού 
ημερίδα με θέμα «η συμμετοχή της γυναίκας στην κοινωνική, οικονομική 
και πολιτική ζωή του τόπου». Την ημερίδα χαιρέτισαν ο Δήμαρχος Λεμεσού 
κ. Ανδρέας Χρίστου, η Πρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικής Πρόνοιας κα 
Εύη Τσολάκη και εκπρόσωποι του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων και του Υπουργού Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.
Ο Ανώτερος Λειτουργός Εργασίας κ. Δημήτρης Μιχαηλίδης, αναφέρθηκε στη 
νομοθετική διασφάλιση της ισότητα μεταξύ των φύλων στην εργασία και 
στις παροχές προς τις εργαζόμενες μητέρες, Λειτουργός του Υπουργείου 
Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού κα Βίκυ Τσαγγαρίδου, επικεντρώθηκε 
στις δυνατότητες επιχορήγησης της γυναικείας επιχειρηματικότητας 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση εκπρόσωπος της Οργάνωσης Γυναικών 
Επιχειρηματιών Επαγγελματιών κα Ντίνα Κωνσταντίνου, παρουσίασε τα 
αποτελέσματα έρευνας που διεξήγαγε η Οργάνωση για την ισότητα – ισομισθία στον χώρο 
εργασίας. Η  εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση του Εργαστηρίου Ενδυνάμωσης Γυναικών του Δήμου Λεμεσού από 
την κα Λίτσα Χαραλάμπους, Εκτελεστική Διευθύντρια του LC Educational, το οποίο είχε αναλάβει την υλοποίησή του και την ανάγνωση 
εμπειριών των συμμετεχουσών.

Η συμμετοχή της γυναίκας στην κοινωνική,
οικονομική και πολιτική ζωή του τόπου

Από τις 27 μέχρι και τις 30 Ιουνίου 2011 πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης 
η Δ’ Φάση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Ευρώπη για τους Πολίτες» με θέμα 
την «Ισότητα των φύλων εν καιρώ οικονομικής κρίσης». Ο Δήμος Λεμεσού ηγείται 
του προγράμματος  στο οποίο συμμετέχουν οι Δήμοι Θεσσαλονίκης, Ηρακλείου και 
Φιλιππούπολης Βουλγαρίας. Το γενικότερο θέμα του είναι «Η κοινωνικοποίηση 
των εξαρτωμένων ατόμων (παιδιών, ηλικιωμένων και ατόμων με ειδικές ανάγκες) 
μέσα στο πλαίσιο της πρακτικής εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Χάρτη για την 
ισότητα των φύλων στις τοπικές κοινωνίες». Το πρόγραμμα ξεκίνησε τον Απρίλιο 
του 2010 και ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2011 και χρηματοδοτείται πλήρως 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα
«Ευρώπη για τους Πολίτες» 

 

 

Από τις 22 μέχρι και τις 29 Σεπτεμβρίου του 2011 πραγματοποιήθηκε στη Λεμεσό 
η τελική φάση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Ευρώπη για τους Πολίτες» με 
θέμα όπου έγινε ανασκόπηση του προγράμματος και εξήχθησαν τα πορίσματα. 
Ο Δήμος Λεμεσού ηγήθηκε του προγράμματος και επιπλέον συμμετείχαν οι 
Δήμοι Θεσσαλονίκης, Ηρακλείου και Φιλιππούπολης Βουλγαρίας. Το θέμα του 
προγράμματος ήταν «Η κοινωνικοποίηση των εξαρτωμένων ατόμων (παιδιών, 
ηλικιωμένων και ατόμων με ειδικές ανάγκες) μέσα στο πλαίσιο της πρακτικής 
εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Χάρτη για την ισότητα των φύλων στις τοπικές 
κοινωνίες». Το πρόγραμμα ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2010 και χρηματοδοτήθηκε 
πλήρως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
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Γιορτή του Κρασιού

Πάει μισός αιώνας από τότε που πραγματοποιήθηκε η πρώτη 
γιορτή του κρασιού στην πόλη της Λεμεσού, την Κυπριακή 
πρωτεύουσα του Κρασιού. ‘Όπως κάθε άτομο έχει τον γονιό του, την 
οικογένεια και την εθνικότητα του, έτσι και η Γιορτή του Κρασιού 
δεν θα μπορούσε να λάβει χώραν πουθενά αλλού εκτός από την 
Λεμεσό, γιατί αυτή είναι η φυσική του γενέτειρα’, όπως δηλώνουν 
ο Μίμης Σοφοκλέους και ο Κλέωνας Αλεξάνδρου. 
Μπορεί να ειπωθεί πώς η Γιορτή του Κρασιού στην Λεμεσό είναι μια 
συνέχεια των πανάρχαιων χρόνων. Οι άνθρωποι τα χρόνια εκείνα, 
λατρεύοντας τον Θεό του αμπελιού και του κρασιού,  τον Θεό 
Διόνυσο, διοργάνωναν γιορτή του Κρασιού προς τιμήν του. 
Με αυτόν τον τρόπο εξέφραζαν την λατρεία τους και  κυρίως  το 
διασκέδαζαν. Η γιορτή του Κρασιού αποτελεί παραλλαγή της 
παράδοσης αυτής του εορτασμού στα αρχαία χρόνια. 

Η γιορτή του Κρασιού διοργανώθηκε για πρώτη φορά  στις 7 
– 15 Οκτωβρίου του 1961, με απόφαση που πάρθηκε από το 
σημερινό ΕΒΕΛ στις 7 Μαρτίου του 1961 που ήταν ο κυριότερος 
διοργανωτής, με υπεύθυνο οργανωτικό τον Βίκτωρα Τσίγκη. Η 
βασική επιδίωξη της διοργάνωσης της γιορτής ήταν η προώθηση 
της κατανάλωσης των  κρασιών του νησιού εντός και εκτός, 
καθώς και η μείωση του προβλήματος της διάθεσης του κρασιού, 

το οποίο ήταν ένα βάρος για τους παραγωγούς και την Κυβέρνηση. 
Πέραν από την προώθηση αυτή, η διοργάνωση αποσκοπούσε και 
στην ψυχαγωγία των Κυπρίων αλλά και των τουριστών. Αρχικά 
υπήρχε προβληματισμός για τυχόν αποτυχία της γιορτής, για αυτό 
και η απόφαση θεωρείτο τολμηρή. Εντούτοις, η πρώτη γιορτή 
του Κρασιού ήταν η αφετηρία ενός θεσμού. 

Όπως αναφέρει και ο επιστημονικός 
συνεργάτης του Παττίχειου 
Δημοτικού Μουσείου, Ιστορικού 
Αρχείου και Κέντρου Μελετών 
Λεμεσού κ. Μίμης Σοφοκλέους, 
οι λόγοι επιτυχίας της γιορτής 
πιθανότατα να ήταν το γεγονός 
ότι «…αυτή η Γιορτή δίνει την 
ευκαιρία για να αξιοποιηθεί 
το σύνολο των δημιουργικών 
δυνάμεων που κρύβει η πόλη 
μέσα της». 

Τα εγκαίνια της πρώτης Γιορτής 
του Κρασιού έγιναν από τον 
τότε Υπουργό Εμπορίου 
και Βιομηχανίας, Αντρέα Αραούζο. Την 
παρουσία τους έδωσαν οι Υπουργοί της κυβέρνησης, καθώς 
και πρέσβεις διαφόρων χωρών.

Ο Μιχάλης Πιτσιλλίδης και ο Γιώργος Μαυρογένης συνέβαλαν 
καλλιτεχνικά στην πρώτη γιορτή, δημιουργώντας το 1960 τον 
Βρακά , ο οποίος βρίσκεται από τότε στην υποδοχή της κεντρικής 
εισόδου και που αποτελεί το σύμβολο της γιορτής του Κρασιού 
μέχρι και σήμερα. Ο Βρακάς έχει ύψος 7 περίπου μέτρα και 
αποτελεί παράδειγμα του Κυπρίου της υπαίθρου τα παλιά 
χρόνια και αναδεικνύει την παραδοσιακή Κυπριακή ενδυμασία. 
Τον Βρακά συνόδευε και συνεχίζει να συνοδεύει από το 1962 το 
περίφημο σύνθημα της γιορτής, «Πίννε κρασίν νάσιης ζωήν», 
εύρημα του Μιχάλη Πιτσιλλίδη. 
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Στην πρώτη γιορτή, είχαν επίσης διευθετηθεί 
καλλιτεχνικά προγράμματα όπως η Θεατρική 
παράσταση «Βουράτε ν’ αρμάσουμεν 
την Αντριανούν», μια κωμωδία του 
Μιχάλη Πιτσιλλίδη που γράφτηκε ειδικά 
και αποτελούσε το κύριο εναρκτήριο έργο 
της Γιορτής. Επιπρόσθετα, είχαν στηθεί 
περίπτερα για την παρουσίαση κρασιώ των 
τοπικών οινοβιομηχανιών ΕΤΚΟ, ΚΕΟ, ΛΟΕΛ 
και ΣΟΔΑΠ. Γενικότερα στην πρώτη Γιορτή 
προσέφεραν – ο καθένας με τον δικό του 
τρόπο - διάφοροι αξιόλογοι καλλιτέχνες, 
όπως Βάσος Βρυωνίδης, Λούλλα Σιούσμιθ, 
Ρασιήτ Ιωσηφίδης, Μαρούλα και Σάντρη 
Ζήνωνος, Σώσος Κοντόπουλος, Περικλής 
Μαρκουλής, Μάριος Φασουλιώτης 
και Αμαράντη Σιήτα κ.α. Η γιορτή δεν 
πραγματοποιήθηκε το 1964 λόγω της  
έκρυθμης κατάστασης.

Δεκατρία χρόνια μετά την πρώτη γιορτή, 
η διοργάνωση της Γιορτής του Κρασιού 
ανατέθηκε στο Δήμο Λεμεσού ο οποίος είναι 
μέχρι και σήμερα ο κύριος διοργανωτής 
της Γιορτής. Με την ανάθεση αυτή, πρώτος 
οργανωτικός πολιτιστικός λειτουργός ήταν 
ο αείμνηστος Ευάγγελος Βανέλλης, ενώ 
σήμερα την θέση αυτή κατέχει ο Κλέων 
Αλεξάνδρου. 

Δυστυχώς η γιορτή, παρόλη την τεράστια 
και γρήγορη εξέλιξη της, αναβλήθηκε τις 
χρονιές 1974, 1975, 1976 και 1977 λόγω 
της τουρκικής εισβολής. Το 1978 η γιορτή 
πραγματοποιήθηκε ξανά, αυτή τη φορά 
όμως κάτω από άλλες συνθήκες λόγω του  
κλίμα τος που επικρατούσε στο νησί μετά 
την εισβολή. Με τον καιρό η γιορτή του 
κρασιού απέκτησε την αρχική της μορφή και 
επιτυχία. 

Κάποιες δραστηριότητες ή και γεγονότα 
αποτελούν παράδοση της γιορτής του 
κρασιού. Κάθε χρόνο στην γιορτή του 
κρασιού στήνεται το παραδοσιακό 
πατητήρι, όπου Κύπριοι αλλά κυρίως ξένοι 
περιηγητές με συνοδευτική μουσική από 
τα παραδοσιακά μας όργανα, πατούν 
σταφύλια ανυπόδητοι. 

Επιπλέον, μια βδομάδα πριν την πρώτη μέρα 
της γιορτής, για σκοπούς προβολής της 
γιορτής αλλά και για σκοπούς ταύτισης της με 
τα τοπικά ήθη και έθιμα, κυκλοφορεί στην 
πόλη το άρμα της γιορτής του Κρασιού 
το οποίο μεταφέρει άντρες ντυμένους με 
βράκα να προσφέρουν παγωμένο κρασί 
στον κόσμο, και πάλι με την συνοδεία 
παραδοσιακής κυπριακής μουσικής. 

Κάθε χρόνο στήνονται επίσης τα τέσσερα 
περίπτερα των οινοβιομηχανιών που 
στήθηκαν και στην πρώτη γιορτή, στα οποία 
οι επισκέπτες μπορούν να γευτούν όλα 
τα είδη των κρασιών που προσφέρουν τα 
περίπτερα των οινοβιομηχανιών χωρίς καμία 
χρέωση και σε όση ποσότητα επιθυμούν.

Η φετινή Γιορτή του Κρασιού με πρόεδρο 
της οργανωτικής επιτροπής τον Αντώνη 
Χατζηπαύλου ήταν ιδιαίτερη, αφού 
έκλεινε πενήντα χρόνια ζωής της.. Τα 
φετινά εγκαίνια τέλεσε στις 8 Σεπτεμβρίου 
η υπουργός Εμπορίου, Βιομηχανίας και 
Τουρισμού Πραξούλα Αντωνιάδου, η 
οποία μίλησε για το αξιόλογο έργο του 
Δήμου Λεμεσού, που με την διοργάνωση 
της γιορτής, ενδυναμώνει και προβάλει 
την ιστορία και πολιτιστική παράδοση 
του τόπου μας, η οποία είναι άρρηκτα 
συνδεδεμένη με την παραγωγή κρασιού. Η 
γιορτή κράτησε δέκα ημέρες ακριβώς. 

Τα 50 χρόνια της γιορτής του κρασιού 
έχουν χαρακτηριστεί ως «οινόχρυσο 
ιωβηλαίο».
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Ο Δήμος Λεμεσού, θέλοντας να τονίσει την 
σημαντικότητα των 50χρονων αλλά και να 
ενισχύσει της εικόνα του θεσμού της γιορτής, 
έχει οργανώσει καινοτόμες εκδηλώσεις και 
δραστηριότητες. Πέραν από την έκδοση 
επετειακού γραμματοσήμου, την έκδοση 
του κρατικού λαχείου και την γραφή 
μουσικής από τον Λόλλο Γιωργαλλέτο 
με στίχους του Στέλιου Πετρίδη, οι πιο 
αξιοσημείωτες αυτές εκδηλώσεις και δράσεις 
που έδωσαν χρώμα στην φετινή γιορτή με 
ευκαιρία τα 50 χρονιάς ζωής του θεσμού, ήταν 
η κατασκευή του μεγάλου κρασοπότηρου, 
η έκδοση και παρουσίαση του βιβλίου και 
η τέλεση πολιτικών γάμων.

Το κρασοπότηρο, το οποίο ανέρχεται στα 
τρία μέτρα και 37 εκατοστά ύψος από την 
βάση του και ένα μέτρο και 73 εκατοστά, 
είναι κατασκευή του δεξιοτέχνη 
Αντρέα Μαυρογένη και των τεχνικών του 
συγκροτήματος Φιλόκυπρου Αντρέου.  Το 
κρασοπότηρο έχει στολίσει τη γιορτή στην 

Στόχος της κατασκευής του ήταν η 
διεκδίκηση της αναγνώρισης του ως 
το μεγαλύτερο κρασοπότηρο που 
κατασκευάστηκε ποτέ στον κόσμο από 
το Guinness World Record και συνεπώς 
η παγκόσμια προβολή της εικόνας της 
οινικής Κύπρου. Ο στόχος επιτεύχθηκε και 
ο Δήμαρχος Λεμεσού κ. Ανδρέας Χρίστου 

μίλησε για το χαρμόσυνο νέο : «η Κύπρος 
είναι μια χώρα που διακρίνεται για τη 
μακραίωνη παράδοση στην ιστορία 
της αμπελουργίας, καιι της παραγωγής 
κρασιού». 

Η έκδοση του Δήμου Λεμεσού «Οινόχρυσο 
Ιωβηλαίο», αφιερωμένη στα 50 χρόνια 
Γιορτής του Κρασιού αποτελείται από 16 
κεφάλαια γραμμένα από τους Μίμη 
Σοφοκλέους, Κλέωνα Αλεξάνδρου, Στέλιο 
Πετρίδη, Χριστάκη Σεργίδη, Χρύσανθο 
Χρυσάνθου, Κυριάκο Δ. Παπαδόπουλο, 
Γόρη Γρηγοριάδη, Ανδρεά Μέση, Κυριάκο 
Ανδρέου, Κυριάκο Αναγιωτού, Γιώργο 
Θουκή, Άντη Ψημενόπουλο, Λόλλο 
Γιωργαλλέτο, Νεόφυτο Ροδά και Αλεξία 
Χριστοδουλίδου. 

Το βιβλίο ξεκινά και τελειώνει με τους στίχους 
του Οινόχρυσου Ιωβηλαίου. Το σχέδιο 
στο εξώφυλλο είναι του διακεκριμένου 
έλληνα χαράκτη Τάσου, σχέδιο το οποίο 
εμπνεύστηκε για την ετοιμασία των 
αναμνηστικών φακέλων των Κυπριακών 
Ταχυδρομείων για την Γιορτή του 1968 
από τον Βρακά του Γιώργου 
Μαυρογένη. Ο τόμος, 
εκτός από την ανάδειξη 
των προσώπων που 
δημιούργησαν αυτή 
την γιορτή, αναλύει 
το σημαντικό ρόλο 
της γιορτής στην 
ανάπτυξη της Λεμεσού. Η 
παρουσίαση της έκδοσης έγινε 
μια εβδομάδα ακριβώς μετά 
την έναρξη της γιορτής, 
στις 15 Σεπτεμβρίου του 
2011. 

Κατα τη διάρκεια της Γορτής την Τρίτη 
στις 13 Σεπτεμβρίου 2011 τελέσθηκαν 
πολιτικοί γάμοι δύο ξένων ζευγαριών από 
τον Δήμαρχο Λεμεσού κ. Αντρέα Χρίστου.  
Το γεγονός αυτό συνόδεψαν Κυπριακά 
έθιμα Γάμου όπως οργανοπαίκτες βιολιού 
και λαούτου και ρέσι. Δόθηκαν στο τέλος 
αναμνηστικά δώρα στους νιόπαντρους 
από τον Δήμαρχο.

Η γιορτή του Κρασιού έχει εξαπλωθεί σε 
κυπριακές παροικίες όπως αυτές του 
Λονδίνου, του Σίδνεϋ, της Μελβούρνης 
κτλ. Όπως εκφράστηκε και ο Μίμης 
Σοφοκλέους στην παρουσίαση του τόμου 
Οινόχρυσο ιωβηλαίο, «Εάν υπάρχει κάτι 
σ’ αυτή την πόλη, είναι εκείνα που την 
χαρακτηρίζουν». Η θεσμοθέτηση της 
γιορτής του Κρασιού αποτελεί πλέον 
παράδοση, έχει σφραγίσει για πάντα την 
πόλη της Λεμεσού, αποτελεί στοιχείο του 
χαρακτήρα της πόλης και προσθέτει χρώμα 
στα ήθη και στα έθιμα του νησιού. 
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Νέα περιβαλλοντική εκστρατεία ξεκίνησαν τον Ιούλιο ο Δήμος 
Λεμεσού και η χρηματιστηριακή Εταιρεία United World Capital 
στην πόλη μας, με τίτλο “Helping keep Lemesos Clean”.

Ο Δήμος Λεμεσού είναι ο μεγαλύτερος Δήμος της Κύπρου και 
η Εταιρεία United Capital είναι μια πρωτοπόρος διαδικτυακή, 
χρηματιστηριακή εταιρεία που εδρεύει στην πόλη μας.

Σκοπός της όλης εκστρατείας είναι η παροχή εξειδικευμένων 
μέσων για αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών του 
Δήμου Λεμεσού και η βελτίωση των επιπέδων καθαριότητας της 
πόλης.

Στα πλαίσια της εκστρατείας περιλαμβάνεται η δωρεά από την 
Εταιρεία δύο νέων μικρών ευέλικτων σαρώθρων Dulevo sweep-
er model HD90 DK, αξίας €40.000 που μπορούν να δραστηριο-
ποιούνται απρόσκοπτα ακόμα και σε ώρες κυκλοφοριακής αιχμής.
Τα σάρωθρα αυτά χρησιμοποιούνται σε πολλές μεγάλες πόλεις 
στο εξωτερικό για καθαρισμό εξωτερικά των κύριων εμπορικών 
κέντρων, πεζοδρομίων, χώρων στάθμευσης, συνοικιακών πυρήνων 
και άλλων χώρων συγκέντρωσης απορριμάτων.
Ο Δήμαρχος Λεμεσού, κ. Α. Χρίστου ευχαρίστησε θερμά τον 
ιδιοκτήτη της Εταιρείας, κ. Sergey Mayzus για τη συνεισφορά του 
στην ενίσχυση του περιβαλλοντικού σχεδιασμού της πόλης.
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Καθαριότητα &  Περιβάλλον

ΜΕΓΑΛΑ ΜΠΑΛΕΤΑ

Ακόμα μία ιδιωτική πρωτοβουλία!
Στις 27 Ιουνίου στο εστιατόριο McDonald’s που βρίσκεται στη 
λεωφόρο Αρχ. Μακαρίου Γ’ στη Λεμεσό, έγινε η τελετή παράδοσης 
της μηχανής καθαρισμού των δρόμων, TRILO SU60 VACUUM UNIT 
στο Δήμο Λεμεσού.

Στην τελετή παρευρέθηκε ο Δήμαρχος Λεμεσού,  κ. Ανδρέας Χρίστου, 
ο οποίος παρέλαβε τη μηχανή καθαρισμού από τη Διευθύντρια 
Μάρκετινγκ της McDonald’s Κύπρου, κα ΄Ελενα Μενελάου. 

Ο Δήμαρχος Λεμεσού δήλωσε πως η προσφορά της McDonald’s 
Κύπρου θα βοηθήσει στον καθαρισμό των μεγάλων δρόμων της 
πόλης.  Αναφέρθηκε επίσης στη μεγάλη και σημαντική προσφορά 
σε πολλούς άλλους τομείς της McDonald’s Κύπρου.

Η κα Μενελάου έδωσε την υπόσχεση πως η McDonald’s Κύπρου δεν 
θα σταματήσει ποτέ να δίνει πίσω στην κοινωνία, αφού αυτό είναι 
γραμμένο στο βαθύ DNA των εστιατορίων McDonald’s Κύπρου.

McDonald’s Παράδοση μηχανής καθαρισμού 

UNITED WORLD CAPITAL
“Helping keep Lemesos Clean”
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Το Ανοικτό Σχολείο του Δήμου Λεμεσού 
με την ολοκλήρωση των προγραμμάτων 
του για την σχολική χρονιά 2010 – 2011, 
πραγματοποίησε με επιτυχία μια σειρά από 
εκδηλώσεις στις περιοχές Αγίου Νικολάου – 
Νεάπολης και Αποστόλου Ανδρέα – Αγίου 
Ιωάννη.

Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν στις 7 Μαϊου 
και ολοκληρώθηκαν στις 17 Ιουνίου και 
αφορούσαν τοπικά νεανικά φεστιβάλ, 
εικαστικές εκθέσεις των μαθητών των 
τοπικών σχολείων, εκθέσεις ζωγραφικής 
και ικεπάνα, διαλέξεις, θεατρικές 
παραστάσεις και Μαγιάτικο πανηγύρι.

Το Ανοικτό Σχολείο έχει πλέον γίνει θεσμός 
και θα συνεχίζεται και με τη νέα σχολική 
χρονιά 2011 – 2012, ενώ παράλληλα 
εμπλουτίστηκε με νέα προγράμματα για να 
καλύπτει τους δημότες όλων των ηλικιών.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε 
να αποτείνεστε στη λειτουργό του 
προγράμματος κα Χρυσταλλένη Λοϊζίδου, 
στο τηλέφωνο 25 884 300.

Ένας πολύ δημιουργικός και ενδιαφέρων διαγωνισμός προκηρύχθηκε από την ΕΘΑΛ. 

Πρόκειται για το Διαγωνισμό Μονόπρακτου Θεατρικού Έργου στη μνήμη του Κωστή 
Κολώτα. Θα δοθεί χρηματικό βραβείο για τα τρία πρώτα έργα.

Το έργο θα πρέπει να μην έχει δημοσιευθεί ή παρουσιασθεί σε οποιαδήποτε μορφή και 
οποιοδήποτε τρόπο, ή βραβευθεί σε άλλο διαγωνισμό. 

Μια τριμελής επιτροπή θα κρίνει τα έργα αποτελούμενη από τους κυρίους Τίτο 
Κολώτα, Βάσο Βενιζέλο και Δώρο Ήρωα. Το κείμενο θα πρέπει να είναι γραμμένο 
στην πανελλήνια Δημοτική ή στο Κυπριακό ιδίωμα. Η αποστολή των έργων είναι μέχρι 
την 1η Δεκεμβρίου 2011. 

Περισσότερες πληροφορίες από τα γραφεία της ΕΘΑΛ, Φραγκλίνου Ρούσβελτ 76, Ακίνητα Δήμου 
Λεμεσού, κτίριο ΣΑΛΑ, τηλέφωνο 25 877827

Ε.Θ.Α.Λ.

Θα εμπλουτιστεί με νέα προγράμματα για να 
καλύπτει τους δημότες όλων των ηλικιών



18

Βιομηχανική  Κληρονομιά

Στις 17 & 18 Ιουνίου 2011 η Επιτροπή Ανάπτυξης του Δήμου Λεμεσού διοργάνωσε, σε συνεργασία με το TICCIH Ελλάδας (Διεθνής 
Επιτροπή για τη Διατήρηση της Βιομηχανικής Κληρονομιάς), στο Δημοτικό Πολιτιστικό Κέντρο «Πάνος Σολομωνίδης» (πρώην 
Λιθογραφείο Κουβά), Διημερίδα για τη Βιομηχανική Κληρονομιά. Η Διημερίδα τελούσε υπό την αιγίδα του Υπουργού Εσωτερικών κ. 
Νεοκλή Συλικιώτη.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ανάπτυξης του Δήμου Λεμεσού και αρχιτέκτονας Γιάννης Αρμεύτης ανέφερε μεταξύ άλλων ότι η πόλη της 
Λεμεσού σήμερα είναι μια πόλη που μεταμορφώνεται, αντλώντας δύναμη από τη σχέση της με τη θάλασσα και δένοντας την ιστορία της με το 
παρόν και το μέλλον της. Μια πόλη που συνταιριάζει την ανάπτυξη με την αειφορία, αναδεικνύοντας έτσι το μυστικό της ανταγωνιστικότητας.  
Μια ανθρώπινη πόλη που προσφέρει στους κατοίκους της την ποιότητα ζωής που αναζητούν.      

Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ, ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 

ΤΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ο Δήμαρχος Λεμεσού, στην ομιλία του τόνισε ότι η βιομηχανική 
κληρονομιά και κατ’ αντιστοιχία η επιστήμη της βιομηχανικής 
αρχαιολογίας, ασχολείται με ότι απέμεινε από την ανθρώπινη 
εργασία μέσα στο χρόνο, με στόχο τη διάσωση, τη διαφύλαξη, 
την καταγραφή, την αξιολόγηση, την αποκατάσταση και 
επαναχρησιμοποίηση βιομηχανικών μνημείων, βιομηχανικών 
περιοχών, εγκαταστάσεων, μηχανημάτων, γεφυρών, ορυχείων, 
ακόμα και εργατικών οικισμών.
Το βιομηχανικό μνημείο είναι η κυριότερη μαρτυρία, που μαζί με τα 
φωτογραφικά τεκμήρια, τα αρχεία, τις μαρτυρίες, τον τεχνολογικό 
εξοπλισμό και άλλα, συνθέτουν την πλήρη εικόνα της ανθρώπινης 
δραστηριότητας της ιστορικής περιόδου κατά την οποία αυτή 
πραγματώθηκε. Γι’ αυτό και η επανένταξη τους στις σύγχρονες 
ανάγκες πρέπει να αποτελεί εξέχουσα πρωτοβουλία σε επίπεδο 
τοπικό και εθνικό.
Η Λεμεσός έχει την τύχη να διαθέτει ακόμα ένα μεγάλο απόθεμα 
βιομηχανικών μνημείων και μπορεί να παρουσιάσει ένα κάποιο 
απολογισμό εμπειριών και εφαρμογών στους τομείς της 
μελέτης, αποκατάστασης και αξιοποίησης της βιομηχανικής 
κληρονομιάς.  Ταυτόχρονα μπορεί και πρέπει να παραδειγματιστεί 
από τα εκατοντάδες εντυπωσιακά παραδείγματα αποκατάστασης 
και προβολής άλλων χωρών.
Όμως εκτός από την πολιτεία και το Δήμο και αρκετοί 

ιδιώτες στη Λεμεσό έχουν προχωρήσει σε αποκατάσταση και 
επαναχρησιμοποίηση αξιόλογων βιομηχανικών κτιρίων, όπως ο 
Χαρουπόμυλος Λανίτη, το Λιθογραφείο Κουβά, οι Αποθήκες 
Τρακασιόλ, το Καπνεργοστάσιο Πατίκη, η Νερομηχανή του 
ΣΥΛ, ο Υδατόπυργος, το Παντοπωλείο και άλλα.
Δεν θα έχουμε πλέον πολλές ευκαιρίες να προβάλουμε και 
να αξιοποιήσουμε τη σημαντική αυτή κληρονομιά της χώρας 
μας πριν ολοκληρωτικά πλέον χαθεί ή ίσως ακόμη χειρότερα 
κακοποιηθεί.  Πρέπει να τη διαφυλάξουμε και να τη διαχειριστούμε 
με σύγχρονους όρους, με αυτοπεποίθηση, αλλά και με σεβασμό 
στον πολιτισμό και την ιστορία της.
Τα βιομηχανικά κτίρια, δήλωσε ο Δήμαρχος, δεν μπορούν 
να αντιμετωπίζονται ως τροχοπέδη στην ανάπτυξη, ούτε 
ως ταριχευμένο πολιτιστικό αγαθό, αντίθετα πρέπει να 
ενσωματώνονται στον σύγχρονο αστικό ιστό, να αποτελούν 
«ζωντανά» μνημεία, πολυλειτουργικά και προσαρμοσμένα στο 
χώρο, ώστε να συμβάλουν στην αφύπνιση της μνήμης και στην 
επανασύνδεση της.  Οφείλουμε να ευαισθητοποιήσουμε και 
να ενεργοποιήσουμε την πολιτεία, τις Τοπικές Αρχές και τους 
διάφορους φορείς, ώστε να συμβάλουμε όλοι μαζί προς αυτή την 
προσπάθεια.
Γι’ αυτό και ο Δήμος ανέλαβε την πρωτοβουλία για την διημερίδα, 
αλλά και για την εγκαθίδρυση στη Λεμεσό του Κυπριακού 
παραρτήματος της Διεθνούς Επιτροπής για τη διατήρηση της 
βιομηχανικής κληρονομιάς (TICCIH). Γι’ αυτό και θα συνεχίσει την 
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προσπάθεια για διάσωση και επαναχρησιμοποίηση περισσότερων 
βιομηχανικών κτιρίων στην πόλη μας. Ο φορέας αυτός,  εκτός 
της αποκατάστασης των κτιρίων θα αναλαμβάνει διάφορες 
πρωτοβουλίες, όπως η διοργάνωση συνεδρίων και σεμιναρίων, 
αλλά και διεθνών συναντήσεων για ανταλλαγή απόψεων και 
δράσεων, ενώ ταυτόχρονα θα καταθέτει προτάσεις προς την 
πολιτεία και αρμόδιους οργανισμούς, για τη διάσωση αυτής της 
πολιτιστικής κληρονομιάς
Στόχος είναι η διατήρηση και προβολή της αρχιτεκτονικής αλλά 
και της ιστορικής σημασίας των κτιρίων τα οποία, σε παλαιότερες 
εποχές, λειτουργούσαν ως βιομηχανίες τοπικών προϊόντων. Στο 
φορέα, που θα λειτουργήσει κάτω από την ομπρέλα της Διεθνούς 
Επιτροπής για τη Διατήρηση της Βιομηχανικής Κληρονομιάς, θα 
συμμετέχουν και παράγοντες της πόλης που εργάζονται προς 
την κατεύθυνση της διαφύλαξης, συντήρησης, μελέτης και 
τεκμηρίωση της βιομηχανικής μας κληρονομιάς.

Αρχή με το Χαρουπόμυλο
Η αποκατάσταση του Χαρουπόμυλου στη Λεμεσό ήταν η αρχή 
μιας σωστής προσέγγισης, που έχει επηρεάσει καταλυτικά τα 
πολεοδομικά δεδομένα και τους προσανατολισμούς πολλών 
ιδιοκτητών και χρηστών τέτοιων βιομηχανικών κτιρίων. Το 
Κέντρο Ευαγόρα Λανίτη αποτελεί μέρος του Χαρουπόμυλου, 
ενός από τα μεγαλύτερα, αν όχι του μεγαλύτερου διατηρητέου 
βιομηχανικού κτιρίου παγκύπρια. Σ`αυτό το χώρο στοιβάζονταν 
τα χαρούπια, τα οποία τύγχαναν επεξεργασίας στις αλεστικές 
μηχανές, οι οποίες έχουν μετατραπεί σε μουσείο χαρουπιού. 
Δεν είναι τυχαίο που τώρα ακολουθούν πολλά άλλα, όπως οι 
Αποθήκες Τρακασόλ στο χώρο της μαρίνας, παλιές αποθήκες 
που το ΤΕΠΑΚ μετατρέπει σε εργαστήρια και χώρους διδασκαλίας, 

όπως οι Αποθήκες Κότσαπα στο κέντρο της πόλης (οδός 
Θέμιδος), οι Αποθήκες Συκοπετρίτη στην οδό Δαρβίνου και 
άλλες στην οδό Ειρήνης. Σύμφωνα με το Δήμο, πρόκειται πλέον 
για ένα σύμπλεγμα κτιρίων που δεν υπάρχει αλλού στη Κύπρο 
κάτι παρόμοιο που να προσφέρεται προς αξιοποίηση και να μπορεί 
να αναδείξει την αυθεντική ιστορία της βιομηχανίας της πόλης 
μας, σε συνάρτηση με το εισαγωγικό και εξαγωγικό εμπόριο, λόγω 
της ύπαρξης του λιμανιού.

Το παλιό Λιθογραφείο Κουβά
Άλλη μια ενδιαφέρουσα και αξιόλογη σελίδα γράφτηκε στην 
ιστορία της Λεμεσού, όταν το παλιό λιθογραφείο του Κουβά, 
μετατράπηκε σε ένα νέο κτιριακό συγκρότημα, που στεγάζει το 
Θεατρικό Μουσείο Κύπρου και το Δημοτικό Πολιτιστικό Κέντρο 
«Πάνος Σολομωνίδης». Αυτό έγινε χάρη στον γνωστό Λεμεσιανό 
οικονομολόγο και αστρονόμο Πάνο Σολομωνίδη, ο οποίος 
αγόρασε το παλιό κτίριο και το δώρισε στο Δήμο Λεμεσού, ο οποίος 
με τη σειρά του ανέλαβε την αποκατάστασή του και την προσθήκη 
της νότιας καινούργιας επέκτασης. Η συνολική δαπάνη για το έργο, 
μαζί με την κρατική χορηγία, ανήλθε στα 3,9 εκατομμύρια Ευρώ.
Κατά την παράδοση του κτιριακού συγκροτήματος, ο δήμαρχος 
Λεμεσού Ανδρέας Χρίστου επεσήμανε, μεταξύ άλλων, πως η 
διατήρηση σημαντικών βιομηχανικών κτιρίων και η μετατροπή 
τους σε μουσεία, πολιτιστικά κέντρα, κτίρια πανεπιστημίων, ή 
σε άλλους σημαντικούς χώρους για εξυπηρέτηση της παιδείας και 
του πολιτισμού, αποτελεί έκφραση ωριμότητας μιας κοινωνίας, 
δείχνει αντίληψη των προτεραιοτήτων, αλλά και σεβασμό προς 
τη βιομηχανική παράδοση και την ιστορία του τόπου. 

Και οι Αποθήκες Τρακασόλ
Στα πλαίσια μιας ριζικής αναδιαμόρφωσης του ευρύτερου χώρου 
για τη δημιουργία μαρίνας στη Λεμεσό, άρχισε πρόσφατα και 
η αποκατάσταση των γνωστών αποθηκών Τρακασόλ. Εκεί θα 
μεταστεγαστεί αρχικά η Ναυτική Σχολή, αλλά στη συνέχεια θα 
φιλοξενηθούν και διάφορες πολιτιστικές εγκαταστάσεις.
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Παρουσίαση

ΚΟΥΑΡΤΕΤΟ ΕΓΧΟΡΔΩΝ

Στο Παπαδάκειο Δημοτικό Ωδείο διδάσκονται πιάνο, βιολί, 
βιολοντσέλλο και θεωρία. Οι ακροάσεις για νέους μαθητές 
πραγματοποιούνται τις τελευταίες μέρες του Ιούνη, καθώς και την 
πρώτη εβδομάδα του Σεπτέμβρη.
Η σχολή διαθέτει δύο χορωδίες, τη Χορωδία Δωματίου την οποία 
διευθύνει η Αντριάνα Σεργίδου, και την Παιδική Χορωδία την 
οποία διδάσκει η Κορίνα Βασιλείου. Το Ωδείο διαθέτει επίσης 
ορχήστρα εγχόρδων. 

Έχει δημιουργηθεί τμήμα μουσικής προπαιδείας με παιδιά 4-
6 χρόνων, τα οποία ετοιμάζονται για ένα έτος, πριν ξεκινήσουν 
την εκμάθηση κάποιου μουσικού οργάνου όπως και με διάφορες 
μουσικές δραστηριότητες.

Παιδιά που ενδιαφέρονται να γίνουν μέλη στις χορωδίες και 
ορχήστρας, μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας.

ΠΑΠΑΔΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Διευθύντρια Έλενα Λέτσεβα  
Παπαδάκειο Δημοτικό Ωδείο / Γωνία Αχαιών και Χριστοφόρου 
Γεωργίου / 3600 Λεμεσός / Τηλ.: 25359667 (Απόγευμα)

Κουαρτέτο εγχόρδων Δήμου Λεμεσού

        Για τους λάτρεις της κλασικής μουσικής
                                                                      και όχι μόνο…

Το Κουαρτέτο Εγχόρδων του Δήμου Λεμεσού ιδρύθηκε περί 
το 1998 με πρωτοβουλία του μουσικού και μαέστρου Θανάση 
Αθανασίου και την έγκριση του τότε Δημάρχου Δρ. Δημήτρη 
Κοντίδη και του Δημοτικού Συμβουλίου.
Αποτελείται από τέσσερα έγχορδα με τους εξής μουσικούς: Βιολί: 
Θανάσης Αθανασίου και Ανδρέας Νικολάου, Βιόλα: Ανδρέας 
Κελίρης και Βιολοντσέλο η Ευγενία Καραπατάκη.

Με πλούσια μουσική δράση σε όλη την Κύπρου, το κουαρτέτο 
εγχόρδων του Δήμου Λεμεσού συμμετείχε σε πληθώρα 
πολιτιστικών εκδηλώσεων τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό, 
αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις. Στην Ελλάδα συμμετείχε 
μαζί με την ορχήστρα Πατρών σε εκδηλώσεις αφιερωμένες στην 
25η Μαρτίου καθώς επίσης και στην Κω. Στη Γαλλία, μαζί με την 
παιδική χορωδία «Επιλογή» Λεμεσού, συμμετείχε σε εκδηλώσεις 
που διοργανώθηκαν υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
όπου σε πρώτη παγκόσμια εκτέλεση, παίχτηκε κομμάτι, γραμμένο 
αποκλειστικά για το κουαρτέτο εγχόρδων του Δήμου Λεμεσού, 
από τον Έλληνα συνθέτη Ρένο Τριανταφύλλου. 

To κουαρτέτο εγχόρδων του Δήμου Λεμεσού έχει καθιερώσει 
πασχαλινές και χριστουγεννιάτικες συναυλίες στην εκκλησία της 
Αγίας Αικατερίνης ενώ έχει συνεργαστεί σε συναυλίες με πληθώρα 
κύπριων καλλιτεχνών όπως οι:  Δημήτρης Ρεγγίνος, Ζωή Παϊσάνου, 
Χρήστος Σαββόπουλος, Ρεβέκκα Τριμικλινιώτου, Μαργαρίτα Ηλία, 
Θεόδωρος Κρασίδης, Ευαγόρας Καραγιώργης, Γιώργος Καρβέλλος, 
Αδάμος Κατσαντώνης, Νίκος Βήχας, Μίκης Κωστέας και Κυριάκος 
Κωστέας. Να σημειωθεί, επίσης, η μόνιμη συνεργασία με την 
ορχήστρα του Μάριου Τόκα καθώς και η πολυετής συνεργασία με 
τη χορωδία «Επιλογή» Λεμεσού. 

Το ρεπερτόριο του κουαρτέτου εγχόρδων του Δήμου Λεμεσού 
είναι πλούσιο και καλύπτει κομμάτια μπαρόκ έως και σύγχρονα 
καθώς και συνθέσεις Κυπρίων μουσικών.

Χωρίς αμφιβολία το κουαρτέτο εγχόρδων του Δήμου Λεμεσού 
έχει αναβαθμίσει τα μουσικά δρώμενα στην πόλη μας αλλά και σε 
ολόκληρη την Κύπρο.
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Εκδηλώσεις

Ο ενθουσιασμός των παιδιών που συμμετείχαν στο Φεστιβάλ, 
η θέρμη των οικογενειών που τα φιλοξένηνσαν και η μεγάλη 
ανταπόκριση του κόσμου σε όλες τις παραστάσεις που 
πραγματοποιήθηκαν από τις 4 μέχρι και τις 8 Ιουλίου συνέβαλαν 
στο να στεφθεί με απόλυτη επιτυχία το 10ο Διεθνές Παιδικό 
Φεστιβάλ Λαϊκών Χορών που οργάνωσε ο Λαογραφικός Όμιλος 
Λεμεσού, με τη συνεργασία των Δήμων Λεμεσού, Κ. Πολεμιδιών 
και Αγλαντζιάς.
Το Διεθνές Παιδικό Φεστιβάλ Λαϊκών Χορών πραγματοποιήθηκε 
για πρώτη φορά το 1993 και δίνει την ευκαιρία σε παιδιά που 
προέρχονται από χώρες με διαφορετική παράδοση και 
πολιτισμό, να έρθουν σε επαφή, να γνωριστούν μεταξύ τους και 
να ζήσουν για λίγο μαζί, ξεπερνώντας με όπλο την αγνή παιδική 
τους ψυχή, εθνικούς, φυλετικούς και γλωσσικούς φραγμούς. Κατά 
την παραμονή τους στην Κύπρο, τα παιδιά φιλοξενήθηκαν από 
οικογένειες στη Λεμεσό και ξεναγήθηκαν σε αρχαιολογικούς 
ιστορικούς και πολιτιστικούς χώρους του νησιού.
Φέτος έλαβαν μέρος παιδιά από την Ελλάδα, Ρωσία, Κύπρο και 
Έλληνες Πόντιοι από τη Γεωργία. 

10   Διεθνές Παιδικό Φεστιβάλ Λαϊκών Χορών

ΠΑΠΑΔΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ

Για μια ακόμη χρονιά ο Δήμος διοργάνωσε και δώρισε απλόχερα 
στους πολίτες της, οι οποίοι δεν είχαν την ευκαιρία να πάνε διακοπές, 
είτε λόγω δουλειάς είτε λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων, ένα 
μπουκέτο μελωδίες και όχι μόνο, διανθισμένο από εξαίρετους 
καλλιτέχνες της πόλης και επαρχίας Λεμεσού. 
Συγκεκριμένα:

10 Ιουλίου – Φιλαρμονική Δήμου Λεμεσού, 17 Ιουλίου – 
Μουσικό Σχήμα Πάνου Σούγλη, 24 Ιουλίου – Ρεμπέτικη Παρέα 
Άκης Παναγιώτου, 31 Ιουλίου - Χρυσάνθη και η παρέα της, 
7 Αυγούστου – Μουσικό Σχήμα Μάριου Αλεξάνδρου, 14 
Αυγούστου – Μουσικό Σχήμα Ενάλια Ηχώ με τον Μιχάλη Μόζορα, 
21 Αυγούστου – Κωνσταντίνος Ζορμπάς και συνεργάτες, 28 
Αυγούστου – Μουσικό Σχήμα Αχιλλέα Ιωάννου, 4 Σεπτεμβρίου 
– Ρεμπέτικη Παρέα του Σπύρου Βασιλάκου, 11 Σεπτεμβρίου – 
Μουσικό Σχήμα Πανίκου Αυγερινού, 18 Σεπτεμβρίου – Μουσικό 
Σχήμα Εν Φωναίς & Οργάνοις, 25 Σεπτεμβρίου – Μουσικό Σχήμα 
ΠΑΣΥΝΕΚ

“Το Διεθνές Παιδικό Φεστιβάλ Λαϊκών 
Χορών πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά το 

1993”

Μουσικές Κυριακές 
«Τραγουδώ για την πόλη μου»              Καλοκαιρινές Εκδηλώσεις

- 1η Ιουλίου – Γκαλερί Μορφή, Όνειρο Θερινής Νυκτός’ από 
την Ομάδα Theatre Tribe σε σκηνοθεσία Μάριου Ιωάννου και 
μετάφραση Κωστή Κολώνα
- 4η Ιουλίου – Μεσαιωνικό Κάστρο, ‘Περίπλους στο έντεχνο 
κυπριακό τραγούδι’ (από τον Αχιλλέα Λαμπουρίδη και 
τον Αρμάνδο Τζοζεφέν) με το Μουσικό Σχήμα του Μιχάλη 
Χατζημιχαήλ ¨Μεσόγειος¨ και τη συμμετοχή της Βασιλικής 
Χατζηαδάμου.
- 6 Ιουλίου – Μεσαιωνικό Κάστρο, Αφηγήσεις από τον Λεόντιο 
Μαχαιρά, με το Κέντρο Παραστατικών Τεχνών ΜΙΤΟΣ σε 
σκηνοθεσία/μουσική Λούκα Βαλέβσκι και δραματουργία Έλενας 
Αγαθοκλέους, σε μια αναπαράσταση αυτοτελών ιστοριών, σε 
επιλογή από το μεσαιωνικό κυπριακό Χρονικό από τη Δρα Νάτια 
Αναξαγόρα.
- 30 Ιουλίου – Μεσαιωνικό Κάστρο, ‘Νίκος Γκάτσος – Μιχάλης 
Πασιαρδής: Οι ποιητές των τραγουδιών’, συναυλία με την 
Ορχήστρα Χρωμάτων Κύπρου σε καλλιτεχνική διεύθυνση 
Χρήστου Φιλίππου και μουσική διεύθυνση Μιχάλη Μέσσιου.
- 31 Ιουλίου – Δημοτικό Κηποθέατρο ‘Ο θρίαμβος της Αφροδίτης’ 
Χορευτική παράσταση με το Ρωσσικό Μπαλλέτο Moscovia.
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Αφιέρωμα

Δομνίτσα Λανίτου – Καβουνίδου

Μιχάλης Κακογιάννης

Τζόν Μοδινός

Γέννημα της αθλητομάνας Λεμεσού, έφυγε στα 97 της χρόνια 
, τον περασμένο Ιούνιο, η  Δομνίτσα Λανίτου – Καβουνίδου, η 
γυναίκα θρύλος στον κλασικό αθλητισμό. Γεννήθηκε το 1914 στη 
Λεμεσό. Θυγατέρα του Νικόλαου Κλ. Λανίτη, ο οποίος υπήρξε 
ιδρυτής του ΓΣΟ,  εκ των θεμελιωτών του κυπριακού αθλητισμού, 
και της Σαπφούς το γένος Κολακίδη. Η Δομνίτσα Λανίτου, ήταν η 
πρώτη γυναίκα που εκπροσώπησε την Ελλάδα σε Ολυμπιακούς 
αγώνες, υπό την σκιά του Χίτλερ, στο Βερολίνο, το 1936. Κράτησε 
για δεκαετίες τα Πανελλήνια ρεκόρ των 100μ., 80μ., μετ’ 
εμποδίων, μήκους και ύψους. Ο Δήμος Λεμεσού εδώ και  χρόνια 
έδωσε το όνομα της σε δρόμο της πόλης και με διάφορες ευκαιρίες 
τίμησε την ίδια και την προσφορά της. 

H πρώτη Κύπρια σε Ολυμπιακούς Αγώνες

Στις 25 Ιουλίου 2011 έφυγε ο διεθνούς φήμης καταξιωμένος, 
σκηνοθέτης και άνθρωπος του θεάτρου και του κινηματογράφου 
Μιχάλης Κακογιάννης. Ο Μιχάλης Κακογιάννης υπήρξε γόνος 
γνωστής οικογένειας της Λεμεσού και γιός του γνωστού νομικού 
Σερ Παναγιώτη Κακογιάννη. Απέσπασε παγκόσμιες διακρίσεις 
και βραβεία ενώ προτάθηκε πέντε φορές για το βραβείο 
Όσκαρ, γεγονός που αποτελεί ρεκόρ για Έλληνα σκηνοθέτη. 
Συνεργάστηκε με μεγάλους καλλιτέχνες, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά 
και την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες και αφήνει πίσω του 
έργο, μεγάλης σημασίας στην παγκόσμια εξέλιξη και ιστορία της 
τέχνης της σκηνοθεσίας, του κινηματογράφου και του θεάτρου.

Το όνομα του και το έργο του έχουν ταυτιστεί αναμφίβολα με το 
όμορφο αλλά και το θλιβερό πρόσωπο της Κύπρου και της Ελλάδας. 
Άνθρωπος και τόπος, ιστορία και πολιτισμός, στοχασμός, σοφία και 
αυτό που λέμε «ελληνικό πνεύμα» αλλά και όραμα και προσδοκία… 

Έφυγε… Έτσι απλά… Εκτός πλάνου…

αυτό που λέμε «ελληνικό πνεύμα» 
αλλά και όραμα και προσδοκία… 
όλα αυτά και άλλα πολλά που 
χαρακτηρίζουν έναν αληθινό 
καλλιτέχνη, αποτέλεσαν το προζύμι  
στην κινηματογραφική και θεατρική 
δημιουργία του Μιχάλη Κακογιάννη. 
Η γνησιότητα αυτή αποτέλεσε 
προφανώς και τη γενεσιουργό αιτία 
της διεθνούς αναγνώρισης του και 
της αξεπέραστης επιτυχίας σε ότι 
έκανε. Το έργο του αποτελεί πλέον 
εθνική, πολιτιστική και κοινωνική 
κληρονομιά.

Ο Τζον Μοδινός γεννήθηκε στη Λεμεσό και σε πολύ νεαρή ηλικία πήγε στην Aμερική, όπου τελείωσε τις 
σπουδές του με Mάστερ Μουσικής. Yπήρξε καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Bρέμης και για πολλά χρόνια 
δίδαξε στη Zυρίχη, όπου εγκαταστάθηκε το 1963. Τραγούδησε όλους τους μεγάλους ρόλους του λυρικού 
ρεπερτορίου, ως πρώτος βαρύτονος της Όπερας της. Παρουσιάστηκε σχεδόν σε όλα τα μεγάλα Λυρικά 
Θέατρα του κόσμου, δίπλα σε σημαντικούς καλλιτέχνες, Λουτσιάνο Παβαρόττι, Πλασίντο Nτομίνγκο, 
Mόνσερατ Kαμπαγιέ, Mπέβερλυ Σιλς, Tζέιμς Kινγκ, Tσέζαρε Σιέπη, Έλενα Nικολαΐδη, Nίκο Mοσχονά 
κ.ά. Mε τον Παβαρόττι τραγούδησε πολλές φορές στην Όπερα “Pιγκολέττο”, ρόλος που εντέλει δέθηκε 
άρρηκτα με τον Mοδινό, αφού τον τραγούδησε 223 φορές σε όλο τον κόσμο. 
Yπήρξε ο πρώτος τραγουδιστής όπερας, που έγινε Kαλλιτεχνικός Διευθυντής της Eθνικής Λυρικής 
Σκηνής. O Πατριάρχης Aθηναγόρας του απένειμε τον τίτλο του Mεγάλου Άρχοντος - Xοράρχη και 
Πρωτοψάλτη του Oικουμενικού Πατριαρχείου.  O Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Eλλάδος, Κωστής 
Στεφανόπουλος, του απένειμε τον Mεγαλόσταυρο του Φοίνικα για την προσφορά του στη μουσική και 
την πατρίδα. Έφυγε στα 81 του χρόνια.
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