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Περιεχόμενα

Αγαπητοί συνδημότες, συνδημότισσες,

Ηπόλη μας συνέχισε την πορεία προόδου και τους τελευταίους μήνες. Πρόοδος στην προαγωγή του πολιτισμού, 
στην ανάπτυξη, στην εκπαίδευση και τη μόρφωση, στην ενίσχυση του εθελοντισμού και της κοινωνικής συνοχής. Μια 
πορεία που βελτιώνει την ποιότητα ζωής των δημοτών της και την κατατάσσει στις ομορφότερες και βελτιωμένες πόλεις 
της Ευρώπης.

Ολοκληρώνεται το Δημοτικό Κέντρο Εικαστικών Τεχνών Αποθήκες Παπαδάκη και η δημιουργία μιας επιπλέον πολιτιστικής 
στέγης έχει δρομολογηθεί με προσφορά ανθρώπων που αγαπούν την Λεμεσό και εμπιστεύονται το Δήμο μας.

Ενισχύθηκε ακόμα περισσότερο το Ανοιχτό Σχολείο του Δήμου Λεμεσού μέσω συνεργασίας με Πανεπιστήμια για διεξαγωγή 
σεμιναρίων και με άλλες δράσεις. Συνδιοργανώθηκαν με άλλους φορείς αλλά και στηρίχθηκε μια μεγάλη, υψηλού επιπέδου 
ποικιλομορφία εκθέσεων, φεστιβάλ και εκδηλώσεων της τέχνης και των γραμμάτων από το Δήμο Λεμεσού. Για άλλη μια 
φορά αναδείχθηκε η σημασία που αποδίδει ο Δήμος στην στήριξη συμπολιτών μας με την ανιδιοτελή προσφορά του 
και με την δημιουργία σχετικών παροχών. Τέθηκε σε εφαρμογή η ιδέα για το Σώμα Εθελοντών του Δήμου Λεμεσού, ενώ 
τιμήθηκαν από τον Δήμο πολίτες της Λεμεσού που κάνουν την πόλη περήφανη! 

Αυτά και άλλα πολλά αποτέλεσαν μέρος του σημαντικού, τεράστιου έργου που υλοποιήθηκε από τον Δήμο μας. Είμαστε 
σίγουροι ότι με την αγάπη που κουβαλά μέσα του κάθε Λεμεσιανός για την πόλη του και με την πίστη του στις δημοτικές 
αρχές της, η μεταμόρφωση αυτή της Λεμεσού θα συνεχίσει. Ευχαριστούμε Λεμεσιανοί συνδημότες και συνδημότισσες για 
την εμπιστοσύνη! 
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Δημοτικό Κέντρο Εικαστικών Τεχνών Αποθήκες Παπαδάκη

Ένα ακόμα αξιόλογο έργο στο κέντρο της Λεμεσού έχει 
μπει στην τελική ευθεία για ολοκλήρωση του! Πρόκειται 
για το Δημοτικό Κέντρο Εικαστικών Τεχνών Αποθήκες 
Παπαδάκη, που αποτελεί ουσιαστικά την επισκευή 2 
διατηρητέων κτιρίων αποθηκών με προσθήκη ενός 
νέου βοηθητικού κτιρίου στο πίσω μέρος και στο 
υπόγειο και ανάλογη διαμόρφωση της εσωτερικής 
αυλής, που βρίσκονται σε τεμάχιο εμβαδού 724 τμ. 
στην οδό Σαλαμίνος, με σκοπό την αξιοποίηση τους για 
πολιτιστικούς, εκπαιδευτικούς και άλλους παρόμοιους 
σκοπούς. 

Η πρόσοψη των αποθηκών είναι κατασκευασμένη από 
λιθοδομή ενώ είναι πλινθόκτιστες πάνω σε πέτρινο 
θεμέλιο στις τρεις πίσω πλευρές. Οι αποθήκες, αν και 
βρίσκονται στην όψη του τεμαχίου, δεν χρησιμοποιούνται 
ως χώρος πρόσβασης αλλά ως εκθεσιακοί χώροι και 
μόνο, οι οποίοι συνδέονται μεταξύ τους μέσω γυάλινου 
διάδρομου με τις προσόψεις τους να ενσωματώνουν 
δυνατότητα προβολής του περιεχομένου των εκθεμάτων 
του Κέντρου Εικαστικών Τεχνών.  

Το κόστος για την εκτέλεση των 
εργασιών του Δημοτικού Κέντρου 
Εικαστικών Τεχνών  - Αποθήκες 
Παπαδάκη ανήλθε περίπου στο 
ένα εκατομμύριο ευρώ, και σε 
αυτό συνέβαλε περίπου κατά 
65% το τμήμα Πολιτιστικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Παιδείας και Πολιτισμού, ενώ το 
υπόλοιπο χρηματοδοτήθηκε από 
το Δήμο Λεμεσού και τον δωρητή. 
Οι συντελεστές αυτοί, έπειτα 
συνεδριάσεων έχουν καταλήξει 
στον ακριβή τρόπο λειτουργίας 
του κέντρου. Το έργο, το οποίο 
ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2013, 
αναμένεται να δοθεί στο κοινό 
προς χρήση του περί τις αρχές του 
2017 με μια μοναδική έκθεση. 

Αυτή η επιπρόσθετη προσφορά στον πολιτισμό 
της πόλης, οφείλεται στη δωρεά του τεμαχίου που 
έκανε τον Νοέμβριο του 2009 στον Δήμο Λεμεσού η 
εταιρεία Κτημάτων Κ.Ε. Παπαδάκη Λίμιτεδ., η οποία 
συγκαταλέγεται ανάμεσα στην συνολική, διαχρονική και 
εξέχουσα προσφορά του κου. Στάθη Παπαδάκη προς την 
πόλη της Λεμεσού και τους πολίτες της.

Για το σύνολο της τεράστιας προσφοράς του στην πόλη 

της Λεμεσού, ο κος. Στάθης Παπαδάκης έχει ανακηρυχθεί 
από το Δημοτικό Συμβούλιο Λεμεσού σε Μέγα Ευεργέτη 
του Δήμου Λεμεσού. Προς τιμήν του, δόθηκε το όνομα 
του στο αδιέξοδο της οδού Σαλαμίνος και στο εικαστικό 
κέντρο – αποθήκες, η φωτογραφία του αναρτήθηκε 
στο Δημοτικό Μέγαρο, ενώ τιμητική εκδήλωση είχε 
πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Μέγαρο Λεμεσού.

Στην τιμητική εκδήλωση για τον κο. Στάθη Παπαδάκη, 
στην οποία είχε παραστεί πολλής κόσμος, ο Δήμαρχος 
Λεμεσού κος. Ανδρέας Χρίστου, στην σχετική του ομιλία 
ανέφερε ότι το να κληροδοτεί η κάθε πόλη ξεχωριστούς 
πολίτες με ήθος και ανάστημα, «εμφορούμενους από 
δημόσιο πνεύμα και δέσμευση για προσφορά, που 
διακρίνονται για την ανιδιοτέλεια, τη μετριοφροσύνη και 
το αίσθημα ευθύνης απέναντι στην πόλη τους και στην 
κοινωνία γενικότερα», συνιστά προτέρημα. Πρόσθεσε 
ότι «με έμφυτη ευγένεια και πνευματική καλλιέργεια, 
με διακριτικότητα και χωρίς θόρυβο αυτοπροβολής, ο 
Στάθης Παπαδάκης ήταν για την πόλη, ο εμπνευστής και 
καταλύτης για πολλά σημαντικά έργα και πρωτοβουλίες». 

Αναφορά στη ζωή και το έργο του κου. Παπαδάκη έκανε 
στη συνέχεια ο αρχιτέκτονας κος. Τάσος Ανδρέου. 

Στον τιμώμενο είχε απονεμηθεί από το Δήμαρχο 
Λεμεσού επίχρυσο ομοίωμα ιστιοφόρου με το έμβλημα 
του Δήμου Λεμεσού και αναμνηστικός πάπυρος. Ο κος. 
Στάθης Παπαδάκης, σε αντιφώνηση του, ευχαρίστησε 
το Δήμο και το Δημοτικό Συμβούλιο και εξήγησε ότι ο 
η δωρεά οφείλετο στο ότι ο ίδιος ένιωθε ότι χρωστούσε 

Στον τιμώμενο είχε απονεμηθεί από το Δήμαρχο 
Λεμεσού επίχρυσο ομοίωμα ιστιοφόρου με το έμβλημα 
του Δήμου Λεμεσού και αναμνηστικός πάπυρος. Ο κος. 
Στάθης Παπαδάκης, σε αντιφώνηση του, ευχαρίστησε 
το Δήμο και το Δημοτικό Συμβούλιο και εξήγησε ότι ο 
η δωρεά οφείλετο στο ότι ο ίδιος ένιωθε ότι χρωστούσε 
κάτι περισσότερο στην Λεμεσό, η οποία, του άνοιξε την 
αγκαλιά της όταν έφτασε εκεί στα 22 του χρόνια από την 
Ελλάδα. Κλείνοντας, εξέφρασε ότι προσδοκία του ιδίου 
και της οικογένειας του, ήταν να δουν «τις αποθήκες 
Παπαδάκη να μεταμορφώνονται σε ένα ωραίο κόσμημα 
μέσα για την πόλη και να χρησιμοποιηθούν σύμφωνα 
με τους σχεδιασμούς του Δημαρχείου για ένα εικαστικό 
κέντρο που θα αποτελεί σημείο δημιουργικής αναφοράς 
για τους συμπολίτες μας».
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Μουσείο / Πολιτιστικό Κέντρο Λεωνίδα Παπαδόπουλου
Εκδήλωση προς τιμήν των Μεγάλων Ευεργετών του Δήμου Λεμεσού 

Χρίστου και Κωνσταντίας Παπαδοπούλου 

06 07

Πριν ένα περίπου χρόνο ο κος. Χρίστος Παπαδόπουλος 
εξέφρασε στο Δημοτικό Συμβούλιο την επιθυμία 
που πάντοτε είχε με την αδελφή του Κωνσταντία 
Παπαδοπούλου και την μητέρα του Κλειώ, να δωρίσουν 
στον Δήμο Λεμεσού όλη την ακίνητη ιδιοκτησία 
τους που αποτιμάται στα 2.3 εκατομμύρια ευρώ, 
συμπεριλαμβανομένης και της οικογενειακής κατοικίας 
τους στο παραλιακό μέτωπο γνωστή ως «το σπίτι του 
Πρόξενου».

Ο κος. Χρίστος Παπαδόπουλος και η κα. Κωνσταντία 
Παπαδοπούλου, γέννημα θρέμμα Λεμεσού, παιδιά του 
εμπορευομένου και του επί μακρόν πρόξενου της Ισπανίας 
στην Κύπρο Λεωνίδα Παπαδόπουλου και της Κλειώς, είναι 
δύο πρόσωπα αγαπημένα για την Λεμεσό, που χαίρουν 
τεράστιας εκτίμησης τόσο για την μεγαλοψυχία και το 
ήθος τους, όσο και για την συμβολή τους στην προαγωγή 
του πολιτισμού στην πόλη. Σε μικρή ηλικία έχασαν τον 
πατέρα τους και αντιμετώπισαν οικονομικές δυσκολίες. 
Ωστόσο κατάφεραν να ολοκληρώσουν τις γυμνασιακές 
τους σπουδές.

Ο κος. Χρίστος Παπαδόπουλος αφού αποφοίτησε από 
την Εμπορική Ακαδημία Πολυδωρίδη, εργάστηκε στην 
Εταιρεία Λανίτη. Από μαθητής είχε την επιθυμία να 
ασχοληθεί με την υποκριτική, γι’ αυτό το 1960 άφησε 
την δουλειά του και πήγε στην Αθήνα για θεατρικές 
σπουδές στη Σχολή Μαίρης Αρώνη και Κωστή Μιχαηλίδη. 

Επέστρεψε στην Κύπρο κατά την σύσταση του Οργανισμού 
Θεατρικής Ανάπτυξης Κύπρου (ΟΘΑΚ), για τον οποίο 
εργάστηκε για 7 χρόνια, ενώ αργότερα εργάστηκε στον 
Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου (ΘΟΚ) με την ερμηνεία 
χαρακτηριστικών ρόλων σε πέραν των 25 παραγωγών 
σε ένα διευρυμένο φάσμα ρεπερτορίου αφήνοντας 
έντονα το πνευματικό του σημάδι. Κατακρίβειαν όμως 
η καριέρα του ξεκίνησε από μικρός όταν λάμβανε μέρος 
σε θεατρικές παραστάσεις των κατηχητικών και των 
σχολείων. Η παράσταση - καταλύτης για την εισαγωγή 
του στο χώρο ήταν μια που είχε ετοιμαστεί για αγαθοεργό 
σκοπό προς τις οικογένειες των κρατουμένων του αγώνα 
της ΕΟΚΑ. Ο κος. Παπαδόπουλος έλαβε μέρος σε δεκάδες 
ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές και θεατρικές 
παραστάσεις, με μια εκ των πιο χαρακτηριστικών και 
γνωστών συμμετοχών αυτή του ρόλου του παππού στην 
γνωστή τηλεοπτική σειρά «Οικογένεια Σολωμού».

Η κα. Κωνσταντία Παπαδοπούλου τέλειωσε το Ελληνικό 
Γυμνάσιο και ακολούθως την Σχολή Καλογραιών (St. 
Mary’s school). Διαθέτοντας άριστες γραμματειακές 
σπουδές και γνώση τριών ξένων γλωσσών, εργάστηκε 
στις Αγγλικές Βάσεις απ’ όπου αφυπηρέτησε πρόωρα. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο χαιρέτισε την επιθυμία για 
την δωρεά της ακίνητης περιουσίας των αδελφών κ. 
Χρίστου και κας. Κωνσταντίας Παπαδοπούλου, και στη 
συνεδρία του στις 26/10/2015 την αποδέχτηκε, δίνοντας 

έτσι συνέχεια στις δωρεές που έγιναν τα τελευταία 20 
χρόνια, που, ανάμεσα σε άλλα, αναδεικνύουν και την 
εμπιστοσύνη προς τις δημοτικές αρχές της Λεμεσού. Το 
Δημοτικό Συμβούλιο ως ένδειξη της τεράστιας εκτίμησης 
προς τα πρόσωπα τους για την ευγενή αυτή προσφορά 
προς την πόλη τους, αποφάσισε επιπρόσθετα κατά την 
συνεδρία την ανακήρυξη τους ως μεγάλους ευεργέτες 
του Δήμου Λεμεσού, την ονομασία με τα ονόματα τους 
δρόμου της πόλης, την ανάρτηση των φωτογραφιών τους 
στο Δημοτικό Μέγαρο και τη διοργάνωση τελετής προς 
τιμήν τους στο Δημοτικό Μέγαρο.  

Η τιμητική εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 23 
Φεβρουαρίου 2016, με τους παρευρισκόμενους να 
κατακλύζουν την αίθουσα εκδηλώσεων του Δημοτικού 
Μεγάρου. Κατά τον χαιρετισμό που απηύθυνε στην 
εκδήλωση, ο Δήμαρχος Λεμεσού, κος. Ανδρέας Χρίστου 
εξέφρασε ότι η εν λόγω δωρεά «τιμά τους ιδίους αλλά η τιμή 
αντανακλά στην Λεμεσό, στην ιστορία και τις παραδόσεις 
της». Πρόσθεσε ότι η ενέργεια αυτή «αναδεικνύει ήθος 
και αρετή κληροδοτημένη» από τους γονείς τους, «αλλά 
εμπερικλείει και την ευθύνη προς την γενέθλια γη, προς 
τις νεότερες γενιές, για την στήριξη του πολιτισμού, για 
την διατήρηση της αρχιτεκτονικής μας κληρονομιάς, για 
την διάσωση του ιστορικού παρελθόντος της πόλης μας». 
Επεσήμανε ότι όταν η δωρεά αυτή όντας τεράστιας αξίας, 
γίνεται από συνταξιούχους που δεν έχουν ουσιαστικά 
εισοδήματα, «η πράξη παίρνει άλλες διαστάσεις και 
αποτιμάται ως μια απόφαση ύψιστης γενναιοδωρίας και 
κοινωνικής ευθύνης». Κλείνοντας, ο Δήμαρχος ανέφερε 
ότι το παράδειγμα των ευεργετών «θα είναι εκεί πάντα για 
να καθοδηγεί και να φρονηματίζει όλους εμάς αλλά και 
όσους θα μας ακολουθήσουν» και εξέφρασε τις εγκάρδιες 
ευχαριστίες εκ μέρους της πόλης και ότι η αγάπη και 
εκτίμηση της θα τον συντροφεύουν πάντοτε. 

Για τα ευγενή αισθήματα του κου. Χρίστου Παπαδόπουλου 
μίλησε μετά και ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 
του ΘΟΚ, κος. Γιάννης Τουμαζής, ο οποίος ξεκίνησε την 
ομιλία του εκφράζοντας την μεγάλη του χαρά που είχε 
την ευκαιρία να μιλήσει για την πολύτιμη προσφορά του 
στον πολιτισμό του νησιού μας. Συνέχισε λέγοντας ότι 
«το ήθος, η ανιδιοτέλεια και η προσφορά είναι στοιχεία 
που κατεξοχήν χαρακτηρίζουν τον πολιτισμό» και 
υπογράμμισε σχετικά με αυτό: «…ο αγαπητός Χριστάκης, 
γαλουχημένος με την ευγένεια εκείνων των παλιών, 
καλών καιρών που εσείς οι Λεμεσιανοί γνωρίζετε πολύ 
καλά, έρχεται έμπρακτα να αποδείξει πως η ψυχική και 
η πνευματική καλλιέργεια υπερέχουν οποιασδήποτε 
άλλης ανθρώπινης συμπεριφοράς». Ολοκληρώνοντας 
την ομιλία του δήλωσε: «Η σημερινή πράξη, αυτής της 
ανιδιοτελούς δωρεάς προς την πόλη του με σκοπό την 
περαιτέρω ανάπτυξη του πολιτισμού της, δίκαια τον 

κατατάσσει στους ανθρώπους που οι Λεμεσιανοί, αλλά 
και όλοι οι Κύπριοι θα πρέπει να αισθάνονται υπερήφανοι 
γι΄αυτούς. Το σπίτι εξάλλου του Προξένου θα θυμίζει 
παρακαταθήκη στο διηνεκές, πως το παραλιακό μέτωπο 
της Λεμεσού υπήρξε κάποτε στις αρχές του 20ου αιώνα 
μοναδικό πρότυπο αστικής καλαισθησίας». 

Έπειτα, απονεμήθηκε στον κο. Παπαδόπουλο από το 
Δήμαρχο Λεμεσού τιμητική πλακέτα/ασημένιος δίσκος 
με τον Λέωντα της Αμαθούντας, το έμβλημα του Δήμου 
Λεμεσού και πάπυρος. 

Αμέσως μετά δόθηκε ο λόγος στον κο. Παπαδόπουλο, 
ο οποίος, παρά τις όσες φιλοφρονήσεις προηγήθηκαν, 
ξεκίνησε λέγοντας «Η τιμητική αυτή εκδήλωση, ανήκει 
στις δύο απούσες, την μητέρα μου Κλειώ και την αδερφή 
μου Κωνσταντία των οποίων η επιθυμία ήταν να δωρίσουν 
στον Δήμο Λεμεσού, όλη την ακίνητη περιουσία μας. Εγώ 
έκαμα απλώς το καθήκον μου, εκτέλεσα την επιθυμία 
τους», αναδεικνύοντας έτσι και την ταπεινοφροσύνη που 
τον διακατέχει.

Το σπίτι θα αποτελεί ένα επιπλέον πολιτιστικό κέντρο του 
Δήμου Λεμεσού. Ο πρώτος όροφος θα χρησιμοποιείται 
για πολιτιστικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς του Δήμου, 
ενώ το ισόγειο θα γίνει μουσείο και θα φέρει το όνομα του 
πατέρα των δωρητών, Λεωνίδα Παπαδόπουλου. Πίσω 
από το κάτω σπίτι βρίσκεται μια αυλή και παρακάτω ένα 
περιβόλι, το οποίο θα γίνει πάρκο. 
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Υγεία και ΠεριβάλλονΑνοιχτό Σχολείο Δήμου Λεμεσού 

Aκαδημαϊκή χρονιά
 2016-2017

Σεμινάρια Παράσταση Δημοτικού Κέντρου Χορού 2016

Κέντρο Χορού Δήμου Λεμεσού

Καλοκαιρινό Εργαστήρι Δημοτικού Κέντρου Χορού 2016

Τα τελευταία χρόνια, το Δημοτικό Κέντρο Χορού Λεμε-
σού, υλοποιεί καλοκαιρινό εργαστήρι χορού για τους 
λάτρεις του χορού.

Μια πρωτοπόρα ιδέα τέθηκε σε εφαρμογή για 
τους έφηβους λάτρεις του χορού πέρσι από το 
ΔημοτικόΚέντρο Χορού Λεμεσού: μαθήματα χορού 
τύπου μπαλέτου, Jazz/Broadway και Contemporary 
(σύγχρονου), παραδόθηκαν από τις 9 το πρωί μέχρι 
τις ενάμιση το μεσημέρι μεταξύ 9 και 15 Ιουλίου 2015, 
μαθήματα χορού… σε ανοιχτό χώρο του Δημόσιου 
Κήπου Λεμεσού! 

Η καταληκτική παράσταση που ανεβάζει κάθε χρόνο το 
Δημοτικό Κέντρο Χορού ανέβηκε και φέτος στο θέατρο 
ΡΙΑΛΤΟ, συμπληρώνοντας έτσι την πρώτη της δεκαετία! 
Υπό τον τίτλο «DEKA», στις 10 Ιουλίου 2016 η παράσταση 
κατέπληξε για άλλη μια φορά το κοινό, με εξαιρετική 
ερμηνεία από την φημισμένη ανά το παγκόσμιο 

Μια πρωτοποριακή κίνηση έκανε το Ανοιχτό Σχολείο του 
Δήμου Λεμεσού τον τελευταίο ένα χρόνο. Σε συνεργασία 
με Πανεπιστήμια, διοργάνωσε σειρά διαλέξεων, στις 
οποίες πολλοί έσπευσαν να παρακολουθήσουν. 

Ξεκινώντας με το Cyprus Institute of Marketing (CIM) 
στην εναρκτήρια εκδήλωση, ο Αντιδήμαρχος Λεμεσού, 
κος. Σάββας Στούππας, εξέφρασε την ευαρέσκεια του 
αναφέροντας: «είμαι σίγουρος ότι η διάλεξη που θα 
ακολουθήσει θα είναι επωφελής για όλους μας αλλά και 
για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε την μελλοντική 
βάση για ανοιχτές διαλέξεις μέσω του Ανοιχτού 
Σχολείου». Από την άλλη, ο κος. Γιάννος Χατζηγιάννης, 
Διευθυντής του CIM, ανέφερε ότι «σκοπός να είναι να 
γίνει θεσμός  και δήλωσε: «είναι χαρά μας να παίρνουνε 
άτομα την υποτροφία για να μπορέσουν να βρουν μια 
καλύτερη δουλειά και είναι η καλύτερη επιβράβευση για 
εμάς, σαν ίδρυμα να μπορέσουμε να βοηθήσουμε έστω 
και ένα άτομο να φύγει από την ανεργία και να μπει ξανά 
στην παραγωγική εργασία».

 

Μετά την μεγάλη επιτυχία που είχε η συνεργασία αυτή με 
το CIM, ο Δήμος Λεμεσού προχώρησε σε συνεργασία με 
το UClan Cyprus.

Για 7η συνεχή χρονιά επιτελεί το έργο του το «Ανοιχτό 
Σχολείο» του Δήμου Λεμεσού. Για την ακαδημαϊκή χρονιά 
2016 – 2017 ξεκίνησε να λειτουργεί τον περασμένο 
Οκτώβρη με την διεξαγωγή των ακόλουθων μαθημάτων: 
Ρυθμική γυμναστική, Παραδοσιακοί χοροί, Ζούμπα 
για ενήλικες & για παιδιά, Πιλάτες, Γενική άθληση, 
Πρώτες βοήθειες, Μαγειρική – Ζαχαροπλαστική, 
Ζαχαρωτές δημιουργίες, Κυπριακή κουζίνα, Ικεπάνα, 
Μουσική – Χορωδία, Θέατρο, Ζωγραφική, Ηλεκτρονικοί 
Υπολογιστές, Πλεκτό, Κηπουρική – Δενδροκομία, 
Αισθητική – Μακιγιάζ, Χειροτεχνία, Βιτρό, Ψηφιδωτό, 
Χειροποίητες δημιουργίες σε ξύλο, κερί και γυαλί, Bel-
ly Dance, Θεραπευτική γυμναστική για ηλικιωμένους, 
Καράτε, Χειροποίητα κοσμήματα & χειροτεχνία, 
Αγγειοπλαστική – Κεραμική, Νοηματική Γλώσσα. 
Ακόμα, προσφέρονται σε αλλόγλωσσους Ελληνικά, ενώ 
παρέχονται επίσης μαθήματα ενίσχυσης ελληνικών και 
μαθηματικών σε παιδιά και υπηρεσίες διαβάσματος σε 
μαθητές δημοτικού.

Για περισσότερη πληροφόρηση μπορείτε να 
επικοινωνήσετε με τη Συντονίστρια του «Ανοικτού 
Σχολείου» κ. Χρυσταλλένη Λοϊζίδου στο 99947603.

Με την ολοκλήρωση της ακαδημαϊκής χρονιάς 2015 – 2016 
του «Ανοιχτού Σχολείου» του Δήμου Λεμεσού, πραγματο-
ποιήθηκαν στο Δημοτικό Πολιτιστικό Κέντρο «Πάνος 
Σολομωνίδης» στις 30/5/2015 και στις 31/5/2016 
εκδηλώσεις για την παρουσίαση όσων έμαθαν αυτοί που 
παρακολούθησαν κάποιο από τα σχετικά προγράμματα/
μαθήματα. Στην 1η εκδήλωση διεξήχθηκε παζαράκι και 
έκθεση καλλιτεχνικής δημιουργίας και άλλων εκθεμάτων, ενώ 
στη 2η σύντομες παραστάσεις χορού, άθλησης και θεάτρου.

Τελικές εκδηλώσεις 
ακαδημαϊκής χρονιάς 

2015 – 2016

χορεύτρια Elena Vostrotina και όλους τους μαθητές 
του Κέντρου Χορού Δήμου Λεμεσού. Όπως πάντα, την 
καλλιτεχνική διεύθυνση της παράστασης είχε αναλάβει ο 
διευθυντής και δάσκαλος του Δημοτικού Κέντρου Χορού, 
κος. Λάμπρος Λάμπρου. 

Λίγες μέρες πριν την παράσταση, ο κος. Λάμπρου, 
αναφερόμενος στον στόχο του Δημοτικού Κέντρου 
Χορού, που είναι να δοθεί η ευκαιρία σε ταλαντούχα 
παιδιά να προσπαθήσουν να ενταχθούν στην 
προεπαγγελματική πορεία, εξήγησε ότι αυτό είναι κάτι 
που προϋποθέτει σκληρή δουλειά, εξ ου και το ότι γίνεται 
αυστηρή επιλογή των μαθητών που φοιτούν στο Κέντρο. 
Πρόσθεσε ότι είναι σε αυτή την ετήσια παράσταση 
που γίνεται με το τέλος κάθε ακαδημαϊκής χρονιάς που 
αναδεικνύεται και ο βαθμός ετοιμότητας των παιδιών 
αυτών για δουλειά. Τέλος, αναφέρθηκε στην επιτυχία του 
Κέντρου επισημαίνοντας ότι είναι πολλά τα παιδιά εκείνα 
που αποχωρώντας από το Κέντρο Χορού σπουδάζουν 
χορό σε σχολές του εξωτερικού. 

Σε συνέχεια της μεγάλης επιτυχίας που τα εργαστήρια 
αυτά συνάντησαν προηγούμενες χρονιές, το εργαστήρι 
πραγματοποιήθηκε και τον περασμένο Ιούλιο μεταξύ 25 
και 30 του μήνα, του οποίου όπως πάντα καλλιτεχνικός 
διευθυντής ήταν ο Διευθυντής του Δημοτικού Κέντρου 
Λεμεσού, κος. Λάμπρος Λάμπρου. Φέτος συμμετείχαν 
καλλιτέχνες από την Κύπρο και το εξωτερικό, με 
διεξαγωγή μαθημάτων μπαλέτου, σύγχρονου χορού, 
αυτοσχεδιασμού και άλλων, σε τρία επίπεδα: παιδιών 
8-11 ετών, εφήβων 12-15 ετών και εφήβων 16 ετών και 
άνω για το οποίο επίπεδο ήταν απαραίτητη η γνώση 
μπαλέτου και σύγχρονου χορού. 
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Μεγάλα Μπαλέτα 2016

Όπως κάθε χρόνο από το 1999, έτσι και φέτος η Λεμεσός 
ανέβασε παραστάσεις στο Κηποθέατρο Λεμεσού στα 
πλαίσια του θεσμού «Μεγάλα Μπαλέτα» που τα τελευταία 
17 χρόνια συμβάλει στην προαγωγή του πολιτισμού στο 
νησί μας, δίνοντας παράλληλα νότα αισιοδοξίας αλλά και 
ευκαιρία διαφυγής από τα καθημερινά προβλήματα που 
ταλανίζουν αυτόν τον τόπο. Για το 2016 τις παραστάσεις 
αυτές ανέβασε το διακεκριμένο Μπαλέτο του Θεάτρου 
της Αγίας Πετρούπολης Hermitage, παρουσιάζοντας 
το κορυφαίο, παγκοσμίου φήμης, κλασσικότερο 
ενδεχομένως έργο «η Λίμνη των Κύκνων». 

Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Λεμεσού κος. Ανδρέας 
Χρίστου κατά την συνέντευξη τύπου που έγινε στο 
Δημοτικό Μέγαρο στις 29/6/2016 για τα Μεγάλα 
Μπαλέτα, ο Δήμος Λεμεσού θεώρησε ότι «φέτος δεν 
μπορούσε το συγκρότημα να προέρχεται από άλλη χώρα 
αλλά παρά μόνο από την Αγία Πετρούπολη». Εξήγησε 
ότι αυτό οφείλεται στους στενούς δεσμούς του Δήμου 
Λεμεσού με την Αγία Πετρούπολη που βρίσκονται υπό 
συνεχή ανάπτυξη και ενδυνάμωση, αλλά και ειδικότερα 
δεδομένης της επίσκεψης του κυβερνήτη της Αγίας 
Πετρούπολης το ερχόμενο φθινόπωρο στην Λεμεσό, 
κατά την οποία θα υπογραφούν μεγάλες συμφωνίες 
– συνεργασίες μεταξύ της Αγίας Πετρούπολης και της 
Λεμεσού αλλά και της Κύπρου ευρύτερα. 

Ο Δήμαρχος δήλωσε στη συνέχεια: «Η ιστορία του 
θεσμού Μεγάλα Μπαλέτα νομίζω σας είναι γνωστή, 
δεκαεπτά χρόνια αδιάλειπτα παρά τις δυσκολίες, παρά 
τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίσαμε τους 
δύσκολους καιρούς, αυτός ο θεσμός είναι μαζί μας, 
θεωρούμε ότι αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές 
πολιτιστικές εκδηλώσεις που γίνονται στον τόπο μας, είναι 
ταυτισμένος αυτός ο θεσμός με την ιστορία της πόλης μας 
και τη παράδοση της στο χορό». Επεσήμανε στη συνέχεια, 
ότι η ομάδα χορού που θα φιλοξενείτο στην Λεμεσό 
αποτελείται από 40 άτομα και ότι θα παρουσιαζόταν 
μια παράσταση «δουλεμένη, μια παράσταση που έχει 
ωριμάσει από την πλευρά του συγκροτήματος» αφού 
κατά την διάρκεια της καλοκαιρινής σεζόν παρουσιαζόταν 
στην Αγία Πετρούπολη. Αργότερα σημείωσε ότι οι τιμές 
των εισιτηρίων ήταν και φέτος συγκαταβατικές για την 
προσέλκυση του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού θεατών.

Στην ίδια δημοσιογραφική διάσκεψη, λίγο μετά ο κος. 
Λάμπρος Λάμπρου, Καλλιτεχνικός Διευθυντής του 
Κέντρου Χορού Δήμου Λεμεσού, εξηγώντας για το 
παρασκήνιο του έργου, είπε ότι η παράσταση που θα 
ανέβαινε στο Κηποθέατρο αποτελεί μια μετεξέλιξη 
των κατά καιρούς τροποποιήσεων που έγιναν τα 

Φωτογραφική Έκθεση
“Ταξιδεύοντας από και προς το Βυζάντιο“

Η Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών (ΕΚΣ), το Ευρωπαϊκό 
Κέντρο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων 
(ΕΚΒΜΜ), ο Δήμος Λεμεσού και ο Δήμος Μόρφου 
διοργάνωσαν την φωτογραφική έκθεση «ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ 
ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ Μεσαιωνικά Λιμάνια από 
τον Εύξεινο Πόντο στην Ανατολική Μεσόγειο» με την 
ονομασία ΟΛΚΑΣ ΙΙ. 

Τα εγκαίνια της έκθεσης πραγματοποιήθηκαν στις 
26/6/2015 στο Δημοτικό Πολιτιστικό Κέντρο της 
Λεμεσού, Πάνος Σολομωνίδης. Την εκδήλωση χαιρέτισε 
ο Δήμαρχος Λεμεσού, κος. Ανδρέας Χρίστου, ο οποίος 
σημείωσε ότι «δεν είναι τυχαίο που συμμετέχουν σε αυτή 
την προσπάθεια ουσιαστικά όλοι οι παραλιακοί Δήμοι 
της Κύπρου αναδεικνύοντας το ρόλο τους και τη θέση 
της Κύπρου στην περίοδο που ανασκοπεί η έκθεση και 
η γενικότερη παρουσίαση γι’ αυτό και η Λεμεσός με τον 
ξεχωριστό της ρόλο από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα 
είναι εδώ». 

Στη συνέχεια απηύθυνε ομιλία ο Βυζαντινολόγος, 
Πρόεδρος της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών Δρ. 

τελευταία 200 χρόνια τόσο λόγω διαφωνιών όσο και 
λόγω αλλοιώσεων των βημάτων αφού δεν ήταν δυνατό 
να κρατηθεί η χορογραφία οπτικά. Σε αυτό το σημείο 
επισήμανε: «…είναι λίγο περίεργο το πώς έχει σωθεί το 
μπαλέτο. Περισσότερο από χορευτή σε χορευτή και από 
δάσκαλο σε δάσκαλο».

Ακολούθως ανέφερε: «Διεξάγεται έτσι μια περίεργη πλοκή 
που παρόλη την περιέργεια της έχει αγαπηθεί όχι μόνο 
από τα παιδιά αλλά και από μεγάλους, άντρες και γυναίκες 
ανά τον κόσμο. Η Λίμνη των κύκνων για μένα θεωρείται 
ορόσημο για μια σωστή επαγγελματική ομάδα και για μια 
χώρα μπορώ να πω, εάν μπορούν να εκτελέσουν αυτό 
το έργο». Μιλώντας για την πρωταγωνίστρια του έργου, 
ανακοινώσε ότι η ίδια μπαλαρίνα χορεύει δύο ρόλους 
(τον άσπρο κύκνο, την καλή και τον μαύρο κύκνο, την 
κακιά) και ότι «είναι δύσκολος ρόλος γιατί πρέπει να είναι 
και ηθοποιός και θα πρέπει να έχει δυνατά πόδια διότι το 
απαιτεί η χορογραφία». Πρόσθεσε ότι «όποια μπαλαρίνα 
αναλάβει αυτόν τον ρόλο πρέπει να έχει άλμα και γραμμή, 
πρέπει να έχει υποκριτική ικανότητα, μουσικότητα – 
ρυθμό και αντοχές». 

Χαράλαμπου Γ. Χοτζάκογλου, ο οποίος, αφού αναφέρθηκε 
στο σημαντικό ρόλο της Κύπρου, εξέφρασε την ευχή 
του «η κυπριακή ολκάς να ξαναταξιδέψει σύντομα 
και ελεύθερα  στα λιμάνια του κόλπου Μόρφου, της 
Κερύνειας της Καρπασίας και της Αμμοχώστου» έκλεισε 
την ομιλία του με αναφορά στην ονομασία της έκθεσης: 
«Η Ολκάς, το όνομα του εμπορικού αυτού Βυζαντινού 
πλοίου, προέρχεται ετυμολογικός από το ρήμα έλκω 
και ελκύω. Η καθέλκυση της στα νερά της Κύπρου θα 
προσελκύσει με τον ίδιο τρόπο ξανά ποικίλους λαούς 
και θρησκείες, θα ρυμουλκήσει τους πολιτισμούς της, 
θα ανελκύσει το κοινό μας πολιτιστικό υπόβαθρο, θα 
εφελκύσει φίλους και συναντιλήπτορες, θα αναδείξει εκ 
νέου την ελκυστικότητα της φυσικής ομορφιάς με την 
οποία προικίστηκαν οι τόποι μας».

Έπειτα, η Βυζαντινολόγος, της  ΕΚΒΜΜ και Υπεύθυνη του 
Έργου Δρ. Δρ. Φλώρα Καραγιάννη, δήλωσε ότι στόχος 
του έργου ήταν «να τεκμηριώσουμε και να αναδείξουμε 
τον πλούσιο μεσαιωνικό πολιτισμό που σώζεται από το 
Βόρειο Αιγαίο μέχρι και τη Μαύρη Θάλασσα».
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Απονομή πλακετών σε αριστεύσαντες μαθητές
και μαθήτριες Σχολείων της Λεμεσού

Την πόλη τους περήφανη έκαναν με διάκριση τους στις 
παγκύπριες εξετάσεις της ακαδημαϊκής χρονιάς 2016 
Λεμεσιανοί μαθητές! Σε σεμνή τελετή που έγινε στις 
21/7/2016, ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο 

Λεμεσού, τίμησαν τους πρωτεύσαντες μαθητές: Δημήτρη 
Χριστοδούλου με γενικό βαθμό κατάταξης 20 (1η θέση), 
Στέλιο Στυλιανού με γενικό βαθμό κατάταξης 19,90345 
(2η θέση), Δέσποινα Χατζηκωνσταντίνου με γενικό βαθμό 

κατάταξης 19,83082 (3η θέση) και 
Ευαγγελία Μιχαηλίδου με γενικό βαθμό 
κατάταξης 19,72781 (6η θέση).

Κατά την απονομή των σχετικών 
πλακετών, ο Δήμαρχος έδωσε στους 
μαθητές συγχαρητήρια για την επιτυχία 
τους η οποία τιμά τους ίδιους αλλά και 
τις οικογένειες και την πόλη τους, καθώς 
και ευχές για συνέχεια στις διακρίσεις 
κατά την μελλοντική σταδιοδρομία 
τους. 

Δρομολογήθηκε το Σώμα Εθελοντών Δήμου Λεμεσού!

Θέατρο στη Γειτονιά

Ο Δήμος Λεμεσού, τα Συνοικιακά του Συμβούλια και το 
ΘΕΑΤΡΟ «ΣΚΑΛΑ»  ανέβασαν το Θέατρο  στις γειτονιές της 
Λεμεσού. Πρόσφεραν 3 παραστάσεις με την διαχρονική 
και επίκαιρη κωμωδία του Αριστοφάνη «ΠΛΟΥΤΟΣ» 
ανοιχτές στους Λεμεσιανούς δημότες με ώρα έναρξης 
στις 20:00 την Δευτέρα 4 Ιουλίου στο ΘΑΤΡΑΚΙ της 
Επίχωσης (Μώλος), την Τετάρτη 6 Ιουλίου στο Πάρκο 
Τριών Ιεραρχών (Σινε Βόλος) στον Άγιο Ιωάννη και την 
Πέμπτη 7 Ιουλίου στο ΚΣΤ Δημοτικό Σχολείο της Παναγίας 
Τριχερούσας (Αποστόλου Πέτρου & Παύλου).

Το κορυφαίο κινηματογραφικό γεγονός της Κύπρου 
αφιερωμένο στον παγκόσμιο σύγχρονο κινηματογράφο 
μυθοπλασίας πραγματοποιήθηκε και πάλι! Το 14ο Διεθνές 
Φεστιβάλ «Κινηματογραφικές Μέρες Κύπρος» 2016 
διεξήχθηκε από τις 15 μέχρι και τις 24 του περασμένου 
Απρίλη Λευκωσία και Λεμεσό παράλληλα. Το Φεστιβάλ 
στοχεύει στην προώθηση του παγκόσμιου και κυπριακού 
κινηματογράφου, στην προβολή ανερχόμενων και συνάμα 
διακεκριμένων δημιουργών του κινηματογράφου, στην 
διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων σχετικών με 
την έβδομη τέχνη που διέπονται από επαγγελματισμό, 
συμβάλλοντας έτσι στην ανάπτυξη της κινηματογραφικής 
παιδείας εντός αλλά και εκτός της χώρας μας.

Το πρόγραμμα του φετινού Φεστιβάλ ήταν για άλλη μια 
φορά πολυσύνθετο και επιλεκτικό, περιλαμβάνοντας 
τα δύο βασικά προγράμματα Glocal Images (Διεθνές 
Διαγωνιστικό Τμήμα) και Viewfinder (Ματιές στον Σύγχρονο 
Διεθνή Κινηματογράφο), ειδικά αφιερώματα, εργαστήρια, 
εξειδικευμένα σεμινάρια, μουσικές εκδηλώσεις και 
το Φεστιβάλ Κινηματογραφικές Μέρες για Παιδιά και 
Νέους, όλα εκλεκτά όπως πάντοτε. Δέκα ήταν οι ταινίες 
που συμμετείχαν στο φετινό Διαγωνιστικό Πρόγραμμα 
από διαφορές χώρες της υφηλίου με κεντρική θεματική 
την ενηλικίωση – σε κάθε ηλικία και με τις πλείστες να 
έχουν παραχθεί από πρωτοεμφανιζόμενους σκηνοθέτες. 
Πενταμελής ομάδα με καταξιωμένα άτομα του χώρου 
από την Κύπρο και το εξωτερικό αποτέλεσε την φετινή 
κριτική επιτροπή του διαγωνιστικού τμήματος. Το κομμάτι 
δε «Ματιές στον Σύγχρονο Διεθνή Κινηματογράφο», 
αφορούσε ταινίες με άποψη του σύγχρονου σινεμά που 
προβλήθηκαν για πρώτη φορά στο νησί.

Δεν θα μπορούσε να μην στηρίξει μια τέτοια αξιόλογη, 
υψηλού επίπεδου διοργάνωση ο Δήμος Λεμεσού. Το 

14ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογραφικές Μέρες Κύπρος 

Φεστιβάλ άνοιξε τις πόρτες του στη Λεμεσό με προβολή της 
ταινίας «Chevalier» στο Θέατρο Ριάλτο. Κατά την πρεμιέρα, 
σύντομο χαιρετισμό απηύθυνε ο Αντιδήμαρχος Λεμεσού, 
κος. Σάββας Στούππας εκ μέρους του Δημάρχου Λεμεσού 
και του Δημοτικού Συμβουλίου. Μεταξύ άλλων, ο κος. 
Στούππας αναφέρθηκε στην εμφανή εξελικτική πρόοδο του 
Φεστιβάλ, λέγοντας πως «η διοργάνωση αποκτά συνεχώς 
και νέα διάσταση και φέρνει τους Κύπριους δημιουργούς 
και θεατές σε επαφή με τον ποιοτικό κινηματογράφο και 
την παγκόσμια παραγωγή ταινιών ιδιαίτερα στον τομέα 
της μυθοπλασίας». Ακολούθως εξέφρασε την στήριξη του 
Δήμου Λεμεσού σε αυτή την διοργάνωση δεδομένης της 
μεγάλης επιτυχίας που συναντά αλλά και του ουσιαστικού 
ρόλου που φέρει στα πολιτιστικά δρώμενα της Λεμεσού 
και της Κύπρου γενικότερα. «Άξιους συγχαρητηρίων» 
χαρακτήρισε το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και 
το Θέατρο Ριάλτο για την πρωτοβουλία τους για αυτή την 
διοργάνωση, αλλά και όλους «όσοι λαμβάνουν μέρος και 
γενικά όσοι διανθίζουν καιν δίνουν μεγάλη σημασία σε 
αυτό το καλλιτεχνικό γεγονός!».

Στην πρεμιέρα παρευρέθηκε και ο γνωστός Έλληνας 
καλλιτέχνης Σάκης Ρουβάς, αφού ήταν και ένας εκ των 
πρωταγωνιστών της ταινίας «Chevalier»! 

Η μετάφραση και η διασκευή ανήκαν στον Κώστα Κολώτα 
και την σκηνοθεσία είχε αναλάβει ο Καλλιτεχνικός  
Διευθυντής του Θεάτρου «ΣΚΑΛΑ» Ανδρέας Μελέκης. 

Σε συνέχεια της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου 
του Δήμου Λεμεσού για θεσμοθέτηση Σώματος 
Εθελοντών υπό τη σκέπη του Δήμου, το Σώμα συστάθηκε 
και πραγματοποίησε την πρώτη του συνάντηση στο 
Δημοτικό Μέγαρο στις 26 Ιουνίου 2016. Σκοπός της 
συνάντησης ήταν η γνωριμία, ενημέρωση και ανταλλαγή 
απόψεων για την καλύτερη δυνατή λειτουργία του 
Σώματος.

Η συνάντηση έγινε στη παρουσία του Δημάρχου Λεμεσού 
κου. Ανδρέα Χρίστου, του Προέδρου της Επιτροπής 
Ευρωπαϊκών Θεμάτων του Δήμου Λεμεσού κου. Χάρη 
Τρίκκη, Δημοτικών Συμβούλων, της συντονίστριας του 
Σώματος κας. Κατερίνας Πολυκάρπου και εθελοντών του 
Σώματος. 

Ο Δήμαρχος Λεμεσού καλωσορίζοντας τους 
παρευρισκομένους, τόνισε τη σημασία της λειτουργίας 
του Σώματος και της ενεργούς συμμετοχής των 
εθελοντών στα δρώμενα της Λεμεσού, σημειώνοντας 
ότι οι εθελοντές αυτοί είναι «ο νους και η συνείδηση της 
πόλης». 

Στη συνέχεια, ο κος. Τρίκκης ανέφερε ότι το Δημοτικό 
Συμβούλιο φιλοδοξεί οι ίδιοι οι εθελοντές να είναι αυτοί 
που θα συμβάλουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη του 

Σώματος Εθελοντών και να κινείται αυτό παράλληλα 
και συμπληρωματικά με τις δραστηριότητες του Δήμου 
Λεμεσού. Ακολούθως επεσήμανε ότι το Σώμα Εθελοντών 
δημιουργήθηκε βάσει συγκεκριμένων παραμέτρων 
και προσδοκεί να καλύψει δραστηριότητες του Δήμου 
Λεμεσού προπαντός στους τομείς του Πολιτισμού, της 
Κοινωνικής Πρόνοιας, της Υγείας και του Περιβάλλοντος, 
της Νεολαίας και του Αθλητισμού και της Περιφερειακής 
Ανάπτυξης. 

Η κα. Πολυκάρπου, με τη σειρά της, παρείχε ενημέρωση 
αναφορικά με την μέχρι στιγμής πορεία του Σώματος για 
τις δράσεις που έχουν τροχοδρομηθεί. Ο λόγος δόθηκε 
στη συνέχεια σε όσους από τους παρευρισκόμενους 
επιθύμησαν να κάνουν εισηγήσεις και να εκφέρουν 
απόψεις, ολοκληρώνοντας έτσι την συνάντηση. 
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Τιμητική Εκδήλωση για 
τον Λούλλη Κατσουνωτό

Δραστηριότητες του 
Προγράμματος

«Απλά… Γυναίκα!»

Δύο από τις δράσεις που διεξήχθηκαν την χρονιά που 
πέρασε στα πλαίσια του προγράμματος «Κοινωνική 
Εργασία στο Δρόμο» του Δήμου Λεμεσού, είναι και ο 
Διαγωνισμός Skateboard καλύτερου τρικ -  κόλπου και η 
Ημέρα Κοινωνικής Δικτύωσης. 

Ο διαγωνισμός Skateboard, που πραγματοποιήθηκε 
τον προπερασμένο Οκτώβριο μεταξύ 14:00 - 19:0 στο 
Πολυλειτουργικό Παραθαλάσσιο Πάρκο με μουσική 
υπόκρουση από DJ, προσέλκυσε τους λάτρεις του Skate-
board και όχι μόνο! Και αυτοί  που δεν είχαν επαφή με 
το χόμπι αυτό, είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν 
δωρεάν μαθήματα τα οποία πρόσφερε η εταιρεία Go4it-
Cyprus. Απονεμήθηκαν βραβεία στους νικητές για το 
ψηλότερο OLLIE από τις κατηγορίες παίδων και ενηλίκων.

Η Ημέρα Κοινωνικής Δικτύωσης υλοποιήθηκε 
στοχεύοντας στην δικτύωση και την συνεργασία μεταξύ 
των φορέων για αξιοποίηση τους στον καλύτερο δυνατό 
βαθμό. Συνεπώς, η μέρα αυτή πλαισιώθηκε από μια 
έκθεση κοινωνικών προγραμμάτων και εθελοντικών 
ομάδων ευρέος φάσματος, προσελκύοντας έτσι άτομα 
που σχετίζονται με τις κοινωνικές επιστήμες (φοιτητές/ 
φοιτήτριες σχετικών σχολών, επαγγελματίες κοινωνικής 
πρόνοιας κτλ.), γονείς, εκπαιδευτικούς, σύμβουλους 
Επαγγελματικού προσανατολισμού, άτομα που 
ασχολούνται επαγγελματικά ή εθελοντικά σε κρατικές 
ή ημικρατικές υπηρεσίες και ΜΚΟ και το ευρύ κοινό 
γενικότερα. Όλοι είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με 
εκπροσώπους των φορέων που συμμετείχαν,

Η πολυθεματική, αξιόλογη αυτή έκθεση έλαβε χώρα 
στην Α’ Δημοτική Αγορά (Παντοπουλείο) στις 13/5/2016 
από τις 11:00 το πρωί μέχρι και τις 5 το απόγευμα. 

Χέρι Βοηθείας στη 
Πυρκαγιά Ιουνίου

Από όλους όσους έσπευσαν να προσφέρουν ένα 
χέρι βοηθείας στο τραγικό συμβάν των τεράστιων 
πυρκαγιών που είχαμε στο νησί μας τον περασμένο 
Ιούνη, δεν μπορούσε να απουσιάζει ο Δήμος Λεμεσού! 
Μέλη της Τροχονομικής Υπηρεσίας του Δήμου 
Λεμεσού συμμετείχαν εθελοντικά στις προσπάθειες 
που καταβλήθηκαν για κατάσβεση των πυρκαγιών 
αλλά και για να παράσχουν την όποιας μορφής βοήθεια 
γενικότερα.

Πέραν της έμπρακτης αυτής στήριξης, ο Δήμος 
Λεμεσού συμμετείχε στο πένθος για τον τραγικό, άδικο 
χαμό των δασοπυροσβεστών, αναρτώντας για τρεις 
ημέρες μεσίστιες τις σημαίες του Δημοτικού Μεγάρου, 
ενώ εξέφρασε τα βαθιά του συλλυπητήρια και την 
συμπαράσταση του στις οικογένειες τους. Επιπρόσθετα 
δήλωσε έτοιμος για στήριξη των Υπηρεσιών του 
Κράτους με οποιοδήποτε τρόπο στις προσπάθειες που 
θα ακολουθούσαν για αποκατάσταση του φυσικού μας 
περιβάλλοντος στο μέγιστο δυνατό βαθμό. 

Επί τη ευκαιρία των 80χρονών του κου. Χριστόφορου 
Κατσουνωτού, ή αλλιώς – όπως όλοι οι Λεμεσιανοί τον 
γνωρίζουν – Λούλλη Κατσουνωτού, πραγματοποιήθηκε 
την 1η Φεβρουαρίου 2016 στο Δημοτικό Μέγαρο 
εκδήλωση προς τιμήν του, δεδομένης και της προσφοράς 
του στην πόλη της Λεμεσού. Η διοργάνωση της εκδήλωσης 
αποτέλεσε μια πρωτοβουλία των φίλων του τιμώμενου 
αλλά και όλων αυτών που εκτιμούν το έργο του. 

Η εκδήλωση ξεκίνησε στις 7 το απόγευμα με χαιρετισμό 
του Δημάρχου Λεμεσού, κου. Ανδρέα Χρίστου, ο οποίος 
ξεκίνησε με λίγα λόγια για τον τιμώμενο: «…δεν είναι 
ένας τυποποιημένος άνθρωπος αλλά αντίθετα τον 
χαρακτήριζε και τον χαρακτηρίζει το ελεύθερο πνεύμα, η 
άνεση επικοινωνίας με όλους, από τους ανθρώπους του 
λιμανιού μέχρι αυτούς του σαλονιού, ο αυθορμητισμός, η 
αγάπη για την ζωή, όπως και η απέραντη δέσμευση και 
προσήλωση προς την Λεμεσό, το παρόν και το μέλλον 
της». Ακολούθως ο Δήμαρχος αναφέρθηκε στην συμβολή 
του κου. Κατσουνωτού στο Καρναβάλι της Λεμεσού με 
τις μοναδικές στολές και εμφανίσεις του και όχι μόνο, εξ 
ου και η επιλογή του ως ο πρώτος Βασιλιάς Καρνάβαλος 
το 2008, σηματοδοτώντας την επαναφορά του θεσμού. 
Μιλώντας για τις δωρεές του και την προσφορά του 
προς την Λεμεσό, ο Δήμαρχος αναφορά έκανε επίσης 
στο άγαλμα «Λεμεσός αγάπη μου» που βρίσκεται στην 
ανατολική είσοδο της πόλης από τον παραλιακό δρόμο 
που ο κος. Λούλλης δώρισε στην πόλη εκφράζοντας έτσι 
την απεριόριστη αγάπη του για αυτή. 

Τέλος, ο Δήμαρχος εξέφρασε εκ μέρους όλων τις 
εγκάρδιες ευχαριστίες του «για την συνεχή και αδιάκοπη 
προσφορά και το ασίγαστο, ανιδιοτελές ενδιαφέρον του 

Μια μοναδική βραδιά, προς τιμήν της κάθε γυναίκας, 
διοργάνωσε στις 19/3/2016 η Επιτροπή Κοινωνικής 
Πρόνοιας του Δήμου Λεμεσού στον πολυχώρο Ρόδι με 
την ευκαιρία της γιορτής της γυναίκας που γιορτάζεται 
κάθε χρόνο στις 8 Μαρτίου. Την εκδήλωση επιχορήγησε 
και στήριξε ο Εθνικός Μηχανισμός για τα Δικαιώματα 
της Γυναίκας του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας 
Τάξεως. Στα πλαίσια της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε 
έκθεση ζωγραφικής έργων της Μαρίνας Ερωτοκρίτου σε 
συνδυασμό με επίδειξη μόδας με επιλεγμένα κομμάτια 
ένδυσης των καταστημάτων ZOOM, PINK WOMAN, RED 
HOT PEPPERS, VISTA, OBSESSIONS, HYPER και TONIA Jew-
el & Art Gallery που παρουσίασαν μοντέλα της Model Pro 
με μουσική υπόκρουση από τον Λοΐζο Μιχαηλίδη. Με 
την ολοκλήρωση της πασαρέλας οι επισκέπτες γεύτηκαν 
κρασιά που πρόσφερε η CAVAWAY Wines and Drinks Trad-
ing Co.  

Η εκδήλωση είχε ως στόχο τη στήριξη των κοινωνικών 
προγραμμάτων του Δήμου Λεμεσού. Η στήριξη αυτή 
έγινε με την συλλογή χρημάτων από την διάθεση του 30% 
των εσόδων από τις πωλήσεις των έργων ζωγραφικής 
της Μαρίνας Ερωτοκρίτου από μέρους της (τα οποία 
παρέμειναν εκτεθειμένα μέχρι και τις 23/3), τις εισπράξεις 
από την πώληση των εισιτηρίων της εκδήλωσης, την 
εισφορά συμμετοχής των καταστημάτων που είχαν 
λάβει μέρος στην επίδειξη μόδας και την χορηγία του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως. 

Στην επιτυχία της βραδιάς συνέβαλαν με την έμπρακτη, 
οικειοθελή προσφορά τους οι Δημήτρης Γιαννακού 
(παραγωγός), Ανδρέας Βρυωνίδης (ιδιοκτήτης “Ρόδι 
Πολυχώρος”), Κρίστης Δημητρίου (Εκπρόσωπος 
Καταστηματαρχών Ιστορικού Εμπορικού Κέντρου 
Λεμεσού), Μελίνα Σκουμπρή (Modelpro), Δημήτρης 
Λεάνδρου (στυλίστας), Βαρβάρα Νικολακάκη (The 
Make Up Pro), Δήμος Ματσιούκκου (design & video), 
Χριστιάνα Θεοδώρου (ηθοποιός) και πολλοί άλλοι. Η 
εθελοντική συνεισφορά τους προς τις ευάλωτες ομάδες 
συνανθρώπων τους, κατέστησε την εκδήλωση διπλά 
ξεχωριστή. 

για την πόλη», για την στήριξη, την εμπιστοσύνη και την 
ενθάρρυνση που επιδεικνύει. Ο Δήμαρχος σημείωσε ότι 
ο κος. Λούλλης αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση για 
την νέα γενιά αφού καθημερινά και ενεργά επεμβαίνει 
στα δρώμενα της Λεμεσού αλλά και «γιατί αβίαστα και 
ανεπιτήδευτα εκφράζει την Λεμεσό, την λεμεσιανή 
ψυχοσύνθεση και ιδιοσυγκρασία, την άδολη αγάπη προς 
την πόλη μας που τελικά είναι ένας ιδιότυπος συνδυασμός 
υπευθυνότητας, αισιοδοξίας χαράς και λίγης πελλάρας -  
όπως ο ίδιος λέγει - που τόσο αγαπούμε».  

Στη συνέχεια, αναλυτικότερα για το άτομο του και 
την συνεισφορά του στην πόλη μίλησε ο Δρ. Μίμης 
Σοφοκλέους, Επιστημονικός Διευθυντής του Παττιχείου 
Μουσείου – Ιστορικού Αρχείου Κέντρου Μελετών 
Λεμεσού, ενώ ο τελευταίος λόγος δόθηκε στον τιμώμενο, 
κλείνοντας έτσι την εκδήλωση. 



Στη Λεμεσό πραγματοποιήθηκαν για το 2015 οι Παγκόσμιοι 
Ατομικοί Αγώνες Βάθους Ελεύθερης Κατάδυσης! Ήταν η 
πρώτη μάλιστα φορά που το νησί μας φιλοξένησε αυτή 
την διοργάνωση, η οποία κρίνεται ως κορυφαία ανάμεσα 
σε αυτές που διεξάγονται παγκοσμίως στο 
χώρο της ελεύθερης κατάδυσης τα τελευταία 
20 χρόνια και η οποία καθόλου τυχαία 
προφανώς, διεξάγεται κάθε χρόνο υπό την 
αιγίδα του διεθνούς φορέα για την ανάπτυξη 
ελεύθερης κατάδυσης, AIDA International. 
Σε μια τέτοια πρωτοποριακή προσπάθεια, 
δεν θα μπορούσε βέβαια να απουσιάζει η 
έμπρακτη στήριξη του Δήμου Λεμεσού, αλλά 
και της Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης 
και Προβολής Λεμεσού και του Κυπριακού 
Οργανισμού Τουρισμού. 

Αξιοσημείωτο είναι ότι ανατέθηκε η όλη 
διοργάνωση στην Κύπρο και συγκεκριμένα 
έπειτα από διεθνή ψηφοφορία μεταξύ 
Ελλάδας (Καλαμάτας), Καραϊβικής και Κύπρου. 
Κριτήριο για την επιλογή ήταν οι ευνοϊκές 
καιρικές συνθήκες, οι ασφαλείς θάλασσες 
και τα καθαρά και ζεστά νερά. Την διοργάνωση ανέλαβε 
η σχολή ελεύθερης κατάδυσης Free2Dive και η εταιρεία 
EDT OFFSHORE, ενώ τη στήριξε ο μη κερδοσκοπικός 
οργανισμός, AIDA Κύπρου.
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Παγκόσμιοι ατομικοί αγώνες
 βάθους ελεύθερης κατάδυσης

Διάκριση της «Γαλάζιας σημαίας»!

Άλλη μια τιμητική διάκριση για την πόλη μας με 
πιστοποίηση των παραλιών της Ακτής Ολυμπίων με το 
Διεθνές Περιβαλλοντικό Πρότυπο «Γαλάζια Σημαία (blue 
flag)»! Το πρότυπο αυτό σηματοδοτεί την υψηλή ποιότητα 
παραλίων και μαρίνων, με κριτήρια που χωρίζονται 
σε τέσσερις άξονες: ποιότητα νερού, περιβαλλοντική 
διαχείριση, περιβαλλοντική εκπαίδευση και ασφάλεια 
που αφορούν ουσιαστικά την καθαρότητα του νερού της 
θάλασσας για κολύμπι, την ασφάλεια και την καθαριότητα 
των χώρων υγιεινής στις παραλίες, την ανακύκλωση και 
την διοργάνωση περιβαλλοντικών εκδηλώσεων των 
συμμετεχόντων στο πρόγραμμα (Δήμων και Κοινοτήτων). 

Διεθνής συντονιστής του προγράμματος είναι ο μη-
κυβερνητικός, μη-κερδοσκοπικός οργανισμός Founda-
tion for Environmental Education ( FEE) - Ίδρυμα για την 
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Το πρόγραμμα, το οποίο 

ξεκινώντας στη Γαλλία το 1985 έχει σήμερα καταστεί σε 
ένα ανά το παγκόσμιο αναγνωρίσιμο οικολογικό σήμα 
ποιότητας, προωθεί τη βιώσιμη ανάπτυξη σε υδάτινα 
οικοσυστήματα τόσο εσωτερικά όσο και για θαλάσσια 
ύδατα ενώ παράλληλα παρέχει τις προδιαγραφές για 
παραλίες και μαρίνες υψηλής ποιότητας, ενισχύοντας 
έτσι ταυτόχρονα την περιβαλλοντική συνείδηση και την 
αύξηση του τουριστικού ρεύματος. 

Η ανάπλαση της Ακτής Ολυμπίων 
συγκροτεί μέρος του βασικού 
σχεδιασμού της πόλης του Δήμου 
Λεμεσού επομένως δεν μπορούσε 
να απουσιάζει μια τέτοιου είδους 
αναγνώριση για τις παραλίες της 
αφού ο όλος σχεδιασμός διέπεται 
από ψηλές ποιοτικές προδιαγραφές. 

Περισσότεροι από 250 αθλητές, προπονητές, επίσημοι 
κριτών, ιατρικό προσωπικό και δύτες ασφαλείας μεταξύ 
των οποίων πρωταθλητές και κάτοχοι παγκόσμιων ρεκόρ 
στο άθλημα της ελεύθερης κατάδυσης, από 24 χώρες 

ανά τον κόσμο, κατέφθασαν στο 
νησί μας ειδικά για τους αγώνες. Κατά 
την παραμονή τους στην Κύπρο, 
οι αθλητές και τα άτομα που τους 
συνόδευσαν, επισκέφτηκαν ιστορικά 
μνημεία της Λεμεσού αλλά και χωριά 
γύρω από την πόλη. Επομένως όχι 
μόνο έγινε ένα σημαντικό ξεκίνημα 
για την προώθηση της ελεύθερης 
κατάδυσης και για την επανάληψη 
της  διοργάνωσης των παγκόσμιας 
εμβέλειας αγώνων αυτών στην Κύπρο 
ως ιδανικός καταδυτικός προορισμός 
αλλά η διοργάνωση συνέβαλε στην 
γενικότερη προώθηση της χώρας 
μας και κατά συνέπεια στην αύξηση 
του τουριστικού της ρεύματος μέσω 
και του διεθνούς τύπου και των 
τηλεοπτικών καναλιών. 

Οι Παγκόσμιοι Ατομικοί Αγώνες Βάθους Ελεύθερης 
Κατάδυσης ξεκίνησαν με τελετή έναρξης στις 5 
Σεπτεμβρίου και ολοκληρώθηκαν με μια λαμπρή τελετή 
λήξης και απονομής επάθλων στις 19 του ίδιου μήνα στο 
θεατράκι Ονήσιλος στον Άγιο Τύχωνα. 

Συναυλίες για ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου 
του Δήμου Λεμεσού

Για τη διευκόλυνση μετακίνησης ατόμων με αναπηρίες 
στην παραλιακή περιοχή Λεμεσού, η Παγκύπρια 
Οργάνωση Αποκατάστασης Αναπήρων (Π.Ο.Α.Α.) διέθεσε 
στο Δήμο Λεμεσού ηλεκτρονικό μηχάνημα αξίας €30,000 
περίπου το οποίο υποβοηθά τα άτομα που χρησιμοποιούν 
αναπηρικά καροτσάκια. 

Το κόστος της εγκατάστασης και συντήρησης του 
ειδικού μηχανήματος, η οποία γίνεται από τους Ελλαδίτες 
κατασκευαστές του που μεταβαίνουν στην Κύπρο σε 
ετήσια βάση για τον σκοπό αυτό και το οποίο αντιστοιχεί 
στις €3000, ανέλαβε ο Δήμος Λεμεσού, και όχι μόνο, για 
το μηχάνημα αυτό. Ανέλαβε επίσης την αφαίρεση και 
μεταφορά του στην αποθήκη στην οποία φυλάγεται και 
συντηρείται μέχρι την επόμενη σεζόν, που γίνεται κάθε 

Παροχές ατόμων με αναπηρίες
στο παραλιακό μέτωπο Λεμεσού

χρόνο γύρω στα τέλη Σεπτεμβρίου και αναλόγως των 
καιρικών συνθηκών, προς αποφυγή καταστροφής του 
μηχανήματος από τις διαμορφώσεις που προκαλούν στο 
έδαφος οι χειμερινές και φθινοπωρινές καιρικές συνθήκες.  

Επιπρόσθετα ο Δήμος Λεμεσού ανέλαβε την πληρωμή 
των υπερωριών των ναυαγοσωστών οι οποίοι, με έκκληση 
του Δήμου, ξεκινούν νωρίτερα εργασία για να βοηθούν 
τους συμπολίτες με αναπηρία που επιθυμούν να μπουν 
στη θάλασσα κατά την φθινοπωρινή και χειμερινή σεζόν 
να κάνουν το μπάνιο τους χρησιμοποιώντας τον σχετικό 
χειροκίνητο μηχανισμό που φυλάσσεται στον πύργο 
των ναυαγοσωστών απέναντι από το Φυτίδειο Αθλητικό 
Κέντρο – ΓΣΟ.  

Ο γνωστός ραδιοσταθμός ΚΑΝΑΛΙ 6, γιόρτασε φέτος 
τα 25χρονα του, με προσφορά στους συνανθρώπους 
μας και εξωτερικεύοντας την κοινωνική ευθύνη από την 
οποία χαρακτηρίζεται με τη στήριξη του Δήμου Λεμεσού, 
διοργανώνοντας συναυλίες, των οποίων η πραγμάτωση 
αποσκοπούσε στην ενδυνάμωση του Κοινωνικού 
Παντοπωλείου του Δήμου Λεμεσού. 

Η πρώτη συναυλία πραγματοποιήθηκε με την συνεργασία 
της RCB και του ομίλου ETALON το Σαββατόβραδο της 
24ης Σεπτεμβρίου 2016 στο Κηποθέατρο Λεμεσού, με τους 
«Βιρτουόζους του Ακορντεόν», της κρατικής ορχήστρας 
της Αγίας Πετρούπολης. Η ορχήστρα, ιδρύθηκε το 1943 
από το μαέστρο Παβέλ Ιβάνοβιτζ Σμιρνόβ από την Αγία 
Πετρούπολη. Υπό τη διεύθυνση των υιών και του εγγονού 

του Σμιρνόφ, η ορχήστρα απαρτίζεται από επαγγελματίες 
βιρτουόζους σολίστες, οι οποίοι ως μουσικό πυροτέχνημα 
στον κόσμο της κλασικής της παραδοσιακής αλλά και της 
ροκ μουσικής, κατέστησαν την ορχήστρα ως μια από τις 
πιο καταξιωμένες, φημισμένες ορχήστρες παγκοσμίως. 
Η ορχήστρα, έχει τιμηθεί με πάμπολλα βραβεία και 
επαίνους μεγάλης σημασίας και δεν είναι τυχαίο που 
συγκαταλέγεται μεταξύ των μόνιμων πρεσβευτών της 
Ρωσικής κουλτούρας. Αντί για εισιτήριο εισόδου, το κοινό 
κλήθηκε να πάρει τρόφιμα.

Η άλλη συναυλία έγινε με τον Γιώργο Νταλάρα και τον 
Μιλτιάδη Πασχαλίδη με τη συνοδεία της ορχήστρας 
Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας με τη διεύθυνση του Ανδρέα 
Κατσιγιάννη, με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου 
στις 25.9.2016 στο Κηποθέατρο Λεμεσού. Πέραν 
των τραγουδιών της δισκογραφίας τους, οι γνωστοί 
τραγουδιστές με την εξαίρετη ορχήστρα που τους 
συνόδευσε, χάρισαν στο κοινό μια απολαυστική βραδιά 
με την ερμηνεία και άλλων αγαπημένων τραγουδιών. 
Τραγουδιών που προβάλλουν την αξία του λόγου και της 
μουσικής και των οποίων η θεματολογία αφορά μικρές 
ιστορίες καθημερινών ανθρώπων. Για αυτό εξάλλου 
η συναυλία έφερε τον τίτλο «Τα τραγούδια είναι στο 
δρόμο». Η τιμή εισιτηρίου ήταν συμβολική (€13), ενώ το 
κοινό κλήθηκε να πάρει τρόφιμα ή σχολικά είδη. 
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Γιορτή του Κατακλυσμού 2016

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος πραγματοποιήθηκε 
η γιορτή του κατακλυσμού στο παραλιακό μέτωπο 
της πόλης! Λαμβάνοντας χώρα στον ανατολικό χώρο 
στάθμευσης του Πολυλειτουργικού Παραθαλάσσιου 
Πάρκου (Μόλος) από τις 18 μέχρι και τις 20 Ιουνίου, 
το τριήμερο πρόγραμμα με την ποικιλομορφία των 
δραστηριοτήτων που το αποτέλεσαν, παράλληλα με την 
πώληση κυπριακών προϊόντων και άλλα παραδοσιακών 
ειδών, χάρισε για άλλη μια φορά στιγμές ξεγνοιασιάς 
στους δημότες της Λεμεσού.

Το Σάββατο, 18 Ιουνίου στις 10 το πρωί διεξήχθηκαν 
αγώνες κολύμβησης με ανοιχτή συμμετοχή και πεζοπορία 
μέσα στο νερό μεταξύ ανδρών και γυναικών διαφόρων 
ηλικιών από τον  Όμιλο Χειμερινών Κολυμβητών και 
Φίλων Λεμεσού Ακτή Ολυμπίων σε συνεργασία με τον 
οργανισμό «Αθλητισμό για Όλους» και τον Κυπριακό 
Οργανισμό Αθλητισμού (ΚΟΑ). Την ημέρα, από τις 
18:00 μέχρι και τις 21:00 μπορούσε κανείς ανά ώρα 
να απολαύσει μια μαγική καλοκαιρινότατη βόλτα με 
το σκάφος MEDITTERANEO-3 με συνοδεία την Ομάδα 
Κυπρίων Κανταδόρων, αντικρίζοντας την όμορφη 
Λεμεσό από την απέναντι όχθη, διατηρώντας έτσι την 
παράδοση του «Πάμπορου», όπως κατά τον μύθο, με 
βάρκα οι Κύπριοι έψαχναν την όμορφη Αφροδίτη. 

Την Κυριακή, 19 Ιουνίου πραγματοποιήθηκαν από το St. 
Raphael Yacht Club αγώνες σκαφών ανοιχτής θαλάσσης 
στις 12:00 το μεσημέρι με σημείο εκκίνησης την Μαρίνα 
του St. Raphael και σημείο λήξης την Μαρίνα Λεμεσού 
με διαδρομή κατά μήκος του παραλιακού μετώπου. Με 
χορευτικό πρόγραμμα που ξεκίνησε στις 9 το βράδυ 
στο Θεατράκι του Πολυλειτουργικού Παραθαλάσσιου 
Πάρκου που διήρκησε ενάμιση ώρα ψυχαγωγήθηκε το 
κοινό. Πρώτη συμμετείχε η Σχολή Χορού Μαχαλλεκίδη με 
επίδειξη λαϊκών χορών, στις 21:30 ο Πολιτιστικός Όμιλος 
«Νέοι Ορίζοντες» με επίδειξη χορών από τη Θράκη και 

Το Γραφείο Δημιουργική Ευρώπη Κύπρου, ο Δήμος 
Λεμεσού και το Συντονιστικό Συμβούλιο Πολιτιστικών 
Φορέων Λεμεσού, διοργάνωσαν στις 11 Απριλίου 2016, 
στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Δημοτικού Μεγάρου 
Λεμεσού σεμινάριο για παροχή ενημέρωσης όσον αφορά 
τις ευκαιρίες χρηματοδότησης που προκύπτουν για τον 
πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα από το Ευρωπαϊκό 
Πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη 2014 - 2020». Το 
σεμινάριο αφορούσε καλλιτέχνες, εκπρόσωπους και 
διαχειριστές οργανισμών, φορέων, ιδρυμάτων και ομάδων 
που σχετίζονται με τον πολιτιστικό και οπτικοακουστικό 
τομέα. Το σεμινάριο ξεκίνησε με χαιρετισμούς από 
τον Πρόεδρο της Πολιτιστικής Επιτροπής του Δήμου 
Λεμεσού κο. Νεόφυτο Χαραλαμπίδη και τον Πρόεδρο 
του Συντονιστικού Συμβουλίου Πολιτιστικών Φορέων 
Λεμεσού κο. Εύρο Αλεξάνδρου. Οι ομιλητές, κ. Νέναντ 
Μπογκντάνοβιτς και Δρ. Άντρη Χατζηανδρέου 
παρουσίασαν στη συνέχεια το σχέδιο χρηματοδότησης 
«Διασυνοριακή Συνεργασία» και εστιάστηκαν στον 
τρόπο λειτουργίας του προγράμματος και του γραφείου 
Δημιουργική Ευρώπη Κύπρου και στις ευκαιρίες 
χρηματοδότησης που αυτό προσφέρει.

Το Ίδρυμα Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου είναι ο 
Συντονιστικός Φορέας του προγράμματος Δημιουργική 
Ευρώπη για την Κυπριακή Δημοκρατία, υπό τη διοίκηση 
του οποίου λειτουργεί το Γραφείο Δημιουργική Ευρώπη 
Κύπρου. Το Γραφείο παρέχει πρακτικές πληροφορίες, 
συμβουλές και τεχνική βοήθεια και υποστήριξη σε όσους 
υποβάλλουν αίτηση για χρηματοδότηση στο πλαίσιο 
των υποπρογραμμάτων Πολιτισμός και MEDIA του 
Προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη 2014 – 2020».

Σεμινάριο για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα
«Δημιουργική Ευρώπη 2014 – 2020»

Εκδήλωση “ΟΙΝΟΣ -ΑΡΩΜΑ ΚΥΠΡΟΥ“

Άλλη μια εκδήλωση σχετικά με τον οίνο έγινε στην 
πρωτεύουσα του οίνου, την Λεμεσό, εκδήλωση που για 
άλλη μια φορά βέβαια έτυχε υποστήριξης από τον Δήμο 
Λεμεσού!

Η εκδήλωση, με την ονομασία «ΟΙΝΟΣ- ΑΡΩΜΑ ΚΥΠΡΟΥ», 
διοργανώθηκε από τον Όμιλο Οινοφίλων Κύπρου, με τη 

συμμετοχή 29 Κυπριακών Οινοποιείων. Το οινόφιλο κοινό 
καθώς και επαγγελματίες του χώρου, είχαν την ευκαιρία να 
γνωριστούν με κρασιά κυπριακής και ξένης παραγωγής, 
διαφόρων ποικιλιών (ξηρά, ημίξηρα, ημίγλυκα, γλυκά, 
λευκά, ροζέ, κόκκινα, μονοποικιλιακά ή σε διάφορα 
χαρμάνια νέας σοδειάς ή παλαιωμένα).

στις 22:00 ο Πολιτιστικός Όμιλος «Ζήδρος» Πολεμιδιών 
με επίδειξη κυπριακών χορών.

Το απόγευμα της Δευτέρας του κατακλυσμού μια άλλη 
επίδειξη έκλεψε την παράσταση! Αυτή της πλεύσης 
για μια ώρα από την Ιστιοπλοϊκή Ομάδα του Ναυτικού 
Ομίλου Λεμεσού μπροστά από τις αποβάθρες του 
Πολυλειτουργικού Παραθαλάσσιου Πάρκου, ξεκινώντας 
στις 16:00.

Τέσσερις ώρες αργότερα, έλαβε χώρα η συναυλία 
παραδοσιακής μουσικής «Στ’ Άη Γιαλού», με τον Μιχάλη 
Ττερλικκά και το μουσικό σχήμα «Αντάμα» με τη συνοδεία 
χορευτικού από τον Πολιτιστικό Χορευτικό Όμιλος 
Λεμεσού «Διόνυσος». Το πρόγραμμα περιλάμβανε επίσης 
τσιαττιστά. Παράλληλα, το απόγευμα προσφέρθηκε η 
δυνατότητα της βόλτας με το σκάφος MEDITTERANEO-3 
με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που προσφέρθηκε την πρώτη 
ημέρα του τριήμερου προγράμματος, με μόνη διαφορά 
την συνοδεία της Χορωδίας Μοντέρνοι Καιροί εν πλω 
αντί της Ομάδας Κυπρίων Κανταδόρων. 

Το πρόγραμμα της φετινής γιορτής του κατακλυσμού 
πρωτοτύπησε με δραστηριότητες που εντάχθηκαν για 
πρώτη φορά. Μια εκ αυτών, η αστροπαρατήρηση από την 
γραφική αποβάθρα του Παλιού Λιμανιού μεταξύ 20:00 και 
23:00 την Δευτέρα του κατακλυσμού! Η δραστηριότητα 
αυτή πραγματοποιήθηκε από το House of Science σε 
συνεργασία με την Κοινότητα Ερασιτεχνών Αστρονόμων 
Κύπρου και το Science & Space Cafe, με αφορμή την 
πανσέληνο και την παρουσία των πλανητών Δία, Κρόνου 
και Άρη στον ουρανό. Κατά την δραστηριότητα αυτή 
έγινε παρατήρηση της Σελήνης και των πλανητών Δία, 
Κρόνου και Άρη μέσα από τηλεσκόπια και κιάλια καθώς 
επίσης γνωριμία με τον ουρανό της Λεμεσού και τους 
αστερισμούς.
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Δημόσια Συζήτηση με Θέμα “Ψηλά κτήρια“ 

Σε ανοιχτή δημόσια συζήτηση αναφορικά με τα Ψηλά 
Κτήρια κάλεσαν το κοινό το Επιστημονικό Τεχνικό 
Επιμελητήριο Κύπρου – Περιφερειακή Επιτροπή 
Λεμεσού, το Τμήμα Πολεοδομίας, ο Δήμος Λεμεσού και ο 
Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου το Σάββατο 11 Ιουνίου 
2016 στις 9 το πρωί στο Δημοτικό Πολιτιστικό Κέντρο 
Πάνος Σολομωνίδης. 

Η συζήτηση αφορούσε τις επιπτώσεις που προκύπτουν 
από τα ψηλά κτήρια και τους προβληματισμούς 
γενικότερα σε σχέση με τα θετικά που προκύπτουν 
από την δημιουργία τους αλλά και τον καθορισμό του 
κατάλληλου σχετικού σχεδιασμού και στοχοθέτησης, 
αφού όλο και περισσότερα πολυώροφα κτήρια χτίζονται 
πλέον στο νησί μας. 

Την δημόσια αυτή συγκέντρωση χαιρέτισαν ο Πρόεδρος 
του ΕΤΕΚ κος. Στέλιος Αχνιώτης και Πρόεδρος του ΣΑΚ 
κος. Χρίστος Χριστοδούλου. Ακολούθησαν εισηγήσεις 
από τον Δρ. Γιάννη Κακουλλή, Μηχανολόγο Μηχανικό, 
Γραμματέα της Περιφερειακής Επιτροπής Λεμεσού 
ΕΤΕΚ, τον κο. Γιώργο Χατζημιχαήλ, Ανώτερο Λειτουργό 
Πολεοδομίας του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, 
τον κο. Στέλιο Στυλιανίδη, Λειτουργό Πολεοδομίας – 

Δεδομένης και της επιτυχίας που είχε η περσινή 
λειτουργία της Δημοτικής Βιβλιοθήκης σε υπαίθριο χώρο 
για πρώτη φορά, η θερινή Βιβλιοθήκη επέστρεψε για 
το 2016, δριμύτερη! Αυτή την φορά στο Blue cafe στο 
Πολυλειτουργικό Παραθαλάσσιο Πάρκο Λεμεσού από 
τις 7 Ιουλίου 2016 για τέσσερις μέρες από τις 10 το πρωί 
μέχρι τις 10 το βράδυ με μια ανανεωμένη γκάμα βιβλίων 
και με το σλόγκαν «Η Βιβλιοθήκη πάει παραλία». Οι 

Θερινή Βιβλιοθήκη 2016

αναγνώστες μπορούσαν να εξυπηρετηθούν δείχνοντας 
απλά την πολιτική τους ταυτότητα. 
 
Η επιτυχία που είχε και η φετινή λειτουργία της υπαίθριας 
Βιβλιοθήκης οδηγεί στην επιδίωξη του στόχου η 
παραλιακή βιβλιοθήκη να καταστεί θεσμός και όχι μόνο: 
Να αποτελεί ένα δυναμικό πολιτιστικό γεγονός για την 
πόλη της Λεμεσού. 

Αρχιτέκτονα Δήμου Λεμεσού, τον Δρ. Ιωάννη Πισσούριο, 
Αρχτιτέκτονα και Πολεοδόμο, Λέκτορα στο Πανεπιστήμιο 
Νεάπολις Πάφου και την κα. Λώρα Νικολάου, Αρχιτέκτονα 
Πολεοδόμο με ειδικότητα στον αστικό σχεδιασμό, 
Επισκέπτρια καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Freder-
ick. Η θεματολογία των παρουσιάσεων είχε ως εξής: 
«Πάμε ψηλά. Αλλά πού πάμε;», «Ψηλά κτήρια. Από τον 
προγραμματισμό στις Αδειοδοτήσεις», «Χωροθέτηση 
Ψηλών Κτηρίων», «Ψηλά κτήρια και Πολεοδομικός 
Σχεδιασμός: Η περίπτωση του τοπικού σχεδίου Λεμεσού», 
«Ψηλά κτήρια: Προδιαγραφές Ένταξης στο Αστικό Τοπίο». 

Από τους εορτασμούς ανά το παγκόσμιο για την 
Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού δε θα μπορούσε να 
απουσιάζει η Λεμεσός!!  Για τον εορτασμό της ημέρας 
αυτής, η οποία έχει καθιερωθεί ως η 27η Σεπτεμβρίου και 
γιορτάζεται ετησίως σε όλη την υφήλιο, η πόλη, γιόρτασε 
τη μέρα αυτή το βράδυ της 2ης Οκτωβρίου 2016 με 
ένα πρωτότυπο, μοναδικό τρόπο, με μια βραδιά που… 
ταξίδεψε στον μύθο! Η Θεά της Ομορφιάς, Αφροδίτη με 
τη συνοδεία της, συναντήθηκε με τον Θεό της Μουσικής 
Απόλλωνα και τη συνοδεία του με τρόπο θεαματικό σε μια 
από τις πλέον πολυσύχναστες και αγαπημένες περιοχές 
της Λεμεσού: την πλατεία του παλιού λιμανιού που πήρε 
άλλη όψη μετά τα έργα ανάπλασης! Εξ ου και ο τίτλος 
«ΛΕΜΕΣΟΣ: ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟΝ ΜΥΘΟ - Η ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΥΝΑΝΤΑ 
ΤΟΝ ΑΠΟΛΛΩΝΑ», υπό τον οποίο πραγματοποιήθηκε η 
εκδήλωση. 

Εκδήλωση «ΛΕΜΕΣΟΣ: TAΞΙΔΙ ΣΤΟΝ ΜΥΘΟ –
Η ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΥΝΑΝΤΑ ΤΟΝ ΑΠΟΛΛΩΝΑ»

μουσικών συναυλιών οι οποίες πλαισίωσαν την βραδιά. 
Το κοινό ψυχαγώγησαν κατά σειρά τα συγκροτήματα 
THE COOP (του Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Λεμεσού), 
THE BOOTS, ενώ η βραδιά έριξε την αυλαία της με πιάνο, 
σαξόφωνο και μπάσο από τους Ανδρέα Παντελή, Μάριο 
Χαραλάμπους και Κυριάκο Κέστα αντίστοιχα. 

Της ξεχωριστής αυτής βραδιάς προηγήθηκαν δωρεάν 
ξεναγήσεις στην Αμαθούντα, χώρο λατρείας της Θεάς 
Αφροδίτης και στην αρχαία πόλη του Κουρίου για 
επίσκεψη στον Ναό του Απόλλωνα, ως επιμέρους δράση 
της όλης διοργάνωσης. Είχαν οριστεί ώρες διέλευσης 
λεωφορείου από 12 ξενοδοχεία της τουριστικής περιοχής 
Λεμεσού, ξεκινώντας στις 13:30. Η εκδρομή τέλειωσε γύρω 
στις 18:00, με τελευταία στάση την περιοχή του παλιού 
λιμανιού Λεμεσού, ολοκληρώνοντας έτσι την εκδρομή με 
τρόπο ξέγνοιαστο αφού ο κάθε ένας που παρακολούθησε 
την ξενάγηση είχε την ευκαιρία να απολαύσει την εξαίρετη 
παράσταση που έλαβε χώρα εκεί όπου… η ομορφιά 
συνάντησε τη μουσική…. Εκεί όπου η Αφροδίτη συνάντησε 
τον Απόλλωνα! Την ξενάγηση παρακολούθησαν πολλοί 
ξένοι, αλλά και ντόπιοι περιηγητές. Την όλη διοργάνωση 
ανέλαβε, για λογαριασμό του Δήμου Λεμεσού, η εταιρεία 
CMRC CYPRONETWORK LTD. 
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Έγκριση χρηματοδότησης €22 εκατομμυρίων για το Δήμο Λεμεσού!

Τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκριναν χρηματοδότηση 
για έργα του Δήμου Λεμεσού ύψους €22.000.000! Η έγκριση, αφορά 
την υλοποίηση αριθμού προτάσεων για αναπτυξιακές παρεμβάσεις οι 
οποίες στοχεύουν στην ολοκληρωμένη βιώσιμη αστική ανάπτυξη των 
υποβαθμισμένων δυτικών συνοικιών της Λεμεσού, δίνοντας έτσι επιτέλους 
τη ευκαιρία στο Δήμο Λεμεσού να υλοποιήσει το όραμά του για την 
ανάπτυξη των δυτικών συνοικιών του κέντρου Λεμεσού, που σήμερα 
παρουσιάζουν εικόνα υποβάθμισης με αποτέλεσμα προβλήματα κοινωνικά/
περιβαλλοντικά και άλλα, στοχεύοντας μέσα από ένα ολοκληρωμένο 
σχεδιασμό για την αναστροφή της εικόνας αυτής. Ουσιαστική συμβολή 
στην σχετική έγκριση είχαν το Υπουργείο Εσωτερικών και η Γενική 
Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης, 
παρέχοντας την πολύτιμη βοήθεια τους!

Οι συμμετοχές για το Καρναβάλι του 2017
έχουν ξεκινήσει!

Οι συμμετοχές για την Καρναβαλίστικη 
παρέλαση του 2017, είτε με άρμα είτε με ομάδα 
πεζών έχουν ξεκινήσει! Η διαδικασία συμμετοχής 
έχει ως εξής: συμπλήρωση ειδικής φόρμας 
με επίσκεψη στα γραφεία των Πολιτιστικών 
Υπηρεσιών στην οδό Αγίου Ανδρέου 253 από 
τις 8:00 μέχρι τις 14:00. Με την προσωπική 
αυτή επίσκεψη, αυτός που θα υποβάλει 
αίτηση συμμετοχής θα ενημερωθεί περαιτέρω 
αναφορικά με τους σχετικούς κανονισμούς και 
όρους συμμετοχής. Τελευταία ημέρα δήλωσης 
συμμετοχής είναι στις 2 Δεκεμβρίου 2016 
μέχρι τις μια το μεσημέρι. Για περισσότερη 
πληροφόρηση μπορείτε να αποταθείτε στο 
τηλέφωνο: 25745919. 

Σημείωση: Δήλωση συμμετοχής μέσω τηλεφώνου δε θα 
γίνεται αποδεκτή.

Έρχεται ο χειμώνας, για αυτό ετοιμάσου:
Προστατέψου από προβλήματα που ίσως φέρει η 
πολλή βροχή!

Προς αποφυγή ή/και αντιμετώπιση των όποιων τυχόν 
προβλημάτων από την ενδεχόμενη αυξημένη βροχόπτωση 
του ερχόμενου χειμώνα, ο Δήμος Λεμεσού προτρέπει όλους 
τους Λεμεσιανούς δημότες όπως ετοιμάσουν κατάλληλα 
το κάθε υποστατικό τους (οικία, κατάστημα, αποθήκη κτλ.), 
λαμβάνοντας τα εξής μέτρα: 

• Διασφάλιση ότι όλα τα φρεάτια ομβρίων υδάτων που 
  βρίσκονται μέσα, μπροστά, κοντά ή και απέναντι από το 
  υποστατικό είναι καθαρά και έχουν φυσική ροή
• Διασφάλιση ότι δεν υπάρχουν διάσπαρτα οικοδομικά 
  υλικά ή άχρηστα αντικείμενα στα πεζοδρόμια ή 
  ανοικτούς χώρους ή ποταμούς τα οποία μπορεί 
  να παρασυρθούν από τα νερά της βροχής και να 
  δημιουργήσουν περισσότερα προβλήματα
• Διασφάλιση ότι τα φρεάτια αποχέτευσης δεν είναι 
  καλυμμένα με πέτρες, κιβώτια, skip ή μηχανήματα
• Προμήθεια αντλιών νερού (για τα υπόγεια υποστατικά) 
  και έλεγχος και συντήρηση των υφιστάμενων αντλιών 
  νερού στα υπόγεια
• Ασφάλιση όλων των ιδιωτικών περιουσιών και των 
  οχημάτων για την περίπτωση κινδύνου πλημμύρων

Πλήρωσες τους δημοτικούς φόρους ή ακόμη;

Εάν ακόμη δεν πλήρωσες τους λογαριασμούς που στάλθηκαν από το 
Δήμο Λεμεσού για τα τέλη σκυβάλων, της επαγγελματικής άδειας και 
της άδειας επαγγελματικού υποστατικού σου για το 2016, μπορείς 
ακόμη να το κάνεις χωρίς κανένα επιπρόσθετο κόστος μέχρι και τις 30 
Νοεμβρίου 2016, αφού έχει δοθεί σχετική παράταση πληρωμής.

Η πληρωμή μπορεί να γίνει στα γραφεία εισπράξεως φόρων του Δήμου 
Λεμεσού στην οδό Αρχιεπισκόπου Κυπριανού (δίπλα από το Δημοτικό 
Μέγαρο) είτε σε όλες τις Εμπορικές Τράπεζες, Συνεργατικά Ιδρύματα ή 
διαδικτυακά με επίσκεψη στην ιστοσελίδα www.jccsmart.com. 

Ο Δήμος Λεμεσού παρακαλεί όπως οι δημότες που έχουν δεν έχουν λάβει ειδοποίηση, 
να μεταβούν στα γραφεία εισπράξεως φόρων του Δήμου Λεμεσού για πληρωμή και να 
ενημερώσουν το Δήμο ποια η νέα τους διεύθυνση, σε τέτοια περίπτωση. 

Οδικές εργασίες 
…στο παραλιακό μέτωπο της πόλης

Εργασίες για την κατασκευή από την αρχή 
οχετών όμβριων υδάτων στον παραλιακό 
δρόμο Λεμεσού (28ης Οκτωβρίου) μεταξύ 
των φώτων τροχαίας Εναερίου και Ιάκωβου 
Τομπάζη (κοντά από το Debenhams) 
εκτελέστηκαν από τον Δήμο Λεμεσού σε 
συνεργασία με το Τμήμα Δημοσίων Έργων 
και το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού 
– Αμαθούντας! Οι εργασίες εκτελέστηκαν 
7 ημέρες την εβδομάδα όλο τον Αύγουστο 
και όλο τον Σεπτέμβριο από τις 6 το πρωί 
μέχρι τις 8 το βράδυ!

…και ασφαλτοστρώσεις στις περιοχές:
• Απ. Πέτρου & Παύλου
• Αγ. Γεωργίου
• Απ. Ανδρέα
• Αγ. Φυλάξεως
• Τσιφλικουδιών
• Καψάλου
• Τ/Κ Συνοικία, 
• Αγ. Σπυρίδωνος, 
• Ζακακίου 
• και στο κέντρο της πόλης 




