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Η Λεμεσός υποδέχθηκε τον 
Παγκόσμιο Πρωταθλητή της!
ΑΠΌ ΧΑΡΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ ξεχείλιζε η Λεμεσός το βράδυ της 21ης 
Σεπτεμβρίου 2017, υποδεχόμενη τον Παγκόσμιο Πρωταθλητή Ιστιοπλοΐ-
ας Laser – και δικό της παιδί – Παύλο Κοντίδη.
Τον Παύλο υποδέχθηκαν στο Δημοτικό Μέγαρο Λεμεσού ο δήμαρχος, 
Νίκος Νικολαΐδης και σύσσωμο το δημοτικό συμβούλιο της πόλης. 
Συνοδευόμενος από την οικογένεια και τους φίλους του, ο Παύλος Κοντίδης 
δέχθηκε τα συγχαρητήρια των συμπολιτών του για τη μεγάλη του επιτυχία. 
Ό δήμαρχος Λεμεσού τον ευχαρίστησε που μας έκανε περήφανους για 
πολλοστή φορά, τονίζοντας ότι ο Παύλος Κοντίδης ήρθε για να επισφρα-
γίσει με τον πιο αδιάσειστο τρόπο ότι η Λεμεσός ήταν και παραμένει μια 
αθλητομάνα πόλη σε όλο τον Ελληνισμό.
Συγκινημένος, ο Παύλος Κοντίδης ευχαρίστησε για τη θερμή υποδοχή 
σημειώνοντας παράλληλα ότι “είναι γλυκιά ευθύνη να εμπνέεις τους νέ-
ους και να μπορείς να τους διδάξεις”.
O Κύπριος ιστιοπλόος, την Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2017, στο Σπλιτ της Κρο-
ατίας, όπου διεξήχθη το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ιστιοπλοΐας, πέτυχε τη 
μεγαλύτερη επιτυχία της καριέρας του, μετά το αργυρό Όλυμπιακό με-
τάλλιο, κερδίζοντας την πρώτη θέση.
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Δήμαρχος Λεμεσού 
Νίκος Νικολαΐδης: Ορθολογιστική 
και ισορροπημένη ανάπτυξη 
ΑΝΕΛΑΒΕ ΠΡΙΝ ΑΠΌ ΕΝΝΕΑ ΜΗΝΕΣ το πηδάλιο 
του εμπορικού και οικονομικού κέντρου της 
Κύπρου, μιας ραγδαία εξελισσόμενης πόλης, 
της οποίας οι ανάγκες και οι ευκαιρίες αναδύ-
ονται με την ίδια ταχύτητα. Ό νέος δήμαρχος 
Λεμεσού έχει να αντιμετωπίσει μεγάλες προ-
κλήσεις: Την ισορροπημένη υλοποίηση των 
σχεδιαζόμενων μεγαλεπήβολων αναπτύξεων, 
την αναβάθμιση των μέχρι σήμερα «αδικημέ-
νων» περιοχών της πόλης, την αναζωογόνηση 
του εμπορικού της κέντρου, και την υλοποίηση 
ενός μακρού καταλόγου έργων που στοχεύουν 
στην αναβάθμιση και βελτίωση της ποιότητας 
ζωής των Λεμεσιανών. Ό Νίκος Νικολαΐδης σή-
κωσε από την πρώτη μέρα τα μανίκια και ρίχτη-
κε στη δουλειά.
Εννέα μήνες μετά την ανάληψη των καθηκό-
ντων σας ως ο νέος δήμαρχος Λεμεσού, ποια 
τα πρώτα σας σχόλια; 
Όι πρώτοι εννέα μήνες υπήρξαν μήνες αστα-

μάτητης δουλειάς. Έπρεπε πρώτα απ’ όλα να 
διασφαλιστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο 
η ομαλή συνέχεια της λειτουργίας του δήμου 
μετά την αλλαγή της δημαρχίας και του δη-
μοτικού συμβουλίου. Ταυτόχρονα έπρεπε να 
τεθούν οι βάσεις για τις δρομολογούμενες αλ-
λαγές τόσο στον τρόπο λειτουργίας της δημοτι-
κής μηχανής όσο και στην αξιολόγηση και δια-
χείριση των σημαντικών ζητημάτων της πόλης 
μας. Σήμερα εκείνο που μπορεί να λεχθεί είναι 
ότι έχουν ξεκαθαρίσει τα πρακτικά βήματα που 
πρέπει να γίνουν για να υλοποιηθούν οι κύριοι 
στόχοι που θέσαμε.
Αναλάβατε το πηδάλιο όχι μόνο του μεγαλύ-
τερου δήμου της Κύπρου αλλά και μιας πό-
λης η οποία καταγράφει τα τελευταία χρόνια 
ραγδαία ανάπτυξη. Πώς ο δήμος διαχειρίζε-
ται αυτή την ανάπτυξη ώστε να αποβεί προς 
όφελος όλων των πολιτών και ολόκληρης της 
πόλης; 

“Η ΛΕΜΕΣΌΣ
 ΜΠΑΊΝΕΊ ΣΕ ΜΊΑ 
ΝΕΑ ΕΠΌΧΗ ΌΠΌΥ
ΌΊ ΕΥΚΑΊΡΊΕΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΊ 
ΌΊ ΠΡΌΚΛΗΣΕΊΣ ΕΊΝΑΊ
ΠΌΛΥ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ”
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Είχαμε από την αρχή μπροστά μας έναν διπλό 
στόχο. Από τη μια να συνεχίσει η Λεμεσός να 
αναπτύσσεται με γοργούς ρυθμούς και από την 
άλλη να υλοποιείται αυτή η ανάπτυξη με τρόπο 
πιο ορθολογιστικό και ισορροπημένο ώστε να 
καλύπτονται χωρίς παραλείψεις όλες οι ανά-
γκες της πόλης και των κατοίκων της. Η Λεμε-
σός μπαίνει σε μια νέα εποχή όπου οι ευκαιρίες 
ανάπτυξης και οι προκλήσεις είναι πολύ μεγα-
λύτερες και γι’ αυτό απαιτείται περισσότερη με-
λέτη, στρατηγικός σχεδιασμός και συζήτηση με 
όλους τους εμπλεκομένους, επενδυτές, οργα-
νωμένους φορείς και επιμελητήρια και κρατικές 
υπηρεσίες. Εκείνο όμως που σε τελική ανάλυση 
θα μετρήσει είναι πόσο αυτή η ανάπτυξη δημι-
ουργεί κοινωνική αξία και όφελος στον πολίτη 
που είναι και ο τελικός αποδέκτης. 
Καινοτομία Vs Παράδοση: Μια διαμάχη που 
γεννήθηκε μόλις τα πρώτα ψηλά και επιβλη-
τικά κτίρια έκαναν την εμφάνισή τους στη Λε-
μεσό. Αυτά τα δύο «φαινομενικά» αντιφατικά 
στοιχεία μπορούν να συνυπάρξουν στην πόλη;
Το μεγάλο στοίχημα είναι η σύνθεση της και-
νοτομίας με την παράδοση, εννοιών που δεν 
πρέπει να αλληλοσυγκρούονται αλλά να συμ-
βιώνουν παραγωγικά. Η Λεμεσός υπήρξε ανέ-
καθεν η πόλη της καινοτομίας και της αλλαγής. 
Κατάφερε όμως και κράτησε σε αρκετά με-
γάλο βαθμό έναν διαχρονικό χαρακτήρα γιατί 
αφομοίωνε εκείνα τα νεωτεριστικά στοιχεία 
που βρίσκονταν σε αρμονία με αυτό τον χαρα-
κτήρα της και απέρριπτε όσα ήταν αντιφατικά. 
Είναι γεγονός ότι τα ψηλά κτίρια μπήκαν κάπως 
απότομα στο σκηνικό της πόλης και χωρίς προ-
ηγουμένως να υπάρξει ένας συνολικότερος 
σχεδιασμός και μια ολοκληρωμένη προσέγγι-
ση στα θέματα αυτά. Χρειάζεται μεγάλη προ-
σοχή στον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργή-
σουν αυτές οι μεγάλες αναπτύξεις και πώς θα 
ενταχθούν στον ευρύτερο αστικό ιστό και στην 
καθημερινότητα της πόλης. Εκείνο που χρει-
άζεται να γίνει, έστω και σε αυτό το στάδιο, 
είναι να τεθούν κατευθυντήριες γραμμές και 
φιλοσοφίες σε ό,τι αφορά τα ψηλά κτίρια, για 
παράδειγμα πού και πώς θα χωροθετούνται και 

πόσο ψηλά σε τελική ανάλυση πρέπει να πάει 
η πόλη. 
Ποια συστατικά θα τοποθετούσατε σε ένα κα-
λάθι και τα οποία για σας συνθέτουν μια ολο-
κληρωμένη εικόνα για τη Λεμεσό; Ποια από 
αυτά έχει η πόλη και σε ποια υπολείπεται;
Τα συστατικά χαρακτηριστικά μιας σύγχρονης 
πόλης δεν μπορούν να είναι άλλα από την ανά-
πτυξη και την οικονομική ευμάρεια, το φυσικό 
και δομημένο περιβάλλον, οι συνθήκες της 
καθημερινής διαβίωσης των κατοίκων της, θέ-
ματα κοινωνικής αλληλεγγύης, θέματα πολιτι-
σμού και ψυχαγωγίας. Όλα αυτά μεταφράζο-
νται σε μια σειρά από συγκεκριμένα ποιοτικά 
ή και μετρήσιμα μεγέθη: θέσεις εργασίας που 
δημιουργούνται, τα επίπεδα καθαριότητας, 
ύπαρξη πρασίνου και πάρκων, το κυκλοφορια-
κό, οι κοινωνικές παροχές, η ταχύτητα εξυπη-
ρέτησης του δημότη και πάρα πολλά άλλα. Ως 
δημοτική αρχή οφείλουμε να εργαζόμαστε συ-
νεχώς για τη βελτίωση των επιδόσεων σε αυτά 
τα θέματα μέσα από καλύτερο συντονισμό, ιε-
ράρχηση στόχων και προγραμματισμό.

Λειτουργία του δήμου
Πόσο κοντά ή μακριά πιστεύετε ότι είστε στην 
υλοποίηση των στόχων και των προτεραιοτή-
των που θέσατε, και ποια έργα κρίνετε ως τα 
πιο κρίσιμης σημασίας για την πόλη και τους 
δημότες της; 
Το πρώτο πράγμα στον κατάλογό μας ήταν η 
αποτελεσματικότητα της δημοτικής μηχανής, 
να καλύψουμε τα κενά που υπήρχαν και να 
εισαγάγουμε μια σύγχρονη αντίληψη στη λει-
τουργία του δήμου. 
Παράλληλα, υπάρχουν μια σειρά από σημαντι-
κά έργα υπό εξέλιξη ή υπό σχεδιασμό, όπως 
τα πολυώροφα κτίρια κατά μήκος του παραλια-
κού μετώπου, το τουριστικό θέρετρο καζίνο, η 
εμπορική ανάπτυξη του λιμανιού, οι δραστηρι-
ότητες στον ενεργειακό τομέα, η αναβάθμιση 
των δυτικών αστικών περιοχών και των συνοι-
κιών, που αποτελεί για μας βασική προτεραιό-
τητα, και άλλα σημαντικά κύρια έργα οδοποιί-
ας που κατασκευάζονται και προωθούνται. 

“ΝΑ ΤΕΘΌΥΝ
ΚΑΤΕΥΘΥ ΝΤΗΡΊΕΣ
ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΊ
ΦΊΛΌΣΌΦΊΕΣ ΣΕ 
Ό,ΤΊ ΑΦΌΡΑ 
ΤΑ ΨΗΛΑ ΚΤΊΡΊΑ”
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Η αναπτυξιακή μας φιλοσοφία υλοποιείται σε 
δύο άξονες: Ό πρώτος είναι η προώθηση πο-
λεοδομικών έργων, όπως η Αγίας Φυλάξεως, 
η Ευαγόρα Λανίτη κ.λπ., που θα έχουν βασική 
χρηματοδότηση από την κυβέρνηση. Ό δεύτε-
ρος άξονας είναι έργα στις συνοικίες που θα 
προωθηθούν με δημοτική χρηματοδότηση. Ήδη 
αρχίσαμε την προσφοροδότηση αυτών των μι-
κρότερης έκτασης έργων με στόχο τα επόμενα 
τέσσερα χρόνια να γίνει τουλάχιστον ένα τέτοιο 
έργο σε κάθε συνοικία, από το Ζακάκι μέχρι την 
Αγία Φύλα και τον Άγιο Νικόλα. Επίσης, ήδη βρί-
σκονται στο στάδιο της προσφοροδότησης και 
τα έργα που θα συγχρηματοδοτηθούν από τα 
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία και τα οποία 
αφορούν την αναβάθμιση των προσκείμενων 
στο κέντρο της πόλης δυτικών περιοχών. 
Ένα άλλο μεγάλο ζήτημα για την πόλη είναι η 
αναζωογόνηση του εμπορικού κέντρου της, να 
σταματήσει η πορεία φθοράς των τελευταίων 
χρόνων. Επεξεργαζόμαστε λύσεις δραστικές και 

ολοκληρωμένες, γιατί τα οποιαδήποτε ημίμετρα 
που μπορεί να έχουν ένα εφήμερο αποτέλεσμα 
δεν θα λύσουν τα πολλά προβλήματα που αφέ-
θηκαν να μεγαλώσουν τα τελευταία χρόνια. 
Το πιο σημαντικό νέο δεδομένο είναι η ανάπτυ-
ξη του μοναδικού κομματιού του παραλιακού 
μετώπου που παραμένει αναξιοποίητο, της 
περιοχής μεταξύ μαρίνας και νέου λιμανιού. Η 
περιοχή αυτή παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέ-
ρον με μια τεράστια δυναμική ικανή να καθορί-
σει και τον τελικό χαρακτήρα της περιοχής του 
κέντρου. Είμαστε στο στάδιο ενός σχεδιασμού 
που θα προδιαγράφει εμπορικές και οικιστικές 
αναπτύξεις, ένα μεγάλο αστικό πάρκο πολιτι-
σμού και ψυχαγωγίας, και μέσα σε όλα αυτά 
να είναι ενταγμένα αρμονικά τα διατηρητέα 
σημαντικά βιομηχανικά κτίρια της περιοχής.
Πέρα από τα πιο πάνω, ο δήμος έχει προχωρή-
σει τη διαδικασία προώθησης μεγάλων έργων 
που αφορούν πολύ σημαντικές εμβληματικές 
περιοχές της πόλης μας. Δύο τέτοια έργα είναι 
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η ανάπτυξη της δημοτικής έκτασης στην περιο-
χή του Εναερίου μέσα από τη σύμπραξη με τον 
ιδιωτικό τομέα και η ανάπλαση της Πλατείας 
Ηρώων.
Κύριο μέλημά μας παραμένει η βελτίωση των 
συνθηκών σε θέματα που επηρεάζουν την κα-
θημερινή ζωή των πολιτών, όπως το κυκλοφο-
ριακό, οι δημόσιες συγκοινωνίες, η έλλειψη 
χώρων στάθμευσης, το επίπεδο της καθαρι-
ότητας, τα πάρκα και το πράσινο, ο θόρυβος, 
η ρύπανση κ.λπ. Σύντομα θα έχουμε τα πρώτα 
αποτελέσματα της πρώτης ολοκληρωμένης 
κυκλοφοριακής μελέτης για τη μείζονα Λεμε-
σό. Έχουμε ήδη εντοπίσει αριθμό τεμαχίων 
κατάλληλων για δημιουργία μεγάλων χώρων 
στάθμευσης περιμετρικά του κέντρου και προ-
σπαθούμε να εξασφαλίσουμε τα απαιτούμε-
να κονδύλια. Προχωρούμε σε ολοκληρωμένα 
προγράμματα αύξησης του πρασίνου στην 

“ΤΌ ΜΕΓΑΛΌ
ΣΤΌΊΧΗΜΑ ΕΊΝΑΊ 
Η ΣΥΝΘΕΣΗ 
ΤΗΣ ΚΑΊ ΝΌΤΌΜΊΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΌΣΗ”

πόλη, πιο αποτελεσματικής υπηρεσίας καθα-
ριότητας, σχέδια ενθάρρυνσης της ανακύκλω-
σης και πολλά άλλα.
Πόσο η δημοτική μηχανή μπορεί να ανταποκρι-
θεί στην υλοποίηση των στόχων και των πολι-
τικών του δήμου; 
Όπως έχω προαναφέρει, η ανάγκη για ανα-
βάθμιση και εκσυγχρονισμό της δημοτικής 
μηχανής ήταν στις πρώτες προτεραιότητές 
μας. Ήδη ολοκληρώνονται τρεις σημαντικές 
μελέτες και θα αρχίσουν σύντομα να εφαρ-
μόζονται οι εισηγήσεις τους. Η πρώτη αφορά 
τον καθορισμό διαδικασιών και την εφαρμο-
γή εσωτερικού ελέγχου στον δήμο. Η δεύτερη 
αφορά την αναδιοργάνωση των τμημάτων του 
δήμου και την κατάλληλη στελέχωσή τους. 
Η τρίτη αφορά την εισαγωγή ενιαίου συστή-
ματος μηχανογράφησης. Παράλληλα διεξά-
γονται μια σειρά από άλλες πιο στοχευμένες 
μελέτες, όπως η διαδικασία διαχείρισης αιτη-
μάτων και παραπόνων των πολιτών, ο τρόπος 
διαχείρισης του στόλου του δήμου κ.λπ. Όταν 
αρχίσουν να υλοποιούνται όλες αυτές οι αλ-
λαγές, θα μπορέσει ο δήμος να ξεφύγει από 
παρωχημένα μοντέλα λειτουργίας, ώστε να 
δουλέψει η δημοτική μηχανή πιο αποδοτικά 
και να εξυπηρετηθεί ο δημότης όπως επιβάλ-
λεται σε έναν σύγχρονο δήμο.
Ακούτε τους πολίτες; Ποιος ο δικός τους ρόλος 
στη διαμόρφωση πολιτικών και στη λήψη απο-
φάσεων; 
Μια από τις πιο σημαντικές μας εξαγγελίες 
ήταν η δημόσια διαβούλευση με τους πολίτες 
στη διαμόρφωση των σημαντικών πολιτικών 
του δήμου. Πρέπει να λεχθεί ότι μέχρι σήμερα 
έγιναν πολλές ανοικτές συγκεντρώσεις μέσα 
από τις οποίες είχαμε την ευκαιρία να ακού-
σουμε και να καταγράψουμε τις απόψεις των 
συμπολιτών μας, για μια σειρά από θέματα: 
ανάπτυξη, περιβάλλον, κοινωνική πολιτική, 
περιφερειακή ανάπτυξη, πολιτισμός, μεγάλες 
λαϊκές γιορτές κ.λπ. Στόχος και υπόσχεσή μας 
είναι να συνεχίσουμε να συνδιαμορφώνουμε 
τις πολιτικές μας μαζί με τους πολίτες μέσα 
από διαφανείς και διαδραστικές διαδικασίες.
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ΣΕ ΕΝΑ ΙΣΤΌΡΙΚΌ ΚΤΙΡΙΌ που βρίσκεται μόλις 
λίγα μέτρα μακριά από τη θάλασσα της Λεμε-
σού κρύβεται ένας ανεκτίμητος θησαυρός. Ει-
κόνες και όνειρα του παρελθόντος, του παρό-
ντος… και του μέλλοντος, που ζωντανεύουν 
πάνω σε καμβάδες, γλυπτά και κατασκευές. 
Εκεί που μπορείτε να ταξιδεύσετε απ’ άκρη 
σ’ άκρη της Κύπρου και να απολαύσετε τοπία, 
γειτονιές, ακροθαλασσιές και βυθούς, ηλιο-
βασιλέματα, χειμώνες και καλοκαίρια, και να 
κάνετε μια βουτιά στην παλαιότερη και νεότε-
ρη ιστορία του τόπου. 
Είναι η Δημοτική Πινακοθήκη Λεμεσού, στην 
οποία μπορείτε να βρείτε μια από τις μεγαλύ-
τερες και πιο πλούσιες συλλογές καλλιτεχνών 
από τη Λεμεσό και όλη την Κύπρο. 
Τα έργα των πατέρων της κυπριακής τέχνης 
«συνυπάρχουν» αρμονικά με τις δημιουργίες 
νεότερων καλλιτεχνών του τόπου, κοσμώντας 
τις αίθουσες του παλιού οικήματος, καθώς και 

τις αίθουσες του νέου κτιρίου που ανεγέρθη-
κε ως επέκταση του παλιού το 1996.
Το ιστορικό κτίριο χτίστηκε γύρω στο 1938 
από τον Γερμανοεβραίο αρχιτέκτονα Γκίν-
σμπουργκ [Veniamin Ginzburg] και παραχω-
ρήθηκε στον Δήμο Λεμεσού το 1984 ως δω-
ρεά της Υπατίας Ζήνωνος, το γένος Παυλίδη. 
Εγκαινιάστηκε ως Δημοτική Πινακοθήκη Λε-
μεσού το 1988 και λίγα χρόνια αργότερα κρί-
θηκε αναγκαία η επέκτασή της, για τη φιλοξε-
νία τής ολοένα αυξανόμενης συλλογής έργων 
του δήμου. 
Τη Δημοτική Πινακοθήκη επισκέπτονται κάθε 
χρόνο χιλιάδες ντόπιοι και τουρίστες, θαυμα-
στές της τέχνης, αλλά και μαθητές δημοσί-
ων και ιδιωτικών σχολείων της Κύπρου, στο 
πλαίσιο εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Λει-
τουργοί της Πινακοθήκης βρίσκονται συνεχώς 
στον χώρο και αναλαμβάνουν να σας ξεναγή-
σουν στο συναρπαστικό ταξίδι της τέχνης. 

Στη φωτογραφία η δρ 
Νάτια Αναξαγόρου, 
προϊστάμενη των 
Πολιτιστικών Υπηρεσιών 
του Δήμου Λεμεσού.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ – ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

Σημαντικά δείγματα του εικαστικού 
ταλέντου της Κύπρου στο ιστορικό 
κτίριο επί του παραλιακού δρόμου
Επισκεφθήκαμε…  τη Δημοτική Πινακοθήκη Λεμεσού
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ΕΠΙΣΚΕΨΗ – ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

Τι μπορείτε να δείτε
Ισόγειο παλιού κτιρίου
Ό χώρος φιλοξενεί έργα των πατέρων της κυπριακής τέ-
χνης, όπως οι Μιχαήλ Κάσιαλος, Τηλέμαχος Κάνθος, Βίκτω-
ρας Ιωαννίδης, Χριστόφορος Σάββα, Αδαμάντιος Διαμα-
ντής, και της πρώτης Κύπριας ζωγράφου, της Λεμεσιανής 
Λουκίας Νικολαΐδου. 

Ισόγειο νέου κτιρίου 
Εδώ μπορείτε να βρείτε έργα της νεότερης γενιάς Κύ-
πριων δημιουργών, οι οποίοι ακολουθούν τόσο τις σύγ-
χρονες όσο και τις παλαιότερες τάσεις της ζωγραφικής. 
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Πού θα τη βρείτε
Όδός 28ης Όκτωβρίου 311, Λεμεσός 
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 25586212 - 25583383
www.limassolmunicipal.com.cy/pinakotiki_gr.html 

Πότε είναι ανοιχτή
Δευτέρα-Παρασκευή - 07:45-14:45
Τιμή εισόδου: €2
*Δωρεάν είσοδος για οργανωμένες 
επισκέψεις μαθητών

Ανώγειο νέου κτιρίου 
Ό χώρος φιλοξενεί τη συλλογή του Λεμεσιανού συλλέκτη 
Μάριου Β. Βασιλειάδη, η οποία παραχωρήθηκε από τον 
ίδιο ως δωρεά στον Δήμο Λεμεσού. Η δωρεά περιλαμβά-
νει δεκάδες έργα κυρίως Κυπρίων, αλλά και Ελλαδιτών και 
ξένων καλλιτεχνών. Ό Μάριος Β. Βασιλειάδης γεννήθηκε 
στη Λεμεσό και έζησε πολλά χρόνια στο εξωτερικό, προτού 
επαναπατριστεί. Επιδεικνύει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις 
τέχνες, την όπερα και τα μουσεία, όπως και για τη συλλογή 
πολύτιμων αντικειμένων.

Υπόγειο νέου κτιρίου
Εδώ μπορείτε να δείτε τη συλλογή-αφιέρωμα στον αγώ-
να ΕΌΚΑ ’55-’59, η οποία συστάθηκε με τη συνεργασία 
του Συμβουλίου Ιστορικής Μνήμης και του Υπουργείου 
Παιδείας και Πολιτισμού. Η συλλογή περιλαμβάνει 55 
έργα ζωγραφικής, χαρακτικής και γλυπτικής από 41 
καλλιτέχνες, οι οποίοι δημιούργησαν τα έργα τους τη 
δεκαετία 1990-2000 για να τιμήσουν μεγάλες ιστορι-
κές στιγμές του αγώνα. 
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ

ΝΤΌΠΙΌΙ ΚΑΙ ΞΕΝΌΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ για ένα δεκαή-
μερο «μέθυσαν» στους ρυθμούς της 56ης Γιορ-
τής του Κρασιού, η οποία πραγματοποιήθηκε 
στον Δημόσιο Κήπο της Λεμεσού, από τις 31 
Αυγούστου μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου 2017. 
Στη γιορτή συμμετείχαν τα τέσσερα μεγάλα 
οινοποιεία της Λεμεσού –ΕΤΚΌ, ΚΕΌ, ΛΌΕΛ 
και ΣΌΔΑΠ– καθώς και δεκάδες άλλα μικρό-
τερα οινοποιεία. Παράλληλα, περίπου 60 πε-
ρίπτερα πρόσφεραν στη διάθεση των επισκε-
πτών κυπριακά εδέσματα και άλλα παραδοσι-
ακά προϊόντα. 
Εγκαινιάζοντας τη Γιορτή, ο υπουργός Ενέρ-
γειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού 
Γιώργος Λακκοτρύπης τόνισε ότι «η Λεμεσός, 
διοργανώνοντας ένα πλούσιο πρόγραμμα, με 
ποιοτικές εκδηλώσεις, στο πλαίσιο της 56ης 
Γιορτής του Κρασιού, αναδεικνύει με τον κα-

λύτερο τρόπο την παράδοση, τον πολιτισμό, 
τα ήθη, τα έθιμα και τη μακρά οινική κουλτού-
ρα του τόπου μας». 
Στον δικό του χαιρετισμό ο δήμαρχος Λεμε-
σού Νίκος Νικολαΐδης τόνισε ότι «σήμερα 
μπορούμε να περηφανευόμαστε για το κυπρι-
ακό κρασί, όχι απλά γιατί είναι από τα αρχαιό-
τερα στον κόσμο, αλλά γιατί έχει κατακτήσει 
μια ζηλευτή θέση στη σύγχρονη οινοπαραγω-
γή, παγκοσμίως».
Μετά από ένα 10ήμερο ξεφάντωμα, κλείνο-
ντας την 56η και προκηρύσσοντας την 57η 
Γιορτή του Κρασιού, ο κύριος Νικολαΐδης έδω-
σε την υπόσχεση ότι η τοπική αρχή θα εργα-
στεί με στόχο τον περαιτέρω εμπλουτισμό και 
την ανανέωση του θεσμού που εδώ και δεκα-
ετίες αποτελεί σήμα κατατεθέν της πόλης της 
Λεμεσού. 

56η Γιορτή 
του Κρασιού 
Περισσότεροι από 35 χιλιάδες 
επισκέπτες, πάνω από 
13 χιλιάδες λίτρα χύμα κρασί!

ΥΠ. ΕΜΠΌΡΊΌΥ:
ΑΝΑΔΕΊΚΝΥΕΊ ΜΕ ΤΌΝ 
ΚΑ ΛΥΤΕΡΌ ΤΡΌΠΌ
ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΌΣΗ, 
ΤΌΝ ΠΌΛΊΤΊΣΜΌ, 
ΤΑ ΗΘΗ, ΤΑ ΕΘΊΜΑ
ΚΑΊ ΤΗ ΜΑΚΡΑ
ΌΊΝΊΚΗ ΚΌΥΛΤΌΥ ΡΑ
ΤΌΥ ΤΌΠΌΥ ΜΑΣ
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ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟΝ ΔΗΜΟ: Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΗΠΩΝ

Σήμερα περισσότερα από τα δύο τρίτα του πλη-
θυσμού της Ευρώπης ζουν σε αστικές περιοχές 
και συχνά η ποιότητα του αστικού περιβάλλο-
ντος, συμπεριλαμβανομένου και του αστικού 
πρασίνου, γίνεται όλο και περισσότερο αντιλη-
πτό ότι αποτελεί κλειδί για την οικονομική ανά-
πτυξη και την ποιότητα ζωής των Ευρωπαϊκών 
πόλεων. Σε αυτό το πλαίσιο, ο σχεδιασμός μιας 
πόλης θα πρέπει να γίνεται σε συνάρτηση με τις 
φυσικές διεργασίες. Ωστόσο, η μορφή που έχει 
σήμερα μια πόλη θεωρείται ότι είναι αποτέλε-
σμα της επίδρασης κοινωνικών και οικονομικών 
παραγόντων, ενώ η φύση παίζει διακοσμητικό 
ρόλο, εκείνου του στολισμού των ανθρώπινων 
δημιουργημάτων.
Στα μάτια ενός επιπόλαιου παρατηρητή, τα ίχνη 
του πράσινου μέσα στην πόλη (το φυτικό υλικό 
στους δρόμους, τις πλατείες ή τα πάρκα) είναι 
τα μοναδικά υπολείμματα της φύσης σε αυτή. 
Στην πραγματικότητα, όμως, ο ρόλος της φύσης 
και του πράσινου σε μια πόλη δεν περιορίζεται 
σε αυτά. Είναι επίσης ο αέρας που αναπνέει κά-
ποιος, η γη στην οποία περπατά, το νερό που πί-
νει, καθώς επίσης και οι ζωντανοί οργανισμοί με 
τους οποίους μοιράζεται το φυσικό περιβάλλον. 
Η πόλη πρέπει να αναγνωρίζεται ως ένα τμήμα 

της φύσης και να σχεδιάζεται ανάλογα. Η φύση 
μέσα στην πόλη θα πρέπει να «καλλιεργείται» 
και να αναδεικνύεται και όχι να αγνοείται και 
να υποβαθμίζεται, καθώς σε τέτοια περίπτωση, 
επιβαρύνεται η ποιότητα ζωής των κατοίκων και 
δημιουργούνται περιβαλλοντικά προβλήματα. 
Η διατήρηση και σύνδεση των χώρων πρασίνου 
μέσα στις αστικές περιοχές αποτελεί βασικό 
όπλο ενάντια στη φθορά του φυσικού αστικού 
τοπίου, καθώς λειτουργούν ως ταμιευτήρες φυ-
σικού πλούτου, χλωρίδας και πανίδας και υπο-
βοηθούν τις φυσικές διεργασίες (οξυγόνωση 
της ατμόσφαιρας, διήθηση των υδάτων κλπ). Η 
υιοθέτηση μιας οικολογικής προσέγγισης σχεδι-
ασμού και διαχείρισης των χώρων πρασίνου συ-
νηγορεί στην εξασφάλιση καλύτερου περιβαλ-
λοντικά και αισθητικά αστικού χώρου. 
Έχει αποδειχθεί ότι η παρουσία της βλάστησης 
βελτιώνει το μικροκλίμα στο  εσωτερικό της 
πόλης και βελτιστοποιεί τις συνθήκες θερμικής 
άνεσης καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου κατά 
την παραμονή στο ύπαιθρο. Επιπλέον, οι νέες 
δενδροστοιχίες και τα πάρκα ενθαρρύνουν τη 
μετακίνηση με τα πόδια, γεγονός που μπορεί να 
συμβάλει στη μείωση της χρήσης του αυτοκινή-
του ως μέσου μετακίνησης.  

Τα οφέλη του πρασίνου στο αστικό περιβάλλον 
και ο ρόλος της Υπηρεσίας Πρασίνου

Η ποιότητα του αστικού 
πρασίνου καθορίζει 
την ποιότητα ζωής

Ό ΣΧΕΔΊΑΣΜΌΣ
ΜΊΑΣ ΠΌΛΗΣ 
ΘΑ ΠΡΕΠΕΊ 
ΝΑ ΓΊΝΕΤΑΊ ΣΕ
ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ 
ΦΥΣΊΚΕΣ ΔΊΕΡΓΑΣΊΕΣ 
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Χρειάζεται η δημιουργία δικτύων πρασίνου
Στην Κύπρο οι υπάρχοντες χώροι πρασίνου είναι 
κατακερματισμένοι και ασύνδετοι, τόσο μεταξύ 
τους όσο και με τον αστικό ιστό, ενώ η λειτουργική 
τους αξία και ο ρόλος τους ως υποδομή εξασθε-
νεί καθημερινά. Με αυτό τον τρόπο διακόπτεται η 
κίνηση των πεζών και η επικοινωνία των αστικών 
οικοσυστημάτων. Αντίθετα στην Ευρώπη αλλά και 
σε άλλες χώρες έχει υιοθετηθεί ένας οικολογικός 
σχεδιασμός των αστικών περιοχών με στόχο τη 
διείσδυση των φυσικών στοιχείων, μέσω της δη-
μιουργίας δικτύων πρασίνου που θα ενοποιούν το 
αστικό πράσινο με το περιαστικό αλλά και με το 
περιβάλλον και το φυσικό οικοσύστημα.
Ως δίκτυα διαδρομών πρασίνου εννοούνται 
γραμμικοί ελεύθεροι χώροι που αναπτύσσονται 
κατά μήκος φυσικών διαδρομών, όπως ποτάμια 
ή ρεματιές ή κατά μήκος άλλων γραφικών δια-
δρομών αλλά και σύνδεσης χώρων πρασίνου.   
Η δημιουργία δικτύων πρασίνου μπορεί να προ-
σφέρει σύνδεση των διαφορετικών λειτουργιών 
των πόλεων, αναψυχή, βελτίωση μικροκλίματος, 
προτροπή των κατοίκων για χρήση ποδηλάτων και 
μετακίνηση των πεζών. Εστιάζει επίσης στις χρή-
σεις γης, προβάλλοντας την ανάγκη αποκατάστα-
σης και ανάπλασης υποβαθμισμένων τοπίων. 
Λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τα πιο πάνω, ως 
Δήμος Λεμεσού καταβάλλουμε κάθε δυνατή 
προσπάθεια για την εξασφάλιση όσο το δυνατό 
περισσότερων κονδυλίων, τόσο για τη διατήρηση 
και αναβάθμιση των υφιστάμενων χώρων πρασί-
νου όσο και για τη δημιουργία νέων χώρων καθώς 
και όλου του φυτικού υλικού που βρίσκεται στους 
κυρίως οδικούς άξονες και στα πεζοδρόμια.

Ή Υπηρεσία Κήπων του Δήμου Λεμεσού
Ως Υπηρεσία Πρασίνου υπαγόμαστε στο Τμήμα 
Δημοτικού Μηχανικού και είμαστε επιφορτισμέ-
νοι με τη διεκπεραίωση των εργασιών συντή-
ρησης του Φυτικού Υλικού και των χώρων πρα-
σίνου. Με δικά μας συνεργεία αλλά κυρίως με 
αγορά Υπηρεσιών, συντηρούμε πέραν των 350 
χώρων πρασίνου, τους χώρους πρασίνου κατά 
μήκος του Παραλιακού Μετώπου, το Γραμμικό 
Πάρκο Γαρύλλη, το Δημόσιο Κήπο, το ΓΣΌ, τον 
Κυκλικό Κόμβο Αγίας Φύλας, Δεντροστοιχίες 
και Κεντρικές Νησίδες στους κυρίως οδικούς 
άξονες και στο κέντρο της πόλης και δέντρα στα 
πεζοδρόμια. Επίσης, συμβάλλουμε στην τοπι-
οτέχνηση έργων (διαρθρωτικών και μη), στην 
έγκριση χώρων πρασίνου που προκύπτουν μετά 

από διαχωρισμό οικοπέδων και στη συντήρηση 
κατασκευών και μηχανολογικού εξοπλισμού τε-
χνητών λιμνών. 
Το κλάδεμα των δέντρων στο πεζοδρόμιο γίνεται 
μία φορά το χρόνο μετά από αίτημα που γίνεται 
στην Υπηρεσία, τηλεφωνικώς (τηλ. 25-588694), ή 
γραπτώς στο Δήμο, καταχωρώντας το κάθε αίτημα 
στο πρόγραμμα κλαδέματος δέντρων. Ό χρόνος 
εκτέλεσης εξαρτάται από τον αριθμό των δέντρων 
αλλά και το σχετικό κονδύλι το οποίο είναι καθορι-
σμένο και λαμβάνεται σοβαρά υπόψη κάθε φορά 
που δίδονται λίστες εκτέλεσης των αιτημάτων. 
Όσον αφορά αιτήματα για αποκοπή δέντρων 
από πεζοδρόμιο, πρέπει να γίνονται γραπτώς 
και ακολούθως αξιολογούνται από την Υπηρεσία 
αποστέλλοντας, για εκείνα τα είδη που περιλαμ-
βάνονται στον Περί Δασών Νόμο, σχετικό αίτη-
μα στο Τμήμα Δασών με στόχο την εξασφάλιση 
άδειας υλοτομίας.

Πολλά τα προβλήματα
Στη διεκπεραίωση των πιο πάνω εργασιών αντι-
μετωπίζουμε πάρα πολλά προβλήματα τα οποία 
αφορούν:

 ■ Προβλήματα και ζημιές λόγω της παρουσίας 
του ριζικού συστήματος των δέντρων στο πε-
ζοδρόμιο. 

 ■ Προβλήματα εναέριου δικτύου λόγω της πα-
ρουσίας της κόμης των δέντρων και επαφής 
αυτής με τα εν λόγω δίκτυα.

 ■ Προβλήματα λόγω της στάθμευσης οχημά-
των στο πεζοδρόμιο και κάτω από τα δέντρα.

 ■ Προβλήματα λόγω της ρύθμισης της τροχαί-
ας κίνησης είτε από την Τροχονομία ή και την 
Αστυνομία. 

 ■ Προβλήματα υγείας λόγω της παρουσίας των 
δέντρων και φοινικοειδών, κυρίως κατά την 
περίοδο άνθησης και καρπόπτωσης. 
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 ■ Προβλήματα λόγω προσβολής των δέντρων 
αλλά και φοινικοειδών από διάφορες ασθέ-
νειες, κυρίως εντομολογικές.

 ■ Προβλήματα φυτο-υγειονομικού ελέγχου και 
εφαρμογής κατάλληλων φυτοπροστατευτι-
κών με βάση τη Νομοθεσία, τους Κανόνες Όρ-
θής Γεωργικής Πρακτικής, των περί Επαγγελ-
ματικής Χρήσης Βιοκτόνων Κανονισμών του 
2011, το Εθνικό Σχέδιο Δράσης και οποιωνδή-
ποτε άλλων Νόμων και Κανονισμών. 

 ■ Προβλήματα ελέγχου καθ’ όλη τη διάρκεια 
των εργασιών συντήρησης (καλλιεργητικές 
φροντίδες, φύτευση, κλάδεμα, καταστροφή 
ζιζανίων, σκάλισμα, άρδευση, λίπανση, φυ-
τοπροστατευτική αγωγή, κλπ).

 ■ Προβλήματα στη διεκπεραίωση της συντή-
ρησης των δεντροστοιχιών σε δρόμους που 
έχει την ευθύνη το Τμήμα Δημοσίων Έργων, 
καθώς απαιτείται από το πιο πάνω Τμήμα εξα-
σφάλιση άδειας διεξαγωγής εργασιών σε δη-
μόσιο δρόμο, για συγκεκριμένες ημέρες και 
ώρες, εξαιρουμένων των ωρών αιχμής.

 ■ Προβλήματα όσον αφορά την παρουσία εκ-
προσώπου της Υπηρεσίας σε εργασίες που 
πρέπει να γίνουν εκτός ωρών εργασίας και 
ιδιαίτερα τα Σαββατοκύριακα.

 ■ Προβλήματα συντήρησης αρδευτικών συστη-
μάτων και αντικατάστασης διαφόρων μερών  
από βανδαλισμούς, ιδιαίτερα σε ώρες εκτός 
εργασίας. 

 ■ Προβλήματα συντήρησης παιχνιδότοπων, πα-
γκακιών, καλάθων, πασσάλων στις εισόδους, 
απαγορευτικών πινακίδων και τυχόν άλλου 
εξοπλισμού από βανδαλισμούς.

 ■ Προβλήματα απόρριψης οικιακών αποβλή-
των, οικοδομικών και άλλων αχρήστων υλι-
κών, κλαδεμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών 
μέσα στα πάρκα, πάνω στο πεζοδρόμιο ή και 
ακόμη ελεύθερα στο έδαφος, από δημότες 
γειτνιαζουσών ιδιωτικών περιουσιών. 

 ■ Προβλήματα λόγω περιττωμάτων σκύλων 
αλλά και διακίνησης αυτών, αφού προκαλούν 
ζημιές τόσο στο φυτικό υλικό όσο και στους 
αγωγούς άρδευσης. 

 ■ Προβλήματα λόγω διακίνησης τροχοφόρων 
οχημάτων και δικύκλων κυρίως στην Ακτή 
Όλυμπίων και στο Πολυλειτουργικό Παραθα-
λάσσιο Πάρκο/Επίχωση.

 ■ Προβλήματα οικειοποίησης μέρους δημοσί-
ων πλατειών ως αποθηκευτικό χώρο ή χώρο 
στάθμευσης.

 ■ Προβλήματα λόγω κακόβουλων ζημιών κυρί-
ως στα δέντρα.

 ■ Προβλήματα λόγω της παρουσίας φυτικού 
υλικού στο πεζοδρόμιο, είτε αυτό είναι φυτε-
μένο στις ιδιωτικές περιουσίες είτε στο πεζο-
δρόμιο και εμποδίζει τους χρήστες αυτού. 

Θα πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπά-
θεια σε όλα τα επίπεδα για να βρεθούν λύσεις 
στα πιο πάνω προβλήματα, τόσο για τη συντή-
ρηση και ανάπτυξη όσο και για την καθαριότητα 
του αστικού πρασίνου, γιατί αυτό έχει εξαιρε-
τική περιβαλλοντική σημασία όσον αφορά τη 
συμβολή τους στη μείωση διαφόρων τύπων ρύ-
πανσης και στη βελτίωση των μικροκλιματικών 
συνθηκών, καθώς και στη ψυχική και σωματική 
υγεία και στην αύξηση της παραγωγικότητας του 
πληθυσμού.

Προϊστάμενος Υπηρεσίας Κήπων Δήμου Λεμεσού
Σταύρος Ιωαννίδης

ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟΝ ΔΗΜΟ: Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΗΠΩΝ

Η ΠΌΊΌΤΗΤΑ 
ΤΌΥ ΑΣΤΊΚΌΥ
ΠΡΑΣΊΝΌΥ 
ΚΑΘΌΡΊΖΕΊ ΤΗΝ
ΠΌΊΌΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
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ΤΌ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ή χρήσης οποιασδήπο-
τε οδού, που περιλαμβάνει δημόσιο δρόμο ή πεζο-
δρόμιο, με στόχο να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη 
και ασφαλής χρήση της από πεζούς, τροχοκαθί-
σματα και παιδικά καροτσάκια, ρυθμίζεται από τον 
περί Δήμων Νόμο και τους σχετικούς Κανονισμούς. 
Ό νόμος αφορά οχήματα όλων των τύπων. 

Ερ.: Ποια είναι τα κυριότερα αδικήματα που 
αφορούν παράνομη στάθμευση ή χρήση οδού 
και με τι εξώδικο πρόστιμο τιμωρούνται;
Απ.: Τα πρόστιμα κυμαίνονται από 50 έως 85 
ευρώ. Αναλυτικά

 ■ Στάθμευση επί πεζοδρομίου  –  €85
 ■ Στάθμευση επί διπλής 

 κίτρινης γραμμής  –  €65
 ■ Στάθμευση επί μονής 

 κίτρινης γραμμής  –  €50
 ■ Στάθμευση επί γωνίας –  €85
 ■ Στάθμευση ενάντια στη 

 φορά οδήγησης  –  €85
 ■ Στάθμευση σε στάση λεωφορείων        –  €85
 ■ Στάθμευση σε στάση ταξί                           –  €50
 ■ Στάθμευση σε θέση αναπήρων – €85
 ■ Αντικανονική ακινητοποίηση οχημάτων  –  €65
 ■ Παρακώλυση κυκλοφορίας –  €50

Ερ.: Τι προνοεί η νομοθεσία σε περιπτώσεις 
στάθμευσης οχημάτων σε χώρους πρασίνου, 
πλατείες ή στην παραλία;
Απ.: Και σε αυτές τις περιπτώσεις η νομοθεσία 
είναι πολύ αυστηρή. Όι παραβάτες τιμωρού-
νται με εξώδικο πρόστιμο €85.

Ερ.: Τι γίνεται εάν κάποιος χρειαστεί να κλεί-
σει δρόμο ή πεζοδρόμιο για τη διεξαγωγή 
εργασιών; 
Απ.: Κανένας δεν μπορεί να κλείσει δρόμο ή 
πεζοδρόμιο ή μέρος αυτών για οποιοδήποτε 
λόγο, χωρίς άδεια από τον δήμο. Π.χ. δεν μπο-
ρεί να τοποθετεί σκιπ για οικοδομικές εργασί-
ες χωρίς την εξασφάλιση άδειας από τον δήμο. 
Επίσης, δεν μπορεί να τοποθετούνται έξω από 
κατοικίες ή υποστατικά εργασίας κώνοι ή πι-
νακίδες. Η διαχείριση των δρόμων και των πε-

ζοδρομίων ανήκει στον δήμο και δεν μπορεί 
οποιοσδήποτε να τα οικειοποιείται. Σε περί-
πτωση που τα πιο πάνω δεν τηρούνται, και πάλι 
ο νόμος προβλέπει εξώδικο πρόστιμο €85.

Ερ.: Τι γίνεται εάν κάποιος δεν πληρώσει το 
εξώδικο πρόστιμο; 
Απ.: Με το εξώδικο δίδεται η δυνατότητα στον 
παραβάτη να καταβάλει το πρόστιμο και να 
μην παραπεμφθεί η υπόθεση στο δικαστήριο. 
Εάν πιστεύει ότι αδίκως κατηγορήθηκε, δι-
καιούται να μην πληρώσει το εξώδικο και να 
υπερασπιστεί τον εαυτό του στο δικαστήριο. 
Σημειώνεται ότι εάν δεν πληρωθεί το εξώδι-
κο στην προθεσμία που προβλέπεται από τον 
νόμο, δηλαδή σε 15 ημέρες, αυξάνεται κατά 
50% και αν δεν πληρωθεί εντός ενός μηνός, η 
υπόθεση παραπέμπεται στο δικαστήριο.

Γιωργούλλα Λεωνίδα
Δημοτική Γραμματέας Λεμεσού

Στάθμευση οχημάτων σε δημόσιους δρόμους 
και πεζοδρόμια – είναι παράνομη και κοστίζει

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΑΣ ΑΠΑΝΤΑ

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 
ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΔΡΑΣΕΩΝ, που στόχο έχουν την καλλιέργεια της κουλτού-
ρας και την εμπέδωση των οφελών από τη χρήση εναλλακτικών τρό-
πων μετακίνησης στην πόλη, ο Δήμος Λεμεσού συμμετείχε για δέκα-
τη συνεχή χρονιά στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας. 
Συγκεκριμένα, διοργανώθηκαν εκδηλώσεις όπως Ημέρα Χωρίς Αυτο-
κίνητο, ποδηλατικός γύρος, έκθεση ποδηλάτου, live link, ποδηλατικό 
πάρκο δεξιοτήτων, ζωγραφική για παιδιά, και ημερίδα με παρουσιά-
σεις των σχεδίων βιώσιμης αστικής κινητικότητας. 
Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, το προσωπικό του δήμου μεταφε-
ρόταν στην εργασία του με λεωφορεία που παραχωρήθηκαν από την 
ΕΜΕΛ και ο δήμαρχος Λεμεσού προσερχόταν στο Δημοτικό Μέγαρο 
με ποδήλατο. Επίσης, το Σάββατο 16 Σεπτεμβρίου το κοινό μεταφε-
ρόταν δωρεάν από τις τακτικές γραμμές λεωφορείων. 
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ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ  Του Μ.Α. Σοφοκλέους

ΤΌ ΔΗΜΌΤΙΚΌ ΠΤΩΧΌΚΌΜΕΙΌ ΛΕΜΕΣΌΥ μπο-
ρεί να υπήρξε ένα πτωχοκομείο μιας μικρής 
πόλης, όπως χιλιάδες άλλα, αλλά έχει κεκυ-
ρωθεί στον χρόνο ως ο τόπος όπου έζησε τα 
τελευταία χρόνια της ζωής του ο μεγάλος 
ποιητής της Κύπρου, και του ελληνισμού εν 
γένει, Βασίλης Μιχαηλίδης. Ενδεχομένως, το 
Πτωχοκομείο Λεμεσού να έμεινε στην ιστορία 
ως ο χώρος όπου ο Βασίλης Μιχαηλίδης έζησε 
τα τελευταία χρόνια της ζωής του ως τρόφι-
μός του. Η Λεμεσός τουλάχιστον διέθετε ένα 
αξιοπρεπές πτωχοκομείο χάρη στις άοκνες 
προσπάθειες των δημάρχων, των δημοτικών 
συμβουλίων, καθώς και εκατοντάδων άλλων 
πολιτών της Λεμεσού που έκαναν συνεχείς 
και διαρκείς δωρεές τόσο σε χρήμα όσο και 
σε είδος. 
Το Πτωχοκομείο διευθυνόταν από μια μεγάλη 
ομάδα κυριών και κυρίων της πόλης. Θα πρέ-
πει να πούμε εκ προοιμίου ότι, όπως το έχει 
καταθέσει στο Ιστορικό Αρχείο ο ιστορικός Αρι-
στείδης Κουδουνάρης (σε συνομιλία που είχε 
με τον γράφοντα τον Ιούνιο του 2015), το δη-
μοτικό συμβούλιο είχε αναθέσει στη Στυλιανή 
Πισίρη να έχει υπό τη φροντίδα της τον ποιητή 
κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο Πτω-
χοκομείο ένεκα της κακής κατάστασης στην 
οποία είχε περιέλθει η υγεία του. 
Ό Βασίλης Μιχαηλίδης έγινε τρόφιμος του 
Πτωχοκομείου το 1915 και πεθαίνει σ’ αυτό 
στις 26 Νοεμβρίου 1917, σε ηλικία περίπου 68 
χρονών, για να επαληθευτεί μια προφητική, 
ποιητική του επιθυμία, καθώς το θέλησε: 
Θεέ μου και να πέθαινα ένα Σαββάτο βράδυ
την Κυριακή με το πρωί, να κατεβώ στον Άδη 
(«Σάλπιγξ» το κύκνειό του άσμα, το τελευταίο 
του ποίημα με τίτλο «Το Όρομαν του Ρωμιού»).
Το Πτωχοκομείο λειτούργησε το 1913 επί δη-
μαρχίας Σπύρου Αραούζου, στον χώρο που 
υπήρχε κάποτε η Καραντίνα η οποία έγινε απα-
ραίτητη όταν η δημογεροντία της πόλης προ-
χώρησε στην ανέγερσή της μετά την επιδημία 
πανώλης στα 1812, επί Τουρκοκρατίας. Υπήρξε 

η αποθήκη πετρελαίων της πόλης προτού με-
τατραπεί σε Πτωχοκομείο, στα 1935, όταν επί 
δημαρχίας Χρ. Χατζηπαύλου ολοκληρώθηκε η 
ανέγερση του κτιρίου, που έμεινε γνωστό ως 
«Τα Δημοτικά Λουτρά», επί του παραλιακού 
δρόμου, ακριβώς απέναντι από το ΓΣΌ, με το 
οποίο θεωρείτο «δίδυμο» κτίριο της πόλης. 
Ό χώρος, με δωρεά 250 λιρών αρχικά και αργό-

ΕΚΕΊ ΌΠΌΥ ΕΖΗΣΕ ΤΊΣ ΤΕΛΕΥΤΑΊΕΣ ΤΌΥ ΣΤΊΓΜΕΣ Ό ΠΌΊΗΤΗΣ ΒΑΣΊΛΗΣ ΜΊΧΑΗΛΊΔΗΣ

Το Δημοτικό Πτωχοκομείο Λεμεσού
“ΩΣ ΠΡΌΣ ΤΗΝ 
ΠΕΡΊΘΑΛΨΊΝ
ΤΩΝ ΠΤΩΧΩΝ
ΕΊΝΑΊ ΓΝΩΣΤΗ 
Η ΕΡΓΑΣΊΑ ΜΑΣ 
ΤΗΣ ΊΔΡΥΣΕΩΣ 
ΠΤΩΧΌΚΌΜΕΊΌΥ
ΌΠΌΥ ΕΔΩΣΑΜΕΝ
ΑΣΥΛΌΝ ΕΊΣ 50
ΠΕΡΊΠΌΥ ΑΤΥΧΗ
ΠΛΑΣΜΑΤΑ…”

Ό ποιητής Βασίλης Μιχαηλίδης.

Η Στυλιανή Πισίρη.
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τερα με ακόμα 50 λίρες, του Στέφανου Λανίτη, 
μετατράπηκε από αποθήκη σε Πτωχοκομείο με 
αριθμό τροφίμων γύρω στους 20. Την εργολα-
βία είχε αναλάβει ο Κωνσταντίνος Σχίζας και τα 
σχέδια εκπόνησε ο δημοτικός μηχανικός Μαρ-
γώνης. Εκεί παρέμεινε μέχρι που μεταφέρθη-
κε στο πάλαι ποτέ ξενοδοχείο «Η Ευρώπη», 
(1890) όταν με δωρεά του Χατζηλοϊζή Μιχαη-
λίδη δόθηκε στον δήμο, μια και είχε αποτύχει 
ως ξενοδοχείο (εκεί που σήμερα βρίσκεται ο 
χώρος στάθμευσης του Εναερίου στον παρα-
λιακό δρόμο). Στη συνέχεια έγινε το δεύτερο 
νοσοκομείο της πόλης, για να γίνει αργότερα 
η Παιδική Στέγη της πόλης και τέλος η πρώτη 
έδρα του Ιδρύματος «Άγιος Στέφανος». 
Σ’ αυτό το κτίριο υπήρχε στο σαλόνι που έβλε-
πε στη θάλασσα ένας πίνακας του Βασίλη Μι-
χαηλίδη, ένα αντίγραφο της «Μαντόνα του 
Ραφαήλ». Ό Πάνος Φασουλιώτης, διευθυντής 
της εφημερίδας Παρατηρητής, το 1935, σε ένα 
άρθρο του για το Πτωχοκομείο, δεν παρέλειψε 
να αναφερθεί στον μεγάλο ποιητή, το έργο του 
και την κηδεία του, στην οποία παρέστη. 
Τα εγκαίνια του Πτωχοκομείου έγιναν τον 
Όκτώβριο του 1915.

 «Αλήθεια», 11 Oκτωβρίου 1915
ΠΤΩΧΌΚΌΜΕΙΌΝ. Ό Αιδεσιμώτατος Αρχιδιά-
κονος Πόραερ επισκεφθείς κατά την ενταύθα 
διαμονήν του το Πτωχοκομείον Λεμεσού εξε-
φράσθη πολύ ευνοϊκώς υπέρ αυτού, προσθέ-
σας ότι είναι το καλύτερον εξ όσων είδεν εις 
την Ανατολήν. Έδωσε δε εις έκαστον πτωχόν 
½ σελίνιον διά την εκκλησίαν της ημέρας των 
Χριστουγέννων. Ό κ. Σταματίου θα δώση το 
γεύμα και δείπνον εις τους πτωχούς την Πρω-
τοχρονιάν. 

«Αλήθεια», 13 Μαρτίου 1915
Η συζήτηση στο δημοτικό συμβούλιο επί δη-
μαρχίας Σπύρου Αραούζου, κατά πόσο το 

κτίριο θα μπορούσε να μετατραπεί σε Πτω-
χοκομείο, έγινε στο δημοτικό συμβούλιο τον 
Σεπτέμβριο του 1915 και οι εργασίες κράτησαν 
δυο χρόνια μέχρι να γίνει μεταφορά του εκεί 
από την προηγούμενη θέση του. Η επισκευή 
έγινε τα έτη 1930-1935 («Δράσις και Έργα του 
Δήμου Λεμεσού από 1ης Απριλίου 1931 άχρι 
31ης Δεκεμβρίου 1935»). 

«Αλήθεια», 17 Μαρτίου 1917
Το κτίριο, κατά πόσον θα μπορούσε να μετα-
τραπεί σε Πτωχοκομείο, συζητήθηκε στο δη-
μοτικό συμβούλιο τον Μάρτιο του 1917. Δια-
βάζουμε από τον Απολογισμό του δημάρχου 
σχετικά με το θέμα: 
Ως προς την περίθαλψιν των πτωχών είναι 
γνωστή η εργασία μας διά της ιδρύσεως του 
Πτωχοκομείου όπου εδώσαμεν άσυλον εις 50 
περίπου ατυχή πλάσματα… Διά την ίδρυσιν του 
Πτωχοκομείου συνετέλεσεν μεγάλως και η εκ 
Λ. 300 ευγενής δωρεά του κ. Στεφάνου Φ. Λα-
νίτη, διά της οποίας εγένετο η ανακαίνισις της 
οικοδομής. Επί τη ευκαιρία δε ταύτη επετύχο-
μεν όπως η ευρύχωρος αυτή οικοδομή περιέλ-
θη εις την νόμιμον κυριότητα του Δήμου ενώ 
έως τότε ήτο Κυβερνητική ιδιοκτησία.

Όι πρώτοι τρόφιμοι του 
Πτωχοκομείου Λεμεσού, 
το 1916. Πηγή: Ιστορικό 
Αρχείο Λεμεσού.

«Αλήθεια», 11 Oκτωβρίου 1915. «Παρατηρητής», 6 Ίανουαρίου 1935. «Σάλπιγξ». «Αλήθεια», 25 Σεπτεμβρίου 1915.
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ΣΤΌ ΕΤΌΣ ΒΑΣΙΛΗ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ αφιερώθηκαν οι 
Μουσικές Πανσέληνοι 2017, οι οποίες πραγ-
ματοποιήθηκαν στο Θεατράκι της Προκυμαί-
ας, στην ανατολική άκρη του Μόλου. Όλες οι 
συναυλίες περιλάμβαναν μικρό αφιέρωμα σε 
μελοποιημένη ποίηση του Βασίλη Μιχαηλίδη. 
Μουσική Πανσέληνος 8 Ιουνίου 2017
Συναυλία: Κουαρτέτο Εγχόρδων του Δήμου Λε-
μεσού, με τη συμμετοχή του Άδμητου Πιτσιλλίδη 

Μουσική Πανσέληνος 10 Ιουλίου 2017
Συναυλία: Χορωδία του Δήμου Γερμασόγειας, 
υπό τη διεύθυνση του Σόλωνα Κλαδά
Μουσική Πανσέληνος 7 Αυγούστου 2017
Συναυλία: Ντουέτο κλασικής κιθάρας και κλαρινέ-
του της Ζωής Παϊσάνου και του Μάριου Μάρκου.
Μουσική Πανσέληνος 6 Σεπτεμβρίου 2017
Συναυλία: Χορωδία του Δήμου Αγίου Αθανασί-
ου, υπό τη διεύθυνση της Αντιγόνης Κυριακίδου. 

Στη Λεμεσό για 11η συνεχή χρονιά το Ευρωμεσογειακό Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών

Οι Μουσικές Πανσέληνοι του καλοκαιριού

ΥΠΌ ΤΌΝ ΤΙΤΛΌ «Ένα μεγάλο συναπάντημα των λαών», ο Δήμος Λε-
μεσού διοργάνωσε για 11η συνεχή χρονιά το Ευρωμεσογειακό Φε-
στιβάλ Παραδοσιακών Χορών, από τις 24 έως στις 28 Ιουλίου 2017.
Το Φεστιβάλ, το οποίο διεξήχθη στο παραλιακό μέτωπο και 
στην πλατεία του Παλιού Λιμανιού, προωθεί τη γνωριμία και 
τη σύσφιγξη των σχέσεων με διαφορετικούς λαούς και άλλες 
κουλτούρες μέσω των παραδοσιακών χορών.
Παραδοσιακοί χοροί από την Κύπρο, την Ελλάδα, τον Λίβανο, 
τη Γεωργία και τη Βοσνία παρουσιάστηκαν σε ντόπιους και ξέ-
νους θεατές και τους ταξίδεψαν στους ρυθμούς της μουσικής 
και των χορευτικών παραδόσεων των χωρών τους, προσφέρο-
ντας ένα ξεχωριστό θέαμα για τέσσερις συνολικά ημέρες.

ΕΓΙΝΑΝ
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Μάγεψε η Zvetlana Zakharova 
στα «Μεγάλα Μπαλέτα»

Οι κορυφαίοι Έλληνες πολίστες στο 
Beach Water Polo Tour της Λεμεσού

Το θερινό disco party του Δήμου Λεμεσού γίνεται θεσμός

ΤΗ ΜΌΝΑΔΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ είχε το κοινό της 
Λεμεσού, και όχι μόνο, να παρακολουθήσει 
από κοντά την κορυφαία χορεύτρια στον κό-
σμο Zvetlana Zakharova. 
Η πολυβραβευμένη «απόλυτη μπαλαρίνα» 
και η ομάδα της, από 15 σπουδαίους σολίστ, 
παρουσίασαν την τριλογία «Αμόρε» στο 
πλαίσιο του ετήσιου φεστιβάλ «Τα Μεγάλα 
Μπαλέτα», στις 3 και 4 Αυγούστου 2017 στο 
Δημοτικό Κηποθέατρο «Μάριος Τόκας».
Παρουσιάστηκαν χορογραφίες γνωστών 
χορογράφων παγκοσμίου φήμης, όπως ο 
Yuri Possokhov από το θέατρο Bolshoi, ο 
Patrick De Bana από το μπαλέτο Maurice 
Bejart, και η Marguerite Donlon της avant-
garde σχολής. 

ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ απόλαυσαν οι λάτρεις του water polo 
οι οποίοι παρακολούθησαν το Beach Water Polo Tour, από τις 4 μέχρι τις 6 
Αυγούστου 2017 στην αποβάθρα του Παλιού Λιμανιού στη Λεμεσό.
Το μεγάλο αθλητικό τουρνουά της Λεμεσού πραγματοποιήθηκε στο 
πλαίσιο των Λεμεσίων 2017 και σε αυτό συμμετείχαν οι μεγαλύτεροι 
σταρ της ελληνικής υδατοσφαίρισης. 
Η εκδήλωση φέτος είχε φιλανθρωπικό σκοπό, αφού όλα τα έσοδα δό-
θηκαν στο Ίδρυμα Θώρακας Κύπρου, το οποίο έχει ως βασικό στόχο τη 
σωστή ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού αναφορικά με την 
πρόληψη των νοσημάτων του θώρακα (καρδιαγγειακών και πνευμονο-
λογικών παθήσεων), παθήσεις οι οποίες συγκαταλέγονται στις πρώτες 
αιτίες θανάτου παγκοσμίως.

ΤΌ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΌ ΘΕΡΙΝΌ DISCO PARTY έγινε, πού αλλού, στη Λεμεσό!  
Ό Δήμος Λεμεσού διοργάνωσε το βράδυ της 18ης Αυγούστου 2017, το 
δεύτερο καλοκαιρινό χορευτικό disco party στην πλατεία του Παλιού 
Λιμανιού. Χιλιάδες ντόπιοι και τουρίστες κατέκλυσαν την πλατεία και 
χόρεψαν ξέφρενα στους ρυθμούς αγαπημένων ξένων και ελληνικών 
τραγουδιών άλλων δεκαετιών! Ετοιμαστείτε για τα επόμενα, καθώς ο 
δήμαρχος κ. Νίκος Νικολαΐδης, κλείνοντας τη βραδιά, υποσχέθηκε ότι 
τα θερινά disco parties θα γίνουν θεσμός!
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ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ

ΛΕΜΕΣΙΑ 2017 

«Αθλητισμός με ουσία, 
χωρίς ουσίες!»

Με μήνυμα «Αθλητισμός με ουσία, χωρίς 
ουσίες» ο Δήμος Λεμεσού διοργανώνει για 
18η χρονιά τα ΛΕΜΕΣΙΑ 2017. Η κορυφαία 
αθλητική διοργάνωση βρίσκεται σε εξέλιξη 
με διάφορες εκδηλώσεις οι οποίες θα συ-
νεχιστούν μέχρι τον Νοέμβριο.
Το πρόγραμμα μέχρι το τέλος του χρόνου: 
· 14.10.2017
Fitness Day / Ημέρα Άθλησης 
– Κυκλική αποβάθρα Μόλου
· 14.10.2017
Συνάντηση Βετεράνων Αθλητών Στίβου 
– βοηθητικό γήπεδο Τσιρείου Σταδίου
· 15.10.2017 
Διεθνές Τουρνουά Fudokan Karate 
– Λύκειο Αγίας Φυλάξεως 
· 15.10.2017
Ποδηλατικός Γύρος Λεμεσού 
– σημείο εκκίνησης Εναέριος
· 18.10.2017
Διάλεξη «Γηράσκω αεί γυμναζόμενος» 
– Δημοτικό Μέγαρο
· 20.10.2017
Βράβευση Αρίστων Αθλητών και Σωματείων 
– Πολιτιστικό Κέντρο Πάνος Σολομωνίδης
· 20-21-22.10.2017
17ο Διεθνές Τουρνουά Πυγμαχίας 
– Αμφιθέατρο Μόλου 
·   21.10.2017
20ος Διεθνής Αγώνας Δρόμου Μάριος Αγα-
θαγγέλου 
– σημείο εκκίνησης ΓΣΌ
·   22.10.2017
Τρίαθλο 
– Μόλος
·   29.11.2017
Έκθεση Αθλητικής Φωτογραφίας 
– Δημοτικό Μέγαρο 

«Ανοιχτό Σχολείο» 
Δήμου Λεμεσού 2017-2018
ΛΕΙΤΌΥΡΓΕΙ ΚΑΙ ΦΕΤΌΣ ΣΤΌΝ ΔΗΜΌ ΛΕΜΕΣΌΥ, ο θεσμός του «Ανοιχτού 
Σχολείου». Ό θεσμός, ο οποίος έφθασε αισίως στην 8η χρονιά, έχει στό-
χο την αξιοποίηση των υποδομών των σχολικών μονάδων ως κέντρων 
προώθησης του Πολιτισμού, του Αθλητισμού και της Καλλιτεχνικής Δη-
μιουργίας μέσα από την υγιή και δημιουργική ενασχόληση των δημοτών. 
Το «Ανοιχτό Σχολείο» προσφέρει προγράμματα για παιδιά, έφηβους και 
ενήλικες. Λειτουργεί σε σχολεία στην Αγία Φύλα, στον Άγιο Νικόλαο-Νε-
άπολη, στον Άγιο Σπυρίδωνα-Ζακάκι, στον Απόστολο Ανδρέα-Άγιο Ιωάν-
νη, στο Β’ Δημοτικό Σχολείο και στο ΙΑ’ Τσίρειο Δημοτικό. 
Για περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με το δικαίωμα συμμετοχής, την 
εγγραφή και τα προσφερόμενα προγράμματα μπορείτε να επικοινωνείτε 
με τη συντονίστρια του «Ανοιχτού Σχολείου», Χρυσταλλένη Λοϊζίδου: Τηλ: 
99947603, Φαξ: 25365497, anoikto.sxoleio@limassolmunicipal.com.cy 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΛΕΜΕΣΟΥ 
Έκθεση αφιερωμένη στο  Έτος Βασίλη Μιχαηλίδη
ΣΤΌ ΠΛΑΙΣΙΌ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ για το Έτος Βασίλη Μιχαηλίδη, ο Δήμος Λε-
μεσού διοργανώνει εικαστική έκθεση με θέμα «Μες στους ανέμους τους 
κρυφούς, Βασίλης Μιχαηλίδης: Προεκτάσεις στην εικαστική δημιουργία της 
Κύπρου», από 10 Νοεμβρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2017, στη Δημοτική Πινα-
κοθήκη Λεμεσού. Την έκθεση, με έργα Κυπρίων καλλιτεχνών αλλά και τρία 
ζωγραφικά έργα του ίδιου του Βασίλη Μιχαηλίδη, επιμελείται η προϊστάμενη 
Πολιτιστικών Υπηρεσιών του Δήμου Λεμεσού δρ Νάτια Αναξαγόρου. 
Έπεται και η έκδοση βιβλίου με τίτλο «Βασίλης Μιχαηλίδης: Προεκτά-
σεις στην εικαστική και ποιητική δημιουργία της Κύπρου», το οποίο 
εκτός από τα εικαστικά έργα θα περιλάβει και τα ποιήματα που έχουν 
γραφτεί μετά από ανοικτή πρόσκληση του Δήμου Λεμεσού προς Κύπρι-
ους ποιητές καθώς και μια ανθολόγηση προγενέστερων ποιημάτων, την 
οποία ετοίμασε ο φιλόλογος-ερευνητής δρ Λευτέρης Παπαλεοντίου. Την 
επιμέλεια του βιβλίου και τη συγγραφή των κειμένων που θα περιλαμ-
βάνει υπογράφουν η Νάτια Αναξαγόρου και ο Λευτέρης Παπαλεοντίου. 
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Προσοχή στις 
επικίνδυνες οικοδομές!

«ΤΡΕΧΟΥΝ» ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ

Ό Δήμος Λεμεσού επαναφέρει το θέμα των επικίνδυνων οικοδομών και 
των οικοδομών που χρήζουν συντήρησης, με αφορμή πρόσφατη κατάρ-
ρευση μπαλκονιού σε πολυκατοικία στη Λεμεσό, υπενθυμίζοντας στους 
δημότες τις πρόνοιες του περί Όδών και Όικοδομών Νόμου και του περί 
Δήμων Νόμου.  Συγκεκριμένα, ο Δήμος υπενθυμίζει ότι όταν διαπιστω-
θεί η ύπαρξη οικοδομής η οποία είναι επικίνδυνη για την ασφάλεια των 
ενοίκων της ή διερχομένων, το Δημοτικό Συμβούλιο την κηρύσσει επι-
κίνδυνη και αποστέλλει ειδοποίηση στον ιδιοκτήτη της για λήψη μέτρων 
για άρση της επικινδυνότητας σε τακτή προθεσμία.
Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση και η κατάσταση επιβάλλει άμεση λήψη 
μέτρων, ο Δήμος προχωρεί σε άρση της επικινδυνότητας και προβαίνει 
ακολούθως σε λήψη μέτρων για είσπραξη των εξόδων με αστική αγω-
γή και ταυτόχρονη εγγραφή επιβάρυνσης επί του ακινήτου.  Στον νόμο 
επίσης προβλέπεται ότι η μη συμμόρφωση ιδιοκτήτη σε ειδοποίηση του 
Δήμου για άρση επικινδυνότητας, συνιστά ποινικό αδίκημα το οποίο τιμω-
ρείται με φυλάκιση 12 μηνών, ή πρόστιμο €1700, ή και τα δυο μαζί.
Ό Δήμος Λεμεσού καλεί τους ιδιοκτήτες οικοδομών να ελέγχουν σε 
τακτική βάση τις οικοδομές τους και να προβαίνουν στη λήψη των κα-
τάλληλων μέτρων για συντήρησή τους, υπό την επίβλεψη αδειούχου πο-
λιτικού μηχανικού, ώστε να αποτρέπεται το ενδεχόμενο να καταστούν 
επικίνδυνες, με όλα τα δυσμενή συνεπακόλουθα για την ασφάλεια τόσο 
των ιδίων όσο και των συμπολιτών τους. 
Καλείται επίσης το κοινό όταν περιέρχονται στην αντίληψή του περιπτώ-
σεις οικοδομών που ενδέχεται να είναι επικίνδυνες ή να έχουν επικίνδυ-
να στοιχεία, όπως μπαλκόνια, στηθαία κλπ, να ενημερώνουν τις Τεχνικές 
Υπηρεσίες του Δήμου στα τηλ. 25 884 300, 25 884 311 ή το Γραφείο 
Εξυπηρέτησης Δημοτών στο τηλ. 25884331.

Εκστρατεία καθαριότητας 
στις συνοικίες Αγίου 
Σπυρίδωνα και Ομονοίας
ΔΗΜΌΤΕΣ ΚΑΙ ΌΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΣΥΝΌΛΑ 
ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του δημάρ-
χου και των μελών του δημοτικού συμ-
βουλίου για εκστρατεία καθαριότητας, η 
οποία έλαβε χώρα το Σάββατο 5 Αυγού-
στου 2017 στις συνοικίες Αγίου Σπυρίδωνα 
και Όμονοίας.
Η εκστρατεία είχε στόχο την ανάδειξη του 
ρόλου και της ευθύνης που όλοι έχουμε, 
ώστε να έχουμε όσο το δυνατό πιο καθα-
ρές συνοικίες. 
Ανακοίνωση του Δήμου τονίζει ότι το δικό 
μας ενδιαφέρον, η κινητοποίηση όλων 
μας και η εθελοντική μας προσφορά σε 
αυτή τη συμβολική προσπάθεια μπορεί 
να αποτελέσει την αφετηρία για ακόμα 
μεγαλύτερες κοινές προσπάθειες στα θέ-
ματα της βελτίωσης της ποιότητας ζωής 
στον Δήμο μας. 
Η καθαριότητα δρόμων, πλατειών, πάρ-
κων και γενικά όλων των κοινόχρηστων 
χώρων της πόλης μας δείχνει τον βαθμό 
του πολιτισμού μας.

Εκστρατεία καθαρισμού του βυθού της θάλασσας

ΣΕ ΚΑΘΑΡΙΣΜΌ ΤΌΥ ΒΥΘΌΥ της θάλασσας στην αποβάθρα ανατο-
λικά του Παλιού Λιμανιού προχώρησαν οι υπηρεσίες του Δήμου, 
με την εθελοντική συμμετοχή του Συνδέσμου Εφέδρων Βατρα-
χανθρώπων Κύπρου, το πρωί της Κυριακής 27 Αυγούστου 2017. 
Η εκστρατεία διοργανώθηκε στο πλαίσιο της πολιτικής που 
εφαρμόζει ο Δήμος Λεμεσού για ενθάρρυνση των ατό-
μων και οργανωμένων συνόλων να αναλαμβά-
νουν κοινωφελή δράση στον τομέα της 
καθαριότητας. 
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ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ/MUNICIPAL PARKING AREAS

ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
/USEFUL CONTACTS

Πού μπορείτε να σταθμεύετε στην πόλη
/ Where you can park in the city

ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΘΕΣΕΙΣ
LONG STAY PARKING SPACES
1 Α. ΘΕΜΊΣΤΌΚΛΕΌΥΣ/ A. THEMISTOKLEOUS 161
2 ΗΠΕΊΡΌΥ/ IPIROU 34
3 ΠΑΤΤΊΧΕΊΌ/ PATTIHIO 22
4 ΣΠ. ΑΡΑΌΥΖΌΥ/ SP. ARAOUZOU 109
5 ΣΠ. ΑΡΑΌΥΖΌΥ (ΛΊΜΑΝΊ )/ SP. ARAOUZOU (PORT) 175
6 ΣΠ. ΑΡΑΌΥΖΌΥ (ΜΩΛΌΣ 1)/SP. ARAOUZOU (PIER 1)  101
7 ΧΡ. Χ’ΠΑΥΛΌΥ  (ΜΩΛΌΣ 2)/ CHR. HADJIPAVLOU (PIER 2) 
8 ΧΡ. Χ’ΠΑΥΛΌΥ  (ΜΩΛΌΣ 3)/ CHR. HADJIPAVLOU (PIER 3) 249
9 28ΗΣ ΌΚΤΩΒΡΊΌΥ (ΜΩΛΌΣ 4)/ OCTOBER 28TH (PIER 4) 12
10 ΕΜ. ΡΌΪΔΗ (ΔΊΚΑΣΤΗΡΊΑ)/ EM ROIDIS (COURTHOUSE) 102
11 Ε. ΠΑΠΑΧΡΊΣΤΌΦΌΡΌΥ/ E. PAPACHRISTOFOROU 11
12 ΛΕΩΦ. ΜΑΚΑΡΊΌΥ Γ’ (ΕΝΑΕΡΊΌΣ)
 / MAKARIOS III AVENUE (ENAERIOS) 234
13 ΕΛΛΗΝΩΝ/ ELLINON 44
14 ΠΕΡΔΊΌΥ/ PERDIOU 27
15 ΣΕΡΤΑΡ/ SERDAR 59
16 ΕΒΚΑΦ / EVKAF 15
17 ΑΓΚΥΡΑΣ/ AGKIRAS 30
ΣΥΝΟΛΟ/TOTAL 1.385 

ΜΙΚΡΉΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ  (ΔΡΟΜΟΙ) ΘΕΣΕΙΣ
SHORT STAY PARKING (STREETS) SPACES
1 ΘΕΣΣΑΛΌΝΊΚΗΣ 1/ THESSALONIKIS 1 11
2 ΘΕΣΣΑΛΌΝΊΚΗΣ 2/ THESSALONIKIS 2 14
3 ΕΠΊΚΌΥΡΌΥ/ EPIKOUROU 12
4 ΑΓΊΌΥ ΑΝΔΡΕΌΥ/ AGIOU ANDREOU 25
5 ΘΕΜΊΔΌΣ/ THEMIDOS 10
6 ΜΑΞΊΜΌΣ 1/ MAXIMOS 1 8
7 ΜΑΞΊΜΌΣ 2/ MAXIMOS 2 20
8 ΘΕΚΛΑΣ ΛΥΣΊΩΤΗ/ THEKLA LYSIOTI 54
10 ΛΕΩΦ. ΜΑΚΑΡΊΌΥ Γ’/ MAKARIOS III AVENUE 10
11 ΕΛΕΥΘΕΡΊΑΣ 1/ ELEFTHERIAS 1 11
12 ΕΛΕΥΘΕΡΊΑΣ 2/ ELEFTHERIAS 2 13
13 ΕΛΕΥΘΕΡΊΑΣ 3/ ELEFTHERIAS 3 8
14 ΓΡΊΒΑ ΔΊΓΕΝΗ/ GRIVA DIGENI 11
15 Α. ΣΊΌΥΚΡΗ/ A. SIOUKRI 10
16 Ν. ΓΡΗΓΌΡΑ/ N. GRIGORA 11
17 ΚΊΌΠΡΌΥΛΌΥΖΑΝΤΕ/ KIOPROU LOUZANDE 10
ΣΥΝΟΛΟ/TOTAL 238 

ΠΑΡΚΟΜΕΤΡΑ/ PARKING METERS 415

ΟΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ/ GENERAL TOTAL 2.038

ΔΗΜΌΤΊΚΌ ΜΕΓΑΡΌ/LIMASSOL MUNICIPALITY 
25 884300 admin@limassolmunicipal.com.cy
Γραφείο Δημάρχου/ Mayor’s office 
25 884325 Limassol.municipal@cytanet.com.cy
Γραφείο Δημοτικού Γραμματέα/ Municipal Secretary’s office 
25884329 townclerkoffice@limassolmunicipal.com.cy
Γραφείο Εξυπηρέτησης Δημοτών/ Citizens’ Service office 
25 884331 eksipiretisi@limassolmunicipal.com.cy
Γραφείο Εισπράξεως Φόρων/ Tax Collection office 
25 884400 
Τμήμα Δημοτικών Τροχονόμων/ Traffic Wardens 
25 360872
Δημόσιος Κήπος/Υπηρεσία Κήπων
/ Municipal Park/Park Services 
25 588694
Ζωολογικός Κήπος/ Municipal Zoo 
25 588345
Παττίχειο Δημοτικό Θέατρο/ Pattihio Municipal Theatre 
25 377 222 info@pattihio.com.cy
Δημοτική Βιβλιοθήκη/ Municipal Library 
25 362155
Δημοτική Πινακοθήκη/ Municipal Gallery 
25 586212 / 25 583383
Δημοτικό Κηποθέατρο/ Municipal Garden Theatre 
25 343341 / 25 582268
Υγειονομικές Υπηρεσίες/ Health Services 
25 362996
Υπηρεσία Καθαριότητας/Περισυλλογή Σκυβάλων
/Street Cleaning /Garbage Collection 
25 362201
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A PRICELESS TREASURE IS HIDDEN in a historical building just 
a few feet away from the Limassol shoreline where images and 
visions of the past, the present and the future come alive on 
canvas, in sculpture and installations.
Here you can travel from one corner of Cyprus to the other 
and enjoy the landscape, neighbourhoods, seashores and 
seabed, the sunsets, winters and summers, and take a dive 
into the older and more recent history of the country. 
It is the Limassol Municipal Art Gallery, where you can find one 
of the biggest and richest collections by artists from Limassol 
and across Cyprus.
The works of the fathers of Cypriot art “co-exist” harmoniously 
with the creations of the country’s younger artists, decorating 
the old building’s rooms, as well as those of the new building 
that was built as an extension in 1996.
The historical building was built around 1938 by German-
Jewish architect Veniamin Ginzburg and was donated to the 
Municipality of Limassol in 1984 by Hypatia Zenonos, née 
Pavlides.  It was inaugurated as the Limassol Municipal Art 
Gallery in 1988 and a few years later it was decided that it 
would be extended further to accommodate the municipality’s 
ever-growing art collection.
The Municipal Art Gallery is visited each year by thousands of 

locals and tourists, art lovers but also pupils from public and 
private schools as part of their educational programmes. The 
Gallery’s staff is always on site to take you on a tour of this 
exciting art journey. 

Where to find it
28th October Street 311, Limassol
Contact numbers: 25586212 – 25583383
www.limassolmunicipal.com.cy/pinakotiki_gr.html 

THE MUNICIPALITIES LAW AND RELEVANT REGULATIONS 
governs parking or use of any road, which includes a public 
road or pavement, with the aim of ensuring its unhindered 
and safe use by pedestrians, wheelchairs and prams. The 
law covers all types of vehicles. 

Q: What are the main offences involving illegal parking or 
road use and what is the fine?
A: The fines range from between 50 and 85 euros. 
Analytically
• Parking on a pavement  –  €85
• Parking on a double yellow line  –  €65
• Parking on a single yellow line  –  €50
• Parking on a corner  –  €85

• Parking against the flow of traffic –  €85
• Parking at a bus stop      –  €85
• Parking at a taxi rank                        –  €50
• Parking in a disabled bay –  €85
• Irregular vehicle immobilisation –  €65
• Traffic obstruction –  €50

Q: What does the law provide for in relation to parking in 
green areas, squares or the beach?
A: The law is very strict in these cases too. Offenders are 
punished with an €85 fine. 

Georgoulla Leonida
Limassol Municipal Secretary

Parking vehicles on public roads and pavements is illegal and costly

WE VISITED… THE LIMASSOL 
MUNICIPAL ART GALLERY

Historical building on coastal 
road home to important examples 
of Cyprus’ artistic talent 



LIMASSOL BRIMMED WITH JOY and 
pride on the evening of the 21st of 
September 2017 as it welcomed 
home Laser World Champion – 
and native son – Pavlos Kontides. 
Pavlos was welcomed at the 
Limassol Municipal Palace by 
Mayor Nicos Nicolaides and the 
town’s entire municipal council. 
Accompanied by family and 
friends, Pavlos Kontides was congratulated by his fellow citizens 
for his great success. The Mayor of Limassol thanked him for once 
again making us proud and stressed that Pavlos Kontides had 
confirmed in the most compelling way that Limassol maintains its 
place as the birthplace of top sportsmen throughout Hellenism. 
Clearly moved Pavlos Kontides thanked everyone for the warm 
welcome, noting that “it is a sweet responsibility to inspire young 
people and be able to teach them”.  The Cypriot sailor achieved 
the biggest success of his career after his silver Olympic medal 
when he clichéd first place at the Sailing World Championships 
in Split on Tuesday, 19 September 2017.
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Limassol welcomed 
its World Champion!

56th Wine Festival
More than 35,000 visitors, over 13,000 litres of bulk wine! 

LOCAL AND FOREIGN VISITORS SPENT TEN DAYS “drinking in” the rhythms of the 56th Wine 
Festival held at the Limassol Municipal Gardens from 31 August to 10 September 2017. 
Taking part were Limassol’s four main wineries – ETKO, KEO, LOEL and SODAP – and scores 
of smaller wineries. At the same time, around 60 kiosks offered visitors Cypriot delicacies and 
other traditional products. In his address, Limassol Mayor Nicos Nicolaides stressed that “today 
we can take pride in Cypriot wine, not just because it is among the most ancient in the world, 
but also because it holds an enviable place in modern wine production worldwide”.  After the 
10-day celebrations were over and closing the 56th to make way for the 57th Wine Festival, Mr 
Nicolaides promised that the local authority will work with the aim of further enriching and 
updating an event which for decades now has been a trademark of the town of Limassol. 

LIMASSOL MUNICIPAL ART GALLERY
Exhibition dedicated 
to Vasilis Michaelides Year
AS PART OF EVENTS to mark Vasilis Michaelides 
Year, the Municipality of Limassol is organising 
an art exhibition entitled “In the hidden winds, 
Vasilis Michaelides: Ramifications of the artistic 
creation of Cyprus”, at the Limassol Municipal 
Art Gallery from 10 November to 31 December 
2017. The exhibition, which presents works by 
Cypriot artists but also three artworks by Vasilis 
Michaelides, is curated by the director of the 
Municipality of Limassol’s Cultural Services, Dr 
Nadia Anaxagorou.
A book will also be published, under the title 
“Vasilis Michaelides: Ramifications of the visual 
and poetic creation of Cyprus”, which besides 
visual works will also include poems that were 
written following an open invitation extended 
by the Municipality of Limassol to Cypriot poets, 
as well as a compilation of earlier poems, which 
was prepared by philologist-researcher Dr Lefteris 
Papaleontiou. The editing of the book and the 
featured texts are by Nadia Anaxagorou and 
Lefteris Papaleontiou.
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