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Αγαπητοί συνδημότες, συνδημότισσες

Η τραπεζική κρίση τον Μάρτιο του 2013 στάθηκε ε-

μπόδιο στην έναρξη νέων μεγάλων οδικών και πολε-

οδομικών έργων και επηρέασε την συνέχεια των ση-

μαντικών έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη. Παρόλα 

αυτά, ο Δήμος Λεμεσού συνέχισε την αναπτυξιακή 

του πορεία με λιγότερα οικονομικά μέσα στη διάθε-

ση του, αλλά με το ίδιο πείσμα και αποφασιστικότητα 

των προηγούμενων χρόνων. 

Τα μεγάλα έργα της πόλης συνεχίζουν να εξελίσσο-

νται και μάλιστα κάποια από αυτά βρίσκονται στα τε-

λευταία στάδια ολοκλήρωσης τους. Πέραν από αυ-

τό, ο Δήμος ενδυνάμωσε την παροχή κοινωνικής μέ-

ριμνας και φροντίδας για τους δημότες της Λεμεσού, 

ενίσχυσε την προαγωγή του πολιτισμού, συνεχίζει να 

διατηρεί την πόλη καθαρή.

Να είστε σίγουροι ότι με την δική σας συμπαράστα-

ση, την δική σας συμμετοχή, την δική σας κατανόη-

ση, θα συνεχίσουμε το όραμα, τον σκληρό αγώνα για 

την καλύτερη δυνατή ποιότητα ζωής για όλους μας σε 

μια Λεμεσό σύγχρονη και ανθρώπινη για εμάς και τα 

παιδιά μας.
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Αναπτυξιακά έργα

Σε διαδικασία ολοκλήρωσης βρίσκεται το Γραμμικό Πάρκο 

Γαρύλλη. Όντας ένα σημαντικό γεωφυσικό στοιχείο για την 

Λεμεσό, ο ποταμός αξιοποιείται για διαμόρφωση ενός χώρου 

που θα αναβαθμίσει τις οικιστικές περιοχές και γενικότερα την 

ευρύτερη περιοχή από την οποία περιβάλλεται. 

Τα τελευταία χρόνια, η κοίτη του ποταμού Γαρύλλη είχε 

περιθωριοποιηθεί. Το έργο στοχεύει στην αναστροφή αυτής της 

κατάστασης, μέσα από σχεδιασμένες επεμβάσεις ανάπλασης, 

οργάνωσης και κυκλοφοριακής διαχείρισης που προβλέπει 

σύνδεση με ποδηλατόδρομο, πεζόδρομο και διαμόρφωση 

γραμμικού πάρκου. Ο εξωραϊσμός της κοίτης ξεκινά από το παλιό 

λιμάνι μέχρι τα βόρεια όρια του δήμου Κάτω Πολεμιδιών και 

από το διχάλι νότια της Β’ Τεχνικής Σχολής μέχρι την οδό Αγίας 

Φυλάξεως δυτικά του γηπέδου του Λανιτείου, καλύπτοντας έτσι 

μια απόσταση 5 ½ συνολικά χιλιομέτρων.

Το εν λόγω αναπτυξιακό έργο, πλαισιώνεται από μικρές πλατείες 

και παιχνιδότοπους σε ορισμένα σημεία αλλά και από γέφυρες. 

Κάποιες από τις γέφυρες αυτές είναι οι υφιστάμενες που 

αναβαθμίζονται και κάποιες άλλες είναι εντελώς καινούργιες. 

Έχουν τοποθετηθεί 20 συνολικά γέφυρες σε διάφορα σημεία του 

πάρκου με τρόπο που να ενώνονται μεταξύ τους οι διάφορες 

γειτονιές που περιβάλλουν τον ποταμό καθώς ο τρόπος με τον 

οποίο είναι κατασκευασμένες, προσφέρει την άνεση χρήση τους 

από πεζό και ποδηλάτη.

 

Επιπρόσθετα, για την διευκόλυνση της χρήσης του πάρκου κατά τις 

βραδινές ώρες, έχει εγκατασταθεί φωτισμός, ενώ για την ασφάλεια 

των επισκεπτών του πάρκου έχουν κατασκευαστεί διαβάσεις στα 

διάφορα σημεία όπου το πάρκο διέρχεται από οδικές αρτηρίες. 

Όπου κρίθηκε αναγκαίο, κατασκευάστηκαν τοίχοι στα πρανή του 

ποταμού και αποχετευτικό σύστημα ομβρίων υδάτων. 

Το έργο κατασκευάζεται με περιβαλλοντικές παραμέτρους. Έχει 

διατηρηθεί η μορφολογία του φυσικού περιβάλλοντος και της 

φυσιογνωμίας της κοίτης χωρίς να παρεμποδίζεται η φυσική ροή 

του ποταμού. Έχουν επίσης φυτευτεί δέντρα σε κάποια σημεία του 

πάρκου ενώ θα γίνει πλήρης τοπιοτέχνηση όλου του έργου. Όχι 

μόνο την περιβαλλοντική αλλά και την κοινωνική ευθύνη του έργου 

θα μπορούσε κανείς να αναγνωρίσει από το ότι από την αρχή μέχρι 

το τέλος των πεζοδρόμων έχει τοποθετηθεί κίτρινη λωρίδα, με την 

οποία οι τυφλοί είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τον πεζόδρομο.

Το έργο ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2010 και αναμένεται να 

αποπερατωθεί με το πέρας αυτής της χρονιάς. Το κυρίως μέρος 

του έργου θα τελειώσει φέτος την Άνοιξη. Παρότι δεν έχει επίσημα 

παραδοθεί κανένα τμήμα του έργου, γίνεται ήδη χρήση του από 

τους δημότες της Λεμεσού.  

Με την ολοκλήρωση του έργου, θα περιοριστεί και θα παρεμποδιστεί 

η αχρείαστη ρύπανση της κοίτης. Ακόμα, το έργο θα συμβάλει στην 

μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, στην ασφαλή και υγιή αστική 

διακίνηση στην πόλη και στην διαφοροποίηση του τουριστικού 

προϊόντος της πόλης μας. Θα ενισχύσει την κοινωνικοποίηση 

των κατοίκων των βορειότερων περιοχών και την διακίνηση των 

φοιτητών του ΤΕ.ΠΑ.Κ, των ατόμων που δουλεύουν στο κέντρο της 

πόλης αλλά και των δημοτών της Λεμεσού γενικότερα. 

Το έργο είχε ενταχθεί στην προγραμματική περίοδο 2007 -2013 

του επιχειρησιακού προγράμματος Αειφόρος Ανάπτυξη και 

Ανταγωνιστικότητα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής 

Ανάπτυξης  με άξονα προτεραιότητας ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ 

ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ και ειδικό στόχο την 

ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΥΠΑΙΘΡΟΥ. 

Η κατασκευή του έργου έχει στοιχίσει πέραν των 14 εκατομμυρίων. 

ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΑΡΥΛΛΗ
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Αναπτυξιακά έργα
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Στο σημείο που βρίσκεται ο κυκλικός κόμβος των 
Πολεμιδιών έχει κατασκευαστεί κλιμακοστάσιο και 
ανελκυστήρες.
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Στα σημεία όπου υπήρχε διαθέσιμος χώρος, 
δημιουργούνται κιόσκα, παιχνιδότοποι…
ακόμα και θεατράκια!

Κάποιοι χώροι διαμορφώθηκαν με την 
κατασκευή ξύλινων δαπέδων.

Ξεχωριστή εικόνα στο γραμμικό πάρκο 
Γαρύλλη δίνουν διάφορα έργα τέχνης.

Αναπτυξιακά έργα
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Μαραθώνιος

Εκατό φορές μεγαλύτερος κατάφερε να γίνει ο αριθμός των 
συμμετεχόντων στον φετινό Διεθνή Μαραθώνιο Λεμεσού Γ.Σ.Ο. 
από το 2009 και σχεδόν διπλάσιος από πέρσι!!! Με 7000 δρομείς, 
από τους οποίους οι 1000 περίπου επισκέφτηκαν το νησί μας με 
σκοπό να λάβουν μέρος σε αυτή την μεγάλη αθλητική γιορτή, ο 
8ος Διεθνής Μαραθώνιος Λεμεσού Γ.Σ.Ο. πραγματοποιήθηκε την 
Κυριακή, 16 Μαρτίου 2014. Σημείο εκκίνησης ήταν ο Μόλος, στις 
9 το πρωί. 

Αναβαθμίζοντας την σημαντικότητα της συλλογικής προσπάθειας, 
ιδιαίτερα μέσα στις αντίξοες οικονομικές συνθήκες,  προσβλέποντας 
στο καλό της πόλης μας, οι τέσσερεις φορείς της Λεμεσού, ο 
Δήμος Λεμεσού, το Εμπορικό Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λεμεσού 
(ΕΒΕΛ), η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Λεμεσού 
(ΕΤΑΛ) και ο Γυμναστικός Σύλλογος Ολύμπια (ΓΣΟ) διοργάνωσαν 
με τεράστια επιτυχία τον φετινό Μαραθώνιο. Όπως ανέφερε και 
ο Διευθυντής του ΕΒΕΛ, κος.  Χρίστος Αναστασιάδης κατά την 
δημοσιογραφική διάσκεψη που έγινε στις 10.3.2014 για σκοπούς 
ενημέρωσης για ότι αφορά τον φετινό Μαραθώνιο, ο Μαραθώνιος 
αποτελεί εφαρμογή στην πράξη της φράσης «Η Λεμεσός ενώνει 
δυνάμεις».

«Το όραμα έγινε πραγματικότητα!»: Αυτά ήταν και τα πρώτα λόγια 
του Πρόεδρου του ΓΣΟ κου. Νεοκλή Θωμά κατά την σχετική 
δημοσιογραφική διάσκεψη, ενώ ο Αντιδήμαρχος Λεμεσού, κος. 
Σάββας Στούππας, εξέφρασε εκ μέρους του Δημάρχου και του 
Δημοτικού Συμβουλίου την ευαρέσκεια του για τον Μαραθώνιο 
Λεμεσού, που «έχει μπει πλέον στην ζωή μας», όπως ανέφερε. 

Κατά την διάσκεψη, ο Διευθυντής του ΕΒΕΛ δήλωσε ότι ο 
Μαραθώνιος έχει πολύ μεγάλη σημασία, τόσο από αθλητικής όσο 
και από τουριστικής άποψη. Η Διευθύντρια της ΕΤΑΛ, κα. Μαρία 

Στυλιανού πρόσθεσε ότι η διοργάνωση του Μαραθωνίου «συνάδει 
εκατό τα εκατό με τους στρατηγικούς στόχους στον τομέα του 
τουρισμού, δηλαδή με τις προσπάθειες για επιμήκυνση της 
τουριστικής περιόδου» αφού διεκπεραιώνεται μέσα στον Μάρτιο, 
που είναι μια περίοδος χαμηλού τουριστικού ρεύματος και ότι 
«συνάδει και με την έμφαση που δίνεται πλέον στις ειδικές μορφές 
τουρισμού, στην συγκεκριμένη περίπτωση, του αθλητισμού». 

Η κα. Στυλιανού εξέφρασε στην συνέχεια την βεβαιότητα της για 
την προοπτική της εξέλιξης του Μαραθωνίου σε μια εκδήλωση που 
στο κοντινό μέλλον θα προσελκύει χιλιάδες ξένους στην Κύπρο.

Συγκριτικά πλεονεκτήματα του Μαραθωνίου Λεμεσού κατά τον 
κο. Σπύρο Σπύρου, Διευθυντή της διοργάνωσης είναι το κλίμα 
που επικρατεί συνήθως κάθε Μάρτιο στο νησί μας και η κατά 
μήκος παραλιακή περιοχή της Λεμεσού. Κατά την διάσκεψη, ο 
κος. Σπύρου σημείωσε επίσης την όλο και μεγαλύτερη επιτυχία 
που έχει κάθε χρόνο η διοργάνωση, την οποία απέδειξε μέσω 
της παρουσίασης αύξησης αριθμών. Επιπρόσθετα, ο κος. Σπύρου 
δήλωσε: «Θεωρούμε ότι ο στόχος μας να αγκαλιαστεί ο Μαραθώνιος 
και όλοι οι υπόλοιποι δρόμοι από το Κυπριακό κοινό έχει επιτευχθεί 
απόλυτα και από 17 Μαρτίου όταν θα αρχίσουμε να μιλούμε για 
τον Μαραθώνιο της επόμενης χρονιάς, η επικέντρωση μας θα είναι 
να προωθήσουμε τον Μαραθώνιο για να φέρουμε συμμετοχές από 
το εξωτερικό, προβάλλοντας ακόμη περισσότερο την πατρίδα 
μας στον κόσμο των Μαραθωνοδρόμων οι οποίοι είναι άνθρωποι 
που ταξιδεύουν και ξοδεύουν χρήματα για να εξασκήσουν το 
αγαπημένο τους χόμπι».

Διεξήχθηκαν έξι συνολικά αγώνες: ο Μαραθώνιος ο οποίος 
αποτελείτο από 42,190 μέτρα, ο HELECTOR Μισός Μαραθώνιος, ο 
PrimeTel Δρόμος Υγείας 10χλμ., ο EventPro Ατομικός Δρόμος 5χλμ., 
ο FBME BANK Εταιρικός Δρόμος 5χλμ. και ο DHL EXPRESS Παιδικός 
Δρόμος 1χλμ. Τεράστια επιτυχία σημείωσε ο FBME BANK Εταιρικός 
Δρόμος 5χλμ. με πέραν των 5000 δρομέων να συμμετέχουν από 
συνολικά 120 εταιρείες/ομάδες.  Έξι φιλανθρωπικοί οργανισμοί 
έλαβαν μέρος στον φετινό Μαραθώνιο, μαζεύοντας έτσι χρήματα 
για το έργο τους.

Η ονομασία στους δρόμους που έφεραν επωνυμία, δόθηκε 
χάρι στην χορηγία της αντίστοιχης εταιρείας στον Μαραθώνιο. 
Χορηγός ήταν επίσης, μεταξύ άλλων, το Guaba Beach Bar με 
πάρτυ που διοργάνωσε δίπλα από τον χώρο της εκκίνησης και του 
τερματισμού από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα με DJ’s 
και μπάντες. Χορηγός εθελοντισμού ήταν η theGreenParking.com. 
Η επιτυχία του Μαραθωνίου Λεμεσού ΓΣΟ οφείλεται σε μεγάλο 
βαθμό στην υποστήριξη του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, 
της ΕΛΔΥΚ, της Αστυνομία Κύπρου της Πολιτικής Άμυνας Κύπρου 
αλλά και στους 600 περίπου εθελοντές.  

Ο Μαραθώνιος Λεμεσού είναι μέρος του Παγκύπριου 
Πρωταθλήματος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Στίβου Κ.Ο.Ε.Α., 
βρίσκεται κάτω από το καλεντάρι της Διεθνούς Ομοσπονδίας 
Στίβου IAAF, και είναι μέλος του Διεθνούς Ομίλου Μαραθωνίων 
Πόλεων AIMS. 

Έχουν ήδη δρομολογηθεί οι προετοιμασίες για τον 9ο Διεθνή 
Μαραθώνιο Λεμεσού, ο οποίος θα διεξαχθεί στις 29 Μαρτίου 2015. 
Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τον Διεθνή Μαραθώνιο 
Λεμεσού Γ.Σ.Ο. είναι διαθέσιμες στην επίσημη ιστοσελίδα του 
Μαραθωνίου www.limassolmarathon.com

8ος ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ Γ.Σ.Ο. 
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
2013 – ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ

Λεμεσός και Τουρισμός

Κάθε χρόνο στις 27 Σεπτεμβρίου γιορτάζεται η Παγκόσμια Ημέρα 
Τουρισμού. Η Λεμεσός δεν παρέλειψε να τιμήσει την μέρα αυτή, 
δίνοντας έτσι έμφαση στην μεγάλη σημασία που έχει ο τουρισμός 
για την πόλη μας αλλά και για την Κύπρο γενικότερα.
 
Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν από το πρωί, με ξεναγήσεις στο κέντρο 
της πόλης για τους ξένους περιηγητές. Πραγματοποιήθηκαν 
δύο ξεναγήσεις το πρωί και μια το απόγευμα. Ξεκίνησαν από 
το Μεσαιωνικό κάστρο της πόλης και προσφέρθηκαν δωρεάν 
κατόπιν συνεργασίας μεταξύ της Εταιρείας  Τουριστικής Ανάπτυξης 
και Προβολής Λεμεσού (ΕΤΑΛ), του Δήμου Λεμεσού και τον 
Παγκύπριου Σύνδεσμου Ξεναγών. 

Δωρεάν ήταν επίσης η είσοδος για το κοινό καθ όλη την διάρκεια 
της ημέρας στο Παττίχειο Ιστορικό Αρχείο – Μουσείο – Κέντρο 
Μελετών Λεμεσού, στο Θεατρικό Μουσείο και στο Μουσείο Λαϊκής 
Τέχνης, με πρωτοβουλία του Δήμου.

Παρά τις οικονομικές αντιξοότητες, η Λεμεσός, τονίζοντας 
την τεράστια σημασία που έχει ο τουρισμός για το νησί μας και 
διατηρώντας την κυπριακή παράδοση και την  κυπριακή φιλοξενία, 
έθεσε σε εφαρμογή για τρίτη συνεχή χρονιά το πρόγραμμα 
εκδηλώσεων υποδοχής τουριστών, οι οποίοι καταφθάνουν στο 
λιμάνι της Λεμεσού με μεγάλα κρουαζιερόπλοια.

Το πρόγραμμα εκδηλώσεων υποδοχής κρουαζιερόπλοιων 
ξεκίνησε το 2011 με πρωτοβουλία του Δήμου Λεμεσού και της 
Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Λεμεσού και τη 

Το απόγευμα πραγματοποιήθηκαν εκδηλώσεις στο Santa Marina 
Retreat από την ΕΤΑΛ με την στήριξη του Κυπριακού Οργανισμού 
Τουρισμού (ΚΟΤ).

Ο γιορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας Τουρισμού ολοκληρώθηκε 
με την Μεσαιωνική Βραδιά στο Κάστρο, που ήταν και η κορύφωση 
της ημέρας. Η Βραδιά ήταν ένα ταξίδι πίσω στα χρόνια του 
Μεσαίωνα. Περισσότερα από 70 άτομα αναπαράστησαν την 
βασιλική πομπή, ντυμένα με τις ανάλογες στολές, παίζοντας την 
ανάλογη μουσική κτλ. Φαίνεται πως το ταξίδι πίσω στα χρόνια του 
Μεσαίωνα ήταν μια εμπειρία που πολλοί «ταξιδιώτες» επιθυμούσαν 
να βιώσουν, αφού η πλατεία πλημμύρισε από κόσμο. 

Ο Αντιδήμαρχος Λεμεσού κος. Σάββας Στούππας, σε σύντομο 
χαιρετισμό που απεύθυνε, δήλωσε: «Εδώ στέλλουμε πάρα πολλά 
μηνύματα, με πολλούς αποδέκτες σε όλο τον κόσμο για την 
ιστορία αυτού του τόπου, της νοτιότατης εσχατιάς της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης».

στήριξη του ΚΟΤ, των Δήμων της μείζονος Λεμεσού, της Αρχής 
Λιμένων Κύπρου, του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου 
Λεμεσού (ΕΒΕΛ), του Συνδέσμου Ναυτικών Πρακτόρων και του 
Κυπριακού Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου.  

Μια σειρά από δέκα εκδηλώσεις αποτέλεσαν και φέτος το 
πρόγραμμα, το οποίο ξεκίνησε με την πρώτη εκδήλωση να 
πραγματοποιείται στις 8 Οκτωβρίου και ολοκληρώθηκε με την 
τελευταία στις 22 Νοεμβρίου. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΩΝ 2013

........................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Λεμεσός και Τουρισμός

Επιβάτες 15 συνολικά κρουαζιερόπλοιων είχαν την ευκαιρία να 
γνωρίσουν από κοντά την κυπριακή παράδοση και φιλοξενία. 
Ανάμεσα στα κρουαζιερόπλοια των οποίων οι επιβάτες έτυχαν 
υποδοχής κατά την διάρκεια του προγράμματος, ήταν και το 
Queen Elizabeth με χωρητικότητα 1977 ατόμων, το Rotterdam με 
1387 επιβάτες, το Aida Diva το οποίο φιλοξενούσε 2200 περίπου 
ταξιδιώτες, το Deutchland στο οποίο βρίσκονταν 288 άτομα, το 
Costa Mediterranea που είχε περίπου 2100 επιβάτες, και το Arca-
dia που οποίο έφερε στην Λεμεσό μας 1820 ξένους περιηγητές. 

Την ικανοποίηση τους για την κυπριακή φιλοξενία εξέφρασαν 
με χαμόγελο οι ξένοι επισκέπτες δοκιμάζοντας κουμανδαρία, 
ζιβανία και παραδοσιακά εδέσματα όπως σιουσιούκο, αμύγδαλα 
και λουκούμια. Κάποιοι μάλιστα χόρεψαν κυπριακούς χορούς μαζί 

με τους βρακάδες στους ρυθμούς της παραδοσιακής μουσικής. 
Το μουσικοχορευτικό πρόγραμμα παρουσίασε και στις δέκα 
εκδηλώσεις, ομάδα του Πολιτιστικού Ομίλου Αγίας Φυλάξεως 
«Κοντά στην Παράδοση». Τα κυπριακά παραδοσιακά εδέσματα και 
ποτά προσφέρθηκαν από γυναίκες ντυμένες με κυπριακή στολή.

Ο σχεδιασμός, η διοργάνωση, η προβολή, η υλοποίηση και 
αξιολόγηση του Προγράμματος Εκδηλώσεων Υποδοχής 
Κρουαζιερόπλοιων με τίτλο “ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ»,  διεκπεραιώθηκε 
από ιδιωτική εταιρεία μετά από διαδικασία δημόσιας προσφοράς.

Υποστηρικτές των εκδηλώσεων ήταν τα καταστήματα The Nut 
Cracker House, η εταιρεία Aphrodite Delights και η καφετέρια Ca-
balleros.



To Κοινωνικό Πρόσωπο του Δήμου
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ 2013

Με αφορμή την Διεθνή Ημέρα Εθελοντισμού, η οποία γιορτάζεται 
κάθε χρόνο στις 5 Δεκεμβρίου, το Επαρχιακό Συντονιστικό 
Συμβούλιο Εθελοντισμού Λεμεσού, διοργάνωσε εκδήλωση στις 
2 Δεκεμβρίου στην αίθουσα εκδηλώσεων της Ιεράς Μητρόπολης 
Λεμεσού. Στην εκδήλωση, απονεμήθηκε τιμητικό δίπλωμα στον 
κάθε εθελοντή της Λεμεσού, ως ένδειξη της αναγνώρισης της 
προσφοράς του.

Ο Δήμος Λεμεσού έδωσε το παρών του στην εκδήλωση, δεδομένης 
και της μακρόχρονης και στενής του συνεργασίας με το Συμβούλιο. 
Η Δημοτική Σύμβουλος, Πρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικής 
Πρόνοιας κα. Εύη Τσολάκη, ανέγνωσε ομιλία του Δημάρχου, 
στην οποία μεταξύ άλλων, επισημάνθηκε η σημασία που έχει ο 
εθελοντισμός, καθώς επίσης το γεγονός ότι η εθελοντική δράση 
στον τόπο μας είναι σε υψηλά επίπεδα, και τονίστηκε ότι ο Δήμος 
Λεμεσού θα είναι στο πλευρό του Συντονιστικού Συμβουλίου, 

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Λεμεσού δημιουργήθηκε 
με στόχο τη συνεισφορά στο κοινωνικό σύνολο μέσω της 
παροχής βοήθειας στις άπορες οικογένειες της Λεμεσού. 

στηρίζοντας και βοηθώντας το με τον κάθε δυνατό τρόπο. 
Η ομιλία έληξε με την πιο κάτω δήλωση του Δημάρχου: «Φίλες και 
φίλοι, ο εθελοντισμός δεν είναι ζήτημα επιβολής ούτε προβολής. 
Είναι προσφορά ψυχής. Όλοι λοιπόν μαζί, κάνουμε τον εθελοντισμό 
πράξη. Συμμετέχουμε όλοι και όλες για μια Λεμεσό ακόμα πιο 
εθελοντικά δραστήρια, άρα πιο άμεση, πιο προσιτή, πιο ζωντανή, 
πιο ανθρώπινη».

Στην συνέχεια, η κα. Τσολάκη, πρόσθεσε: «Εάν δεν υπήρχαν οι 
εθελοντές αυτή την κρίσιμη για την χώρα μας περίοδο, που πολλοί 
συνάνθρωποι μας ταλαιπωρούνται λόγω οικονομικής κρίσης, 
πιστεύω, όπως πιστεύουμε όλοι μας, ότι δεν θα υπήρχε η ελπίδα 
για το αύριο». Επιπρόσθετα, τόνισε την μεγάλη σημασία που έχει 
η όλο και μεγαλύτερη συμμετοχή της νεολαίας στον εθελοντισμό, 
χαρακτηρίζοντας την ως το «ελπιδοφόρο μήνυμα».

Λειτουργεί από τον Δεκέμβριο του 2011 και στεγάζεται στον 
Πολυχώρο Λειτουργίας Κοινωνικών Προγραμμάτων του Δήμου 
Λεμεσού στην οδό Φιλελλήνων, στην συνοικία Αγίου Ιωάννη. 

Πάρα πολλές είναι οι οικογένειες που βοηθούνται από 
το Κοινωνικό Παντοπωλείο. Η βοήθεια παρέχεται στις 
οικογένειες αυτές, ύστερα από έγκριση σχετικής αίτησης, 
την οποία πρέπει να υποβάλουν. Τα κριτήρια για έγκριση 
της αίτησης έχουν καθοριστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο 
του Δήμου και τηρούνται με μεγάλη επιμέλεια και συνέπεια.

..................................................................................................................................................................................................................................................................
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ΣΥΝΑΥΛΙΑ 

To Κοινωνικό Πρόσωπο του Δήμου

Πάει ένας χρόνος από τότε που πραγματοποιήθηκε μια από τις 
μεγαλύτερες συναυλίες που έγιναν ποτέ στην πόλη μας! Αμέσως 
μετά το πλήγμα στην οικονομία τον Μάρτιο του 2013, αρκετοί 
συνάνθρωποι μας δεν ήταν σε θέση να συντηρήσουν τους εαυτούς 
τους με τροφή και είδη πρώτης ανάγκης. Με πρωτοπόρους τον Δήμο 
Λεμεσού και την Ιερά Μητρόπολη Λεμεσού, πραγματοποιήθηκε στις 
24 Απριλίου 2013 η συναυλία «ΛΕΜΕΣΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ -  LIMAS-
SOL SOLIDARITY», στον χώρο στάθμευσης του Εναερίου με απώτερο 
σκοπό να βοηθηθούν όλοι οι συνάνθρωποι μας που είχαν την ανάγκη 
μας με την συλλογή τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης αντί της 
πληρωμής τέλους εισόδου για την συναυλία.

Πλήθος κόσμου έσπευσε να δώσει την παρουσία του στην συναυλία, 
προσφέροντας έτσι ένα χέρι βοηθείας στον συνάνθρωπο τους. Πιο 
συγκεκριμένα, περισσότεροι από 30.000 πολίτες παρευρέθηκαν στην 
συναυλία με επακόλουθο την συλλογή περισσότερων από 160 τόνων 
τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης. Μέρος των τροφίμων δόθηκε 
στα Κοινωνικά Παντοπωλεία του Δήμου Λεμεσού και της Ιεράς 
Μητρόπολης Λεμεσού και ένα άλλο μέρος σε Κοινωνικά Παντοπωλεία 
και Εθελοντικές Οργανώσεις ανά το παγκύπριο.

Στην συναυλία συμμετείχαν αφιλοκερδώς περισσότεροι από 50 
καλλιτέχνες. Ανάμεσα τους και η Ελευθερία Αρβανιτάκη, η Άλκηστις 
Πρωτοψάλτη, ο Γιώργος Παπαδόπουλος, ο Μιχάλης Χατζηγιάννης 
και ο Γιώργος Νταλάρας. Τον κόσμο ψυχαγώγησαν επίσης οι παιδικές 
χορωδίες του Παπαδάκειου Δημοτικού Ωδείου Λεμεσού και της 
Διάστασης και η Ομάδα Κρουστών Batukinio. 

Παρουσιαστές της συναυλίας ήταν ο Ανδρέας Φυλακτού, ο Αχιλλέας 
Γραμματικόπουλος, η Μαρίνα Βρόντη, και η Φανή Σωκράτους. Ο 
αριθμός όλων των ανθρώπων που βοήθησαν στην διοργάνωση και 
διεξαγωγή της συναυλίας, ο οποίος ξεπέρασε τους 1200, πέρασε το 
μήνυμα της σημαντικότητας του εθελοντισμού, ιδίως σε περιπτώσεις 
όπου ο τόπος περνά κρίση.

Δεκάδες εταιρείες ήταν οι χορηγοί της συναυλίας: AEGEAN, 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΧΟΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ, ORBIT MOVING & 
STORAGE LTD, EVENT PRO, ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΓΑΛΑΤΑΡΙΩΤΗ, 
ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΚΡΙΣΤΗΣ, PRESTIGE GROUP, 
ΠΑΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ «ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ», MEGA ART PANEL, 
PSILOS SERVICES LTD, EUROBLINDS, ΤΥΠΩΓΡΑΦΕΙΟ LITHOSTAR, 
ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ, KEAN, PARK BEACH HOTEL, Φούρνοι SUNFRESH, 
Φούρνοι SIGMA, GRESON EAST LOO, ΕIFFEL CAFFE, Υπεραγορές E&S, 
ΛΥΣΣΙΩΤΙΚΗ ΣΟΥΒΛΑ,  τα ξενοδοχεία ΑΛΑΣΙΑ, CROWNE PLAZA, 
ΚΟΥΡΙΟ, ODYSSIA KAPETANIOS, FOUR SEASONS, ELIAS, GRAND RE-
SORT, και AJAX. Επίσης, προσφορά παρείχε η κα. Έλενα Κίρζη.

Επιπλέον, συνέβαλαν παρέχοντας δωρεάν τις υπηρεσίες τους οι: 
Αστυνομική Διεύθυνση Λεμεσού, Υπηρεσία Πολιτικής Άμυνας, 
Πυροσβεστική Υπηρεσία, Υπηρεσίες του Δήμου Λεμεσού, Ομάδα 
Ναυαγοσωστών Λεμεσού. Τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης έπαιξαν 
επίσης σημαντικό ρόλο στην προβολή της συναυλίας.

Καρδιά της μεγάλης γιορτής αλληλεγγύης ήταν όλος ο κόσμος που 
έτρεξε να παραστεί στην συναυλία και πρόσφερε «από το περίσσευμα 
ή το υστέρημα του», όπως χαρακτήρισε την πράξη αυτή η Δημοτική 
Σύμβουλος και Πρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικής Πρόνοιας του 
Δήμου Λεμεσού, κα. Εύη Τσολάκη.
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Εβδομάδα Κινητικότητας

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2013

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας είναι μια εκστρατεία για την 

βιώσιμη αστική κινητικότητα, η οποία διοργανώνεται σε ετήσια 

βάση από το 2002 με την υποστήριξη των Γενικών Διευθύνσεων 

Περιβάλλοντος και Μεταφορών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Η εκστρατεία, - η οποία διοργανώνεται από τις 16 μέχρι τις 22 

Σεπτεμβρίου - , επιδιώκει την ενθάρρυνση των Ευρωπαϊκών τοπικών 

αρχών για εισαγωγή και προώθηση βιώσιμων μέσων μεταφοράς 

και για ώθηση των πολιτών τους για χρήση εναλλακτικών λύσεων 

κυκλοφορίας αντί της χρήσης αυτοκινήτου με στόχο την βελτίωση 

της ποιότητας ζωής του πολίτη. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι 

την εκστρατεία ξεκίνησαν οι ίδιοι οι Ευρωπαίοι πολίτες, αφού η 

διοργάνωση της εκστρατείας άρχισε ύστερα από συνειδητοποίηση 

του προβλήματος από την ρύπανση και την εκτεταμένη χρήση 

αυτοκινήτου. Πολλές είναι οι πόλεις και κωμοπόλεις της Ευρώπης 

που συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια. Η εκστρατεία, 

επεκτάθηκε και σε πόλεις τόσο της Λατινικής Αμερικής 

όσο και της Ιαπωνίας και της Βραζιλίας. Η εβδομάδα 

κινητικότητας είναι μια ευκαιρία για όλες αυτές τις 

πόλεις να αναδείξουν την σημασία της βιώσιμης 

αστικής κινητικότητας και να ελέγξουν τις 

πολιτικές μεταφοράς τους και να τις παρουσιάσουν στους πολίτες. 

Σημαντικότερη μέρα της Εβδομάδας Κινητικότητας αποτελεί η μέρα 

«Στην Πόλη χωρίς Το Αυτοκίνητο Μου». Η πραγματοποίηση της 

ημέρας αυτής, της οποίας η επιτυχία ήταν και η αιτία εγκαθίδρυσης 

της εν λόγω Εβδομάδας, είχε στόχους αλληλένδετους με αυτούς 

της Εβδομάδας Κινητικότητας και πρωτοδιοργανώθηκε στην 

Γαλλία πριν 16 χρόνια. Δύο χρόνια αργότερα, το 2000, καθιερώθηκε 

σαν Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία. 

Από χρόνο σε χρόνο, το θέμα της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας 

Κινητικότητας διαφέρει και με βάση το επιλεγμένο θέμα, οι τοπικές 

αρχές προτρέπονται να οργανώσουν δραστηριότητες για τους 

πολίτες τους και παροτρύνονται να αναπτύξουν και να προωθήσουν 

μόνιμα μέτρα.  Το εστιακό θέμα (focal theme), όπως το ονομάζει η 

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας για το 2013 ήταν ο καθαρός 

αέρας. Σαφέστατα, οι υγιέστερες πόλεις είναι αυτές που έχουν τον 

πιο καθαρό αέρα. Αέρας απαλλαγμένος από προσμείξεις οδηγεί σε 

μια μεγαλύτερη διάρκεια ζωής κατά μέσο όρο οκτώ μήνες, και έχει 

αποδειχθεί ότι μειώνει την πιθανότητα των αναπνευστικών και 
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καρδιαγγειακών και προβλημάτων υγείας. Αντίθετα, ο αέρας που 

δένεται με ρύπους, όπως τα αιωρούμενα σωματίδια και το διοξείδιο 

του αζώτου, αυξάνει τον κίνδυνο των ασθενειών των πνευμόνων 

όπως άσθμα, πνευμονία και καρκίνο του πνεύμονα. Πέραν της 

ανθρώπινης υγείας, ο καθαρός αέρας συμβάλλει στην προστασία 

του περιβάλλοντος.

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ), ως η αρμόδια Αρχή για 

την εκτίμηση και διαχείριση της ποιότητας του αέρα στην Κύπρο, 

λειτουργεί Εθνικό Δίκτυο δεκατριών σταθμών παρακολούθησης 

της ποιότητας του αέρα στην Κύπρο.

Με βάση τις μετρήσεις που έγιναν από το 2001 μέχρι το 2013, 

σημειώθηκε μείωση της συγκέντρωσης των ρύπων NO, ΝΟ2, CO και 

SO2, η οποία οφείλεται κατά κύριο λόγο στην εισαγωγή οχημάτων 

νέας τεχνολογίας, στη βελτίωση της ποιότητας των καυσίμων, 

στα μέτρα αντιρύπανσης που επιβλήθηκαν στη βιομηχανία, 

στην περιοδική επιθεώρηση των οχημάτων, κ.ά. Τα αιωρούμενα 

σωματίδια με διάμετρο μικρότερη των 10 μικρομέτρων (ΑΣ10) 

αποτελούν εξαίρεση καθώς σημειώθηκαν υπερβάσεις της ετήσιας 

αλλά και της 24ωρης οριακής τιμής, ιδίως στις αστικές περιοχές. 

Οι υπερβάσεις αυτές οφείλονται στις εκπομπές προπαντός από 

ανθρωπογενείς πηγές όπως παραγωγή τσιμέντου και ασβέστη, 

οδικές μεταφορές και παραγωγή ενέργειας. Η επαναιώρηση σκόνης 

λόγω του ξηρού κλίματος, η μεταφορά σκόνης από τη Σαχάρα και 

το θαλάσσιο άλας είναι φυσικές πηγές οι οποίες επίσης συντελούν 

στην δημιουργία αυτών των εκπομπών.

Ύστερα από έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, υλοποιείται από 

το 2008 Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την βελτίωση της Ποιότητας 

του Αέρα στην Κύπρο, το οποίο στοχεύει πρώτιστα μεταξύ άλλων 

μέτρων, στην εξοικονόμηση ενέργειας και στην περαιτέρω χρήση 

φυσικού αερίου και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, στην μείωση 

των εκπομπών αερίων ρύπων από τις βιομηχανικές μονάδες, στην 

επέκταση του δικτύου των πεζοδρόμων και των ποδηλατοδρόμων 

και στον έλεγχο διαφυγής σκόνης από λατομεία/ορυχεία και άλλες 

εργασίες. Η εφαρμογή των μέτρων του Εθνικού Σχεδίου Δράσης έχει 

ήδη συμβάλει στην μείωση των υπερβάσεων της 24ωρης οριακής 

τιμής, ξεκινώντας από το 2010.

Με σύνθημα λοιπόν «Καθαρός Αέρας για Όλους», ο Δήμος 

Λεμεσού, δίνοντας έμφαση στην σημασία που έχει η μείωση της 

ατμοσφαιρικής ρύπανσης αλλά και η υγιής αστική διακίνηση στην 

πόλη μας, έδωσε «το παρών» του σε αυτή την μεγάλη προσπάθεια 

της Ευρώπης για βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών του, 

συμμετέχοντας στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας. 

Την πρώτη ημέρα της Εβδομάδας, λειτούργησε περίπτερο 

ενημέρωσης στην Πλατεία Γρηγόρη Αυξεντίου σε συνεργασία 

με το τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΤΕ.ΠΑ.Κ, παρέχοντας 

στο κοινό πληροφορίες σχετικές με την Ποιότητα του Αέρα. Στον 

χώρο υπήρχαν όργανα ελέγχου της Ποιότητας του Αέρα και έγιναν 

επιδείξεις μετρήσεων. 

Στις 19 Σεπτεμβρίου οργανώθηκε δίωρη συζήτηση από την ομάδα 

εργασίας γύρω από θέματα σχετικά με την Ποιότητα του Αέρα 

και θέματα που αφορούν το περιβάλλον μέσα στα πλαίσια του 

Ευρωπαϊκού Προγράμματος Conurbant, στο οποίο συμμετέχει ο 

Δήμος. 

Στις 21 Σεπτεμβρίου, με την στήριξη του Ποδηλατικού Ομίλου 

Λεμεσού, διεξήχθηκε ποδηλατικός γύρος Λεμεσού, με σημείο 

εκκίνησης την Πλατεία Γρηγόρη Αυξεντίου (Διοικητηρίου) στις 11 

το πρωί. Οι ποδηλάτες πέρασαν από το ιστορικό κέντρο της πόλης 

και έπειτα οδήγησαν κατά μήκος του παραλιακού μετώπου μέχρι 

την περιοχή Εναέριου, διασχίζοντας έτσι συνολικά 10 χιλιόμετρα. 

Επιπρόσθετα, στην πλατεία Γρηγόρη Αυξεντίου υπήρχαν 

παράλληλες δραστηριότητες, όπως η έκθεση ποδηλατιστών, 

χορευτικό πρόγραμμα από χορευτές ντυμένους με στολές 

ποδηλάτων και επίδειξη από ακροβατικά με ποδήλατα bmx.
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Την χρονιά που πέρασε γιορτάστηκε για 52η φορά η Γιορτή του 
Κρασιού στην πόλη του κρασιού, την Λεμεσό. 

Η γιορτή διήρκησε 11 ολόκληρες μέρες, ξεκινώντας στις 29 
Αυγούστου 2013 με την καθιερωμένη τελετή εγκαινίων, κατά την 
οποία ο Δήμαρχος απεύθυνε χαιρετισμό. Στην ομιλία του ο Δήμαρχος 
επισήμανε ότι «στις σημερινές συνθήκες η Γιορτή του Κρασιού 
καθίσταται και ένα σημαντικό βήμα, ένας χώρος διατράνωσης της 
υποστήριξης μας στα Κυπριακά προϊόντα και επαναβεβαίωσης 
της πίστης και της θέλησης μας για να επανέλθει η πατρίδα μας 
σε καλύτερες μέρες», προσθέτοντας ότι «είναι χαρακτηριστικό ότι 
η Λεμεσός παρά τις δυσκολίες και τα προβλήματα παραμένει το 
κέντρο της αμπελουργίας και της οινοποιίας η οποία τα τελευταία 
χρόνια έχει περάσει σε μια νέα περίοδο παραγωγής εμφιαλωμένων 
κρασιών ποιότητας που μπορούν να συγκριθούν με αυτά που 
παράγονται διεθνώς».

Η Γιορτή εγκαινιάστηκε από τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και 
Βιομηχανίας, κο. Γεώργιο Λακκοτρύπη. Η Φιλαρμονική του Δήμου 
Λεμεσού καθώς επίσης η Χορωδία «Αρίονες» και ο Πολιτιστικός 
Χορευτικός Όμιλος «Διόνυσος», έδωσαν «το παρών τους» κατά την 
τελετή εγκαινίων για να ψυχαγωγήσουν τους πρώτους επισκέπτες 
της γιορτής. 

Κάθε βράδυ στις 8 ανεβαζόταν θεατρική παράσταση στο Δημοτικό 
Κηποθέατρο ενώ μια ώρα αργότερα, μπροστά από τον «Βρακά», το 
κοινό ψυχαγωγούσαν οι κανταδόροι με τραγούδια που έχουν να 
κάνουν με το κρασί. Την προτελευταία νύχτα, πραγματοποιήθηκε 
συναυλία της Κατερίνας Κούκα. Συνέχεια στους ρυθμούς της 
μουσικής έδωσαν λίγο πιο μετά και πάλι οι «Κανταδόροι». 

Η γιορτή του Κρασιού έριξε την αυλαία της για την χρονιά που 
πέρασε την Κυριακή, 8 Σεπτεμβρίου, με παρουσίαση θεατρικής 
παράστασης από το Σωματείο «Ταξίδι στη Σιωπή – Κυπριακή 
Νοηματική Γλώσσα», ταχυδακτυλουργικού προγράμματος, 
τραγούδια για το κρασί από την Χορωδία «Αρίονες» και μουσική 
και χορούς από τον Όμιλο Λαογραφικών Ερευνών Λεμεσού, στους 
οποίους συμμετείχαν οι Λεμεσιανοί δημότες αλλά και οι άλλοι 
επισκέπτες της Γιορτής. 

Παράλληλα με το ψυχαγωγικό πρόγραμμα που διεκπεραιωνόταν 
κάθε βράδυ, άλλα δρώμενα λάμβαναν χώραν στο Γήπεδο 
Αντισφαίρισης. Πιο συγκεκριμένα, όλα τα σχεδόν τα βράδια, 
στις 20:00 γινόταν παρουσίαση παραδοσιακών κυπριακών και 
ελληνικών χορών. Δύο βράδια αντί για χορευτικό πρόγραμμα είχε 
διεξαχθεί ταχυδακτυλουργικό πρόγραμμα. Ο Δήμος Λεμεσού, 
δεν ξέχασε τους μικρούς του φίλους: και τα δύο Σαββατοκύριακα 
της γιορτής, στις 19:30 παρουσιάστηκαν παιδικά θεατρικά έργα. 
Επίσης, μασκότ χάρισαν χαμόγελα στα παιδιά την τελευταία ημέρα 
της γιορτής.

Διαγωνισμός στο καθιερωμένο πάτημα σταφυλιού διεξήχθηκε 
όλα τα βράδια της Γιορτής του Κρασιού. Ο Κυπριακός Οργανισμός 
Τουρισμού (Κ.Ο.Τ.) συνέβαλε στην προσέλκυση επισκεπτών με 
δωρεάν μεταφορά με κλιματιζόμενα λεωφορεία από Λευκωσία, 
Λάρνακα, Αγία Νάπα και Πάφο. 

Παρά τις οικονομικές αντιξοότητες, σημειώθηκε κατανάλωση 
50 χιλιάδων χύμα λίτρων κρασιού και είχαμε παρουσία 90 
περίπου χιλιάδων επισκεπτών στην γιορτή. Φέτος, η γιορτή θα 
πραγματοποιηθεί από τις 28 μέχρι και τις 8 Σεπτεμβρίου. 

Πολιτιστικά
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Η διοργάνωση ενός από τους πιο σημαντικούς θεσμούς για την πόλη 
της Λεμεσού, των ΛΕΜΕΣΙΩΝ, αποτελεί γεγονός και για την χρονιά 
που πέρασε, παρά την δύσκολη οικονομική κατάσταση της Κύπρου. 
Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Λεμεσού στην σχετική δημοσιογραφική 
διάσκεψη, «βρισκόμαστε σε μια περίοδο μεγάλης οικονομικής 
περισυλλογής που μας οδηγεί  καθημερινά σ ένα αγώνα δρόμου 
για την εξεύρεση των οικονομικών πόρων που θα βοηθήσουν την 
εύρυθμη λειτουργία  του Δήμου». Τα ΛΕΜΕΣΙΑ διεξήχθηκαν στις 
18,19 και 20 Οκτωβρίου, ενώ δημοσιογραφική διάσκεψη για την 
παροχή πληροφόρησης σε ότι αφορά την διοργάνωση, έγινε στις 
15 Οκτωβρίου. 

Σχετικά με το δίλημμα του κατά πόσο θα πραγματοποιούνταν 
τα ΛΕΜΕΣΙΑ, η Δημοτική Σύμβουλος, Πρόεδρος της Επιτροπής 
Νεολαίας και Αθλητισμού του Δήμου Λεμεσού κα. Πέρσα 
Παπαϊωάννου, σε ομιλία που απεύθυνε κατά την σχετική 
δημοσιογραφική διάσκεψη, ανέφερε: «…με γνώμονα να μην χαθεί 
αυτός ο θεσμός, ο οποίος ομολογουμένως πρόβαλε την Λεμεσό ανά 
το παγκύπριο, καταλήξαμε στην απόφαση ότι τα Λεμέσια πρέπει να 
γίνουν και μπορούν να γίνουν και μέσα στις νέες συνθήκες χωρίς να 
χάσουν την αίγλη τους…».

Η διοργάνωση επικεντρώθηκε στα αθλήματα που έχουν 
περισσότερη μαζικότητα και συμμετοχή του κοινού, στην μείωση 
της διάρκειας τους σε τρεις μέρες και στην περικοπή εξόδων 
όπου τούτο ήταν δυνατό, δεδομένης της ανάγκης για μείωση του 
προϋπολογισμού. 

Αθλήματα που καθιερωμένα επί ετήσιας βάσεως βρίσκονταν 
στο πρόγραμμα των ΛΕΜΕΣΙΩΝ αναγκαστικά έμειναν εκτός από 
την διοργάνωση του 2013. Εκτός του προγράμματος έμεινε και ο 
μουσικός διαγωνισμός νεανικών συγκροτημάτων. Αναφορικά με 
το θέμα αυτό, ο Δήμαρχος κατά την δημοσιογραφική διάσκεψη 
δήλωσε «Αποτελούν τα πιο πάνω οδυνηρές αλλά αναπόφευκτες 
περικοπές στην προσπάθεια μας να διατηρήσουμε το θεσμό». 

Παρά ταύτα, μέρος του κενού αυτού κάλυψε η παρουσία για πρώτη 
φορά θαλάσσιων αθλημάτων με τη συνεργασία του Ναυτικού Ομίλου 
Λεμεσού, ο οποίος ανέλαβε εξολοκλήρου τα έξοδα διοργάνωσης 
τους. Τα εν λόγω αθλήματα, - που αξίζει να σημειωθεί ότι πάντα 
θεωρείτο αναγκαία η συμπερίληψη τους - ήταν η ιστιοπλοία, η 
υδατοσφαίριση, η κολύμβηση, η κωπηλασία, και οι αγώνες κανόε 
καγιάκ. Με δικά τους έξοδα συμμετείχαν και στα ΛΕΜΕΣΙΑ 2013, 
το Πυγμαχικό Σωματείο με την διοργάνωση πυγμαχικών αγώνων 
και οι βετεράνοι αθλητές Στίβου. Η κα. Πέρσα Παπαϊωάννου, στην 
ομιλία που απεύθυνε κατά την σχετική δημοσιογραφική διάσκεψη, 
σημείωσε: «Κοντολογίς αν είχαμε ακόμα ένα μήνα μπροστά μας για 
τα Λεμέσια, θα συμμετείχαν με δικά τους έξοδα όλα τα σωματεία 
που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια και όχι μόνο». Τα ΛΕΜΕΣΙΑ 
πλαισιώθηκαν επίσης από τον διεθνή αγώνα δρόμου 10 χιλιομέτρων 
«Μάριος Αγαθαγγέλου» και από τον Ποδηλατικό Γύρο Λεμεσού.

Νωρίς το βράδυ της τελευταίας ημέρας των ΛΕΜΕΣΙΩΝ, 
βραβεύτηκαν στην τελετή βράβευσης αθλητικών Προτύπων και 
Αρίστων Αθλητών Λεμεσού, η οποία έγινε στο Πολιτιστικό Κέντρο 
«Πάνος Σολομωνίδης», οι αθλητές που διακρίθηκαν στους αγώνες 
των ΛΕΜΕΣΙΩΝ καθώς επίσης και σωματεία της πόλης. Αυτή η 
«αθλητική γιορτή της Λεμεσού» - όπως χαρακτηριστικά την ονόμασε 
ο Δήμαρχος, λαμβάνει χώραν κάθε χρόνο, μέσα στα πλαίσια της 
διοργάνωσης των ΛΕΜΕΣΙΩΝ. Στην τελετή, απονεμήθηκαν επίσης 
βραβεία στην παρολυμπιονίκη Καρολίνα Πελενδρίτου για το χρυσό 
στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στον Καναδά, στον παρολυμπιονίκη 
Αντώνη Αρέστη, στην παγκόσμια πρωταθλήτρια κολύμβησης Te-
resa Alchamar, στην νεαρή αθλήτρια του κανόε καγιάκ Χριστιάνα 

Παύλου και στην ομάδα ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ για την κατάκτηση του 
Κυπέλλου Κύπρου για την περίοδο 2012-2013. 

Η τελετή αφιερώθηκε στην μνήμη της πρωταθλήτριας στίβου, 
Μαριάννας Ζαχαριάδη. «Η Μαριάννα όπως όλοι γνωρίζετε, έφυγε 
στα 23 της χρόνια, αφού πάλεψε σκληρά με μια σπάνια και ανίατη 
αρρώστια και που δυστυχώς ο αγώνας αυτός ήταν άνισος και τον 
έχασε. Θέλοντας να τιμήσουμε την μνήμη αυτής της αθλήτριας, 
που είχε όλα τα εχέγγυα για να μεγαλουργήσει στον αθλητισμό, 
αποφασίσαμε να αφιερώσουμε αυτή την τελετή στην μνήμη της, 
ευχόμενοι ότι θα είναι η τελευταία αθλήτρια που θρηνούμε»: Με 
αυτά τα λόγια η κα. Πέρσα Παπαϊωάννου κατά την δημοσιογραφική 
διάσκεψη των ΛΕΜΕΣΙΩΝ, έκανε αναφορά στο όνομα της αθλήτριας 
που άδικα έφυγε από την ζωή. Η τελετή βράβευσης τέθηκε υπό 
την αιγίδα του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού, κου. Κυριάκου 
Κενεβέζου ο οποίος τίμησε την εκδήλωση με την παρουσία του.

Κατά την τελετή βράβευσης Αθλητικών Προτύπων και Άριστων 
μαθητών της πόλης μας, ο Δήμαρχος υπογράμμισε την σημασία 
του αθλητισμού λέγοντας: «Τα κοινωνικά μηνύματα που κουβαλά 
ο αθλητισμός μπορούν να παρακινήσουν ιδιαίτερα σήμερα το λαό 
και τη νεολαία να αγωνιστούν για το μέλλον τους. Να παλέψουν 
για το δικαίωμα της δουλειάς, της μόρφωσης, της υγείας, της 
καλύτερης ζωής. Ειδικά στη σημερινή εποχή  ο αθλητισμός 
ενεργοποιεί δυνάμεις και κτίζει συνειδήσεις ενάντια στα αδιέξοδα 
της εποχής μας».  Έμφαση στην δύναμη που έχει ο αθλητισμός 
έδωσε ο Δήμαρχος στο κλείσιμο της ομιλίας του τιμώντας τους 
αθλητές, με τα ακόλουθα λόγια: «Αγαπητοί μου αθλητές, η  λέξη 
αθλητισμός ως έννοια διαμορφώθηκε στους μεταομηρικούς 
χρόνους  και  πιθανότατα καθιερώθηκε στους Ολυμπιακούς αγώνες 
κατά τον 8ο π.χ. αιώνα. Από τότε μέχρι σήμερα άλλαξαν πολλά,  
έμειναν όμως σταθερές και αναλλοίωτες οι πανανθρώπινες αξίες 
που πρεσβεύει ο αθλητισμός. Είναι γι αυτό που χωρίς αμφιβολία 
εσείς οι αθλητές  και οι αθλήτριες όπως και οι διακρίσεις σας είναι 
τα κεντρικά πρόσωπα σ΄ αυτή την εκδήλωση. Πρέπει να γνωρίζετε  
ότι ειδικά για τους νέους αποτελείτε  πρότυπα και ως τέτοια ο 
Δήμος σας τιμά».

«Αθλούμαι, ονειρεύομαι, ελπίζω για ένα καλύτερο μέλλον» ήταν το 
σύνθημα για τα ΛΕΜΕΣΙΑ 2013. Αυτό ήταν και το μήνυμα που ήθελε 
ο Δήμος να στείλει σε ολόκληρο τον Κυπριακό λαό μέσα από την 
διοργάνωση ΛΕΜΕΣΙΑ της χρονιάς που πέρασε. 



“ Μεσ’ τη Λεμεσό μας και πάλι ... ”
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Όπως όταν ακούει κανείς την λέξη Καρναβάλι, σκέφτεται το Ρίο Ντε 
Τζανέιρο στην Βραζιλίας, την Βενετία στην Ιταλία, την Πάτρα στην 
Ελλάδα, την Κολωνία στην Γερμανία, την Νίκαια στην Γαλλία, έτσι 
θα σκεφτεί και την Λεμεσό για το νησί μας. Και δεν είναι τυχαίο! 
Δεν είναι μόνο το ότι ο βασιλιάς Καρνάβαλος έκανε την πρώτη του 
εμφάνιση και εξελίχθηκε στην Λεμεσό…είναι το Καρναβαλίστικο 
πνεύμα που διακατέχει τον κάθε Λεμεσιανό και το ξέφρενο γλέντι 
που διαπερνά την πόλη τις μέρες εκείνες του Καρναβαλιού, είναι ο 
τρόπος που το Καρναβάλι στην Λεμεσό μετατράπηκε σε θεσμό…!

Οι ωραίοι καρναβαλίστικοι ρυθμοί διήρκησαν στην Λεμεσό για 
έντεκα ολόκληρες μέρες και φέτος! Παρά τις δύσκολες οικονομικές 
συνθήκες, στο φετινό πρόγραμμα του Καρναβαλιού, όχι μόνο 
συμπεριλήφθηκαν οι τυπικές Καρναβαλίστικες εκδηλώσεις αλλά 
υπήρχε και προσθήκη καινούργιων. Μια εβδομάδα πριν την 
Τσικνοπέμπτη, πραγματοποιήθηκε δημοσιογραφική διάσκεψη για 
σκοπούς ενημέρωσης για ότι σχετιζόταν με το φετινό Καρναβάλι, 
κατά την οποία ο Πρόεδρος της Πολιτιστικής Επιτροπής του Δήμου, 
τονίζοντας την σημαντικότητα που έχουν οι εκδηλώσεις εκτός από 
τις μεγάλες και γνωστές, είπε: “θεωρώ ότι θα πρέπει ο κόσμος να 
γνωρίσει και να στηρίξει και αυτές τις εκδηλώσεις για να δει και αυτή 
την πτυχή και πλευρά το Καρναβαλιού που είναι εξίσου σημαντική 
και όμορφη».
 
Σήμα κατατεθέν της έναρξης του Καρναβαλιού ήταν η παραδοσιακή 
είσοδος του βασιλιά Καρνάβαλου στην πόλη την Τσικνοπέμπτη, 20 
Φεβρουαρίου. Στον φετινό Βασιλιά Καρνάβαλο, τον οποίο φέτος 
υποδύθηκε ο Καρναβαλιστής κος. Ντίμης Μαυρόπουλος, δόθηκε η 
ονομασία «Μνημόνιος ο Μέγας» λόγω της οικονομικής κατάστασης 
του νησιού. Σε συνέχεια της επίσημης στέψης του μπροστά από το 
κτίριο της Επαρχιακής Διοίκησης, παίρνοντας έτσι όλες τις εξουσίες 
από την περσινή Βασίλισσα Καρνάβαλο κα. Έρμα Στυλιανίδη, 
ο νέος Βασιλιάς ξεκίνησε για την «είσοδο στην πόλη» με μικρή 
παρέλαση με σημείο εκκίνησης την πλατεία Γρηγόρη Αυξεντίου σε 
φωταγωγημένο άρμα. Συνοδευόμενος από την ομάδα Κανταδόρων 
Λεμεσού, την ομάδα Κανταδόρων Αριόνες, την Φιλαρμονική του 
Δήμου Λεμεσού, τις Μαζορέττες του Σώματος Κυπρίων οδηγών, 
την ομάδα κρουστών Batucinio, τις Μαζορέττες Λεμεσού, τον 
Δήμαρχο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μοίρασε στο 
πλήθος ψεύτικα…ευρώ!! Κατέληξε στην πλατεία Ηρώων, όπου 
ακολούθως, εκατοντάδες Λεμεσιανοί, τραγούδησαν και χόρεψαν 
στους καρναβαλίστικους ρυθμούς του συγκροτήματος «EMMAS-
CARADO».

Πάμπολλες, με ποικιλομορφία ήταν οι Καρναβαλίστικες εκδηλώσεις 
που διοργανώθηκαν. Μεταξύ τους, και η κατασκευή του άρματος 
του Πολίτη, του λεγόμενου «Τελάλη», στο studio 8 του Ανδρέα 
Μαυρογένη.

Σημαντική ήταν η εκδήλωση αφιερωμένη στον ιδρυτή της 
ομάδας Κανταδόρων Γιωργαλλέτου, κο. Γιώργο Γιωργαλλέτο, 
που πραγματοποιήθηκε στις 6 το απόγευμα την Κυριακή, 23 
Φεβρουαρίου, έξω από το Πέραμα. Στην εκδήλωση, τραγούδησε 
για το κοινό η ομάδα Κανταδόρων Γιωργαλλέτου και χόρεψε 
ομάδα από την σχολή Αλεξάστερο. Ιδιαίτερο χαρακτήρα και 
σημασία στην εκδήλωση έδωσε το ότι κατά την διάρκεια της 
εκδήλωσης, τιμήθηκε ένα σημαντικό πρόσωπο της μουσικής, που 
ήταν και ο άνθρωπος ο οποίος συνέβαλε στην τελειοποίηση της 
ενορχήστρωσης της Λεμεσιανής Καντάδας και του δίσκου «Εδώ 
Λεμεσός», με την επεξεργασία του σχετικού υλικού: Ο Έλληνας 
μαέστρος και μουσικοσυνθέτης, Μίμης Πλέσσας.
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Την Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου, πραγματοποιήθηκε, αφού έγινε πέρσι 
για πρώτη φορά σε πιλοτική φάση με πρωτοβουλία του Συνδέσμου 
Φίλοι Λεμεσιανού Καρναβαλιού και της εφημερίδας ΛΕΜΕΣΟΣ, η 
Βραδινή Καρναβαλίστικη «Ποδαράτη». Η «Ποδαράτη», που στην 
ουσία είναι μια πορεία, ξεκίνησε μπροστά από το Διοικητήριο και 
κατέληξε στην Πλατεία του Μεσαιωνικού κάστρου, όπου αργότερα 
ακολούθησε ψυχαγωικό πρόγραμμα με μουσική και διαγωνισμό 
Πελλόμασκας και Έξυπνης Μάσκας. Στην πορεία συμμετείχαν και η 
ομάδα κρουστών Batucinio και οι Μαζορέττες Λεμεσού.

Την κορύφωση των καρναλίστικων δρώμενων αποτέλεσε η μεγάλη
Καρναβαλίστικη παρέλαση, στις 2 Μαρτίου. Η παρέλαση, 

ξεκίνησε στις 13:00 από τον κυκλοφοριακό κόμβο Αγίου 
Νικολάου οτερματίστηκε στα φώτα τροχαίας Σιμιλλίδη. Κράτησε 
περισσότερες από τρεις ώρες, αφού παρέλασαν 110 ομάδες/
άρματα με συνολικό αριθμό συμμετοχής στην παρέλαση να 
ξεπερνά τα 12 χιλιάδες άτομα! Την παρέλαση πέραν από όλους 
τους Λεμεσιανούς, παρακολούθησαν δεκάδες χιλιάδες πολίτες από 
όλη την Κύπρο!

Μάλιστα, μια μεγάλη μερίδα από αυτούς, διανυκτέρευσε από 
το προηγούμενο βράδυ, κατακλύζοντας έτσι τα ξενοδοχεία της 
πόλης. Την μεγάλη καρναβαλίστικη παρέλαση απόλαυσαν επίσης ο 
Ολλανδός Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Καρναβαλίστικων Πόλεων 
κος. Henrik Van De Kroon και ο Πορτογάλος Πρώτος Αντιπρόεδρος 
της Ομοσπονδίας κος. David Brandao, οι οποίοι παρευρέθηκαν στην 
Κύπρο για την προετοιμασία του 34ου Συνέδριου των Ευρωπαϊκών 
Καρναβαλικών Πόλεων, το οποίο πραγματοποιείται σε ετήσια βάση 
και για φέτος θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 10-18 Μαΐου στην πόλη 
μας. Ο κος. Henrik, κατά την παραμονή του στο νησί μας δήλωσε 
ότι οι Λεμεσιανοί είναι Καρναβαλιστές, και εξέφρασε ότι ένιωσε και 
ο ίδιος το πνεύμα του καρναβαλιού στο οποίο ζουν οι Λεμεσιανοί 
κατά τις μέρες των Καρναβαλιών. Σημαντική ήταν η δήλωση του ότι 
μέσω της διεξαγωγής του συνεδρίου, θα γίνει περισσότερο γνωστό 
το Λεμεσιανό Καρναβάλι στην Ευρώπη.

Ως ένδειξη της αναγνώρισης της πολύτιμης προσφοράς τους στο 
Λεμεσιανό Καρναβάλι, ο Δήμος Λεμεσού τίμησε τον πιο παλιό εν 
ζωή κανταδόρο Αντρέα Ποτονίδη, τον μαέστρο Στέλιο Αργύρη και 
την Χρυστάλλα Αγαπίου κατά την διάρκεια της παρέλασης.

Φέτος ενισχύθηκε η ηχητική εγκατάσταση στην παρέλαση, για 
να υπάρχει όσο το δυνατό καλύτερη κάλυψη της μουσικής. 
Συγκεκριμένα, κάθε 70 μέτρα υπήρχε πύργος με ηχεία που έτσι 
παρέχεται μια αρκετά καλή κάλυψη της μουσικής.

«Το Καρναβάλι μας είναι κομμάτι της ζωής και της ύπαρξης και 
της ανάπτυξης και της συμμετοχής αυτής της πόλης», δήλωσε ο 
Δήμαρχος κατά την σχετική δημοσιογραφική διάσκεψη. «Είναι 
μια λαϊκή γιορτή η οποία γιορταζόταν κάτω από οποιεσδήποτε 
συνθήκες στην Λεμεσό γιατί ακριβώς εξέφραζε την αισιοδοξία και 
την πίστη του λαού μας για ένα καλύτερο αύριο…», συνέχισε. 

Αξίζει να αναφερθεί ότι κατά την διάσκεψη, ο Δήμαρχος ανέφερε 
ότι, με βάση ένα πρόχειρο υπολογισμό που έκανε με τον κο. 
Κλέωνα Αλεξάνδρου, 15 περίπου χιλιάδες συμπολίτες μας βγάζουν 
ένα, ίσως και περισσότερο μεροκάματο, χάρη στην γενικότερη 
δραστηριοποίηση της πόλης κατά τις μέρες του Καρναβαλιού. 
Όπως άλλωστε ανέφερε στην συνέχεια, τα φετινά Καρναβάλια 
ήταν «ένα μήνυμα κατά της κρίσης, κατά της μιζέριας, ένα μήνυμα 
αντίστασης και αισιοδοξίας», μηνύματα που φαίνεται να πέρασαν 
στον λαό μας αν ληφθεί υπόψη ο βαθμός έντασης και η τεράστια 
επιτυχία που είχε φέτος το Λεμεσιανό Καρναβάλι. Η τεράστια 
επιτυχία του φετινού Λεμεσιανού Καρναβαλιού, παρότι εμφανής, 
επιβεβαιώθηκε και από τον ίδιο τον Δήμαρχο, ο οποίος σε δηλώσεις 
του κατά τις μέρες του Καρναβαλιού διαπίστω σε ότι η παρουσία 
του κοινού στις καρναβαλίστικες εκδηλώσεις ήταν μεγαλύτερη και 
εντονότερη από ποτέ!
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Για 7η συνεχή χρονιά, το καλοκαίρι του 2013 διοργανώθηκε 
στην πόλη μας το ΕυρωΜεσογειακό Φεστιβάλ. Το φεστιβάλ δεν 
φιλοξένησε φέτος ομάδες παραδοσιακών χορών από το εξωτερικό 
όπως τις προηγούμενες χρονιές αλλά αντί αυτού, είχε αφιέρωμα στην 
Ελληνική και Κυπριακή χορευτική παράδοση.

Την Δευτέρα, 29.7.2013 και στις 19:30 οι πολιτιστικοί όμιλοι 
«Ζήδρος», «Διόνυσος», «Κοντά στην παράδοση», ο Λαογραφικός 
όμιλος Λεμεσού, ο Όμιλος λαογραφικών Ερευνών και το Εργαστήρι 
Παραδοσιακού χορού «Αλεξάνδρα», ξεκινώντας από το Δημαρχείο, 
παρέλασαν σε δρόμους της Λεμεσού προς την οδό Αγίου Ανδρέου, 
καταλήγοντας στην πλατεία του Μεσαιωνικού Κάστρου της πόλης, 
στον χώρο όπου και μια ώρα αργότερα, πραγματοποιήθηκε η τελετή 
έναρξης. Τα συγκροτήματα έτυχαν υποδοχής από τον Δήμαρχο, 
ο οποίος  έδωσε το πράσινο φως για την έναρξη του Φεστιβάλ με 
σύντομη ομιλία του, την οποία ολοκλήρωσε αναφέροντας ότι «...ο 
πολιτισμός, είναι η πιο μεγάλη αντίσταση, η πιο μεγάλη δύναμη σε 
ώρες κρίσης, σε ώρες όπως αυτές που περνάει ο λαός μας..»

Οι δημότες αγκάλιασαν την τελετή έναρξης, πλημμυρίζοντας την 

πλατεία του Κάστρου. 

Την επόμενη της τελετής έναρξης, σε συνεργασία με την Επιτροπή 
Περιφερειακής Επικοινωνίας και Ανάπτυξης και τα Συνοικιακά 
Συμβούλια Απ. Ανδρέα και Αγ. Ιωάννη, πραγματοποιήθηκε στις 8:30 
το βράδυ καλλιτεχνικό πρόγραμμα με όλα τα συγκροτήματα στην 
αυλή του 5ου Δημοτικού Σχολείου, επί της οδού Γεωργίου Αβέρωφ, 
(δίπλα από το 3ο Λύκειο).

Την τρίτη μέρα, στον χώρο στάθμευσης της Υπεραγοράς E&S 
Καψάλου επί της οδού Αγίας Φυλάξεως, όλα τα συγκροτήματα 
παρουσίασαν καλλιτεχνικό πρόγραμμα με τη συνεργασία των 
Συνοικιακών Συμβουλίων Αποστόλων Πέτρου & Παύλου και 
Καψάλου στις 20:30.

Το φεστιβάλ έριξε την αυλαία του την Παρασκευή, 2 Αυγούστου, με 
καλλιτεχνικό πρόγραμμα που παρουσιάστηκε στο κοινό στις 20:30 
στο περίβολο της εκκλησίας Αγίας Βαρβάρας στο Ζακάκι, ύστερα 
από συνεργασία του Δήμου Λεμεσού με το Συνοικιακό Συμβούλιο 
Ζακακίου.

Πολιτιστικά
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Το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους, επίσημο Φεστιβάλ 
Ταινιών Μικρού Μήκους της Κύπρου, πραγματοποιήθηκε από 
τις 12 μέχρι και τις 18 Οκτωβρίου 2013, δίνοντας έτσι συνέχεια 
στην διοργάνωση του για 6η φορά σε εθνικό επίπεδο, ενώ έχει 
πραγματοποιηθεί 2 φορές σε διεθνές επίπεδο. Το Φεστιβάλ αποτελεί 
μια πρωτοβουλία των Πολιτιστικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Παιδείας οι οποίες μαζί με το Θέατρο ΡΙΑΛΤΟ ήταν οι διοργανωτές 
του. 

Ο Δήμος Λεμεσού, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕ.
ΠΑ.Κ) και η Κινηματογραφική Λέσχη Λεμεσού, στήριξαν το Διεθνές 
Φεστιβάλ. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, ο Δήμος φιλοξένησε στις 
11.10.2013 την σχετική με το φεστιβάλ δημοσιογραφική διάσκεψη 
κατά την οποία, μίλησαν ο Δήμαρχος Λεμεσού Ανδρέας Χρίστου, η 
Καλλιτεχνική Διευθύντρια του θεάτρου Ριάλτο Γεωργία Ντέτσερ και 
οι Καλλιτεχνικοί Διευθυντές του Φεστιβάλ, Αλεξία Roider και Ιωακείμ 
Μυλωνά, Κύπριοι σκηνοθέτες.

Ο Δήμαρχος, εξέφρασε την ευχαρίστηση του για το ότι η σχετική 
διάσκεψη εφιλοξενείτο στο Δημοτικό Μέγαρο και δήλωσε την 
στήριξη του λέγοντας: «Χαίρομαι γιατί ο Δήμος διαδραματίζει και 
είμαι βέβαιος συνεχώς και περισσότερο ουσιαστικό ρόλο στην 
στήριξη αυτού του φεστιβάλ, και γιατί παρά τις δυσκολίες, παρά τα 
προβλήματα τα φετινά, παρά την έκρυθμη κατάσταση που αφορά 
και τους Δήμους και το Συνεργατικό Κίνημα, είμαστε εδώ, για να 
τονίσουμε την σημασία που για εμάς αυτή η διοργάνωση έχει».

Ο Δήμαρχος έκλεισε τον σύντομη ομιλία του τονίζοντας ότι ο 
Δήμος Λεμεσού είναι απόλυτα σύμφωνος με την προσπάθεια που 
καταβλήθηκε από το ΡΙΑΛΤΟ και άλλους να είναι η Λεμεσός η πόλη 
που αναλαμβάνει τα ηνία διαφόρων κινηματογραφικών γεγονότων, 
κάτι το οποίο φαίνεται και από την στήριξη του Δήμου για την 
διεξαγωγή τόσο αυτού όσο και άλλων φεστιβάλ και πρόσθεσε ότι, 
κατά την άποψη του, αυτό σχετίζεται με την πρωτοβουλία μερικών 
ανθρώπων, και συνεχάρη ιδιαίτερα την κα. Ντέτσερ, καθότι «η δική 
της προσπάθεια κράτησε ζωντανό και μάχιμο αυτόν τον θεσμό». 
Ακολούθως, ο Δήμαρχος ευχήθηκε κάθε επιτυχία για το φεστιβάλ, 
σημειώνοντας ότι το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους είναι 
συντελεστής στην δραστηριοποίηση ανθρώπων του κινηματογράφου 
στην πατρίδα μας, οι οποίοι χρειάζονται πραγματική αλλά και ηθική 
στήριξη.

Τον λόγο συνέχισε κα. Ντέτσερ, αφού αναφέρθηκε στην εξελικτική 
πορεία του φεστιβάλ το οποίο ξεκινώντας το 2000 συνέχισε ως 
διεθνές από το 2011, ευχαρίστησε τον Δήμο Λεμεσού και τον Δήμαρχο 
Λεμεσού ειδικά, εξηγώντας ότι αυτή η στήριξη έχει μεγαλώσει τα 
τελευταία χρόνια. Ανέφερε επίσης, ότι πρόκειται για μια αμοιβαία 
στήριξη, η οποία αυτονόητα έχει ως βάση το καλώς νοούμενο της 
Λεμεσού, αλλά και του νησιού μας γενικότερα. 

Η κα. Ντέτσερ, ευχαρίστησε όλους τους χορηγούς και συνεργάτες 
του φεστιβάλ, αναφέροντας τους ονομαστικά και ιδιαίτερα το 
Συνεργατικό Ταμιευτήριο Λεμεσού, δίνοντας έμφαση στην σημασία 
που έχει γενικότερα η χορηγία του στο σημαντικό ρόλο που έχει το 
Θέατρο ΡΙΑΛΤΟ όλα αυτά τα χρόνια. Ενημέρωσε ότι από το Φεστιβάλ 
του 2012 όχι μόνο υπάρχει η καλύτερη δυνατή τεχνική υποδομή που 
υπάρχει στην Κύπρο, αλλά επίσης απονέμεται το (χρηματικό) βραβείο 
σκηνοθεσίας αφιερωμένο στην μνήμη του μεγάλου σκηνοθέτη 
Μιχάλη Κακογιάννη, γεγονότα τα οποία οφείλονται στην υποστήριξη 
και χορηγία του Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Λεμεσού. 
Στην συνέχεια δόθηκε ο λόγος στην κα. Roider, η οποία σημείωσε 
ότι η επιλογή των ταινιών έγινε «από όλες τις μεριές του κόσμου», 
και ότι είναι ταινίες πολύ διαφορετικές μεταξύ τους, με διαφορετική 

θεματολογία και διαφορετικές κινηματογραφικές τεχνικές. 
Ανέφερε ότι «η ταινία μικρού μήκους είναι πάρα πολύ πλούσια 
στην φόρμα της, στο είδος αυτό το κινηματογραφικό» και ότι 
διαμέσου του φεστιβάλ, δίνεται η ευκαιρία να αναδειχτούν όλες οι 
δυνατότητες που έχει σήμερα η μικρού μήκους ταινία. Περιεχόμενο 
του Φεστιβάλ αποτέλεσαν 70 ταινίες. Δώδεκα από αυτές ήταν 
δημιουργία Κυπρίων σκηνοθετών, αριθμός που κατά την κα. Roi-
der είναι αξιόλογος λαμβανομένου υπόψη την μεγάλη αφοσίωση 
και προϋπολογισμό που χρειάζεται η παραγωγή μιας ταινίας, 
δεδομένης και της οικονομικής κατάστασης της χώρας μας. Κάποιες 
από τις 70 συνολικά ταινίες, ήταν ταινίες κινούμενων σχεδίων, 
κάποιες ταινίες μυθοπλασίας, κάποιες ντοκιμαντέρ, ενώ κάποιες 
άλλες, πειραματικές ταινίες. Οι 58 ξένες ταινίες που προβλήθηκαν, 
οι οποίες επιλέγηκαν για προβολή από την Καλλιτεχνική Επιτροπή 
του φεστιβάλ, ήταν ταινίες που είχαν προβληθεί και είχαν διακριθεί 
στα μεγαλύτερα φεστιβάλ κινηματογράφου στον κόσμο.

Ολοκληρώνοντας η κα. Roider ανακοίνωσε ότι στο φεστιβάλ 
δίνονται συνολικά βραβεία 20 περίπου χιλιάδες ευρώ, ένα τεράστιο 
ύψους ποσό για φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους όχι μόνο για τα 
δεδομένα της Κύπρου αλλά για παγκόσμια δεδομένα κατά την ίδια, 
προσθέτοντας ότι αυτό αποτελεί ένα δυνατό κίνητρο τόσο για τους 
Κύπριους όσο και για τους ξένους δημιουργούς. 

Οι ομιλίες κατά την Δημοσιογραφική Διάσκεψη ολοκληρώθηκαν με 
την γνωστοποίηση των «παράλληλων» από τον κο. Ιωακείμ Μυλωνά, 
τα οποία ήταν προβολές/εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν 
κατά την εβδομάδα προβολής των ταινιών. Μεταξύ άλλων, στα 
«παράλληλα» συμπεριλήφθηκε εξειδικευμένο σεμινάριο και 
διαγωνιστικό πρόγραμμα για την καλύτερη ταινία στην κατηγορία 
μουσικών βίντεο, με κριτική επιτροπή φοιτητές του τμήματος 
Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών του ΤΕ.ΠΑ.Κ.

Την κριτική επιτροπή του Φεστιβάλ αποτέλεσαν σημαντικά 
πρόσωπα από τον χώρο του κινηματογράφου: Ο Lars Hen-
rik Gass, Προεδρεύων της Επιτροπής, Διευθυντής του Διεθνές 
Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους του Ομπερχάουσεν (Ober-
hausen), η Nancy Bishop, Διευθύντρια Casting, λέκτορας και 
ιδρύτρια του Acting for Film Program στην σχολή κινηματογράφου 
της Πράγας και η Manuela Cernat, Ερευνήτρια στο Ινστιτούτο 
Ιστορίας της Τέχνης της Ρουμανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, 
σκηνοθέτης, σεναριογράφος, κριτικός κινηματογράφου και μέλος 
της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου. Κατά την κριτική 
επιτροπή, η επιλογή των ταινιών που θα βραβεύονταν ήταν 
εξαιρετικά δύσκολη, λόγω του ψηλού επιπέδου των ξένων και 
κυπριακών ταινιών που προβλήθηκαν. 

Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους 2013

Πολιτιστικά
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ΒΡΑΔΙΑ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ 2013
Από το 2006, ως μια συνέχεια πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, διοργανώνεται κάθε χρόνο ταυτόχρονα στις πλείστες 
χώρες της Ευρώπης, η «Βραδιά του Ερευνητή». Η  «Βραδιά του 
Ερευνητή», που φέτος έφερε τον τίτλο «Science Rocks”, εντάχθηκε στο 
πρόγραμμα εκδηλώσεων της «Εβδομάδας Έρευνας και Καινοτομίας» 
(23-27 Σεπτεμβρίου), μια εβδομάδα που διοργανώθηκε για πρώτη 
φορά το 2013 από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ), επιδιώκοντας 
την ανάδειξη του σημαντικού ρόλου που διαδραματίζει η έρευνα και 
η καινοτομία στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του τόπου. 
Συγκεκριμένα, ολοκλήρωσε την εβδομάδα αυτή με εκδήλωση που 
πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Ευαγόρα Λανίτη στην Λεμεσό στις 
27 Σεπτεμβρίου από τις 6 το απόγευμα μέχρι αργά το βράδυ, με 
ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα 
και άλλοι φορείς συνέβαλαν στην επιτυχία της Βραδιάς.

Η «μεγαλύτερη εκδήλωση για την έρευνα στην Κύπρο», όπως την 
χαρακτήρισε ο Δρ. Βασίλειος Τσάκαλος, Γενικός Διευθυντής του ΙΠΕ, 
ήταν υπό την αιγίδα του Δημάρχου Λεμεσού, κου. Ανδρέα Χρίστου. 
Στις 19 Σεπτεμβρίου 2013 πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Μέγαρο 
Λεμεσού δημοσιογραφική διάσκεψη για την ενημέρωση του κοινού 
και των Μ.Μ.Ε.

Κατά την Δημοσιογραφική Διάσκεψη, ο Δήμαρχος, αφού εξέφρασε 
την μεγάλη χαρά και 
ικανοποίηση για το 
ότι για δεύτερη φορά 
θα πραγματοποιείτο 
στην Λεμεσό η «Βραδιά 
του Ερευνητή», 
πρόσθεσε: «…δίνουμε, 
παρέχουμε, την 
πλήρη μας στήριξη 
και συμπαράσταση, 
σε αυτή την ιδέα, σε 
αυτό το γεγονός που 
εκλαϊκεύει τα ζητήματα 
της τεχνολογίας και της 
επιστήμης, φέρνει τους 
νέους αλλά και άλλες 

ηλικίες πιο κοντά σε ζητήματα που ενδεχομένως υπό άλλες συνθήκες 
θα φαίνονται απομακρυσμένα και περίπλοκα…». 

Στην συνέχεια, ο Δήμαρχος σημείωσε ότι «υπάρχει μια αυξημένη 
έφεση προς τα ζητήματα της τεχνολογίας, της επιστήμης και της 
έρευνας» και ότι άλλα ιδρύματα, οργανισμοί και φορείς και εταιρείες 
πρέπει να παραδειγματιστούν από την ιδέα της Βραδιάς του 
Ερευνητή, γιατί τέτοιες ιδέες δίνουν έμπρακτα παραδείγματα σχετικά 
με τον τρόπο τον οποίο είναι δυνατό να εξελιχθεί και να αναπτυχθεί 
η κοινωνία, η παιδεία και η εκπαίδευση και η διαπαιδαγώγηση της 
νέας γενιάς.

Την άποψη ότι είναι τέτοιες ιδέες που προβάλλουν τον τρόπο με τον 
οποίο μπορεί να ωφεληθεί η κοινωνία, η παιδεία και η εκπαίδευση 
και η διαπαιδαγώγηση της νέας γενιάς, εξέφρασε και ο Αντιδήμαρχος 
Λεμεσού κος. Σάββας Στούππας κατά την διάρκεια της «Βραδιάς 
του Ερευνητή», δηλώνοντας: «…θέλω να στείλω το μήνυμα της 
αισιοδοξίας, και ότι τέτοιες εκδηλώσεις θα υποβοηθήσουν την Κύπρο 
μας ώστε σύντομα να ξεπεράσουμε την δεινή οικονομική κρίση που 
μαστίζει τον τόπο μας και το χαμόγελο να εμφανιστεί ξανά σε όλους 
μας, ιδιαίτερα στους νέους».

Ακολούθως, ο κος. Στούππας παρότρυνε όλους τους εμπλεκόμενους 
με την εκδήλωση να συνεχίσουν τις προσπάθειες τους και τέλειωσε 
λέγοντας: «…Καλώ τους νέους να είναι σε εγρήγορση. Οι νέοι μας 
έχουν μέλλον στην Κύπρο!». 

Διαφόρων ειδών δραστηριότητες σχετικές με την έρευνα πλαισίωσαν 
την «Βραδιά του Ερευνητή». Ανάμεσα σε αυτές, ήταν και οι 
διαγωνισμοί «S-Factor» και «Χρώμα στην Έρευνα». Στον διαγωνισμό 
«S-Factor», μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων κλήθηκαν να κάνουν 
μια τρίλεπτη παρουσίαση ενός επιστημονικού φαινόμενου με τρόπο 
διασκεδαστικό και πρωτότυπο ενώ στον διαγωνισμό «Χρώμα στην 
Έρευνα», το κοινό κλήθηκε να ψηφίσει το καλύτερο έργο στον 
διαγωνισμό ζωγραφικής με το αντίστοιχο θέμα. Επίσης, κατά την 
διάρκεια της εκδήλωσης βραβεύτηκαν οι φοιτητές των οποίων 
οι εργασίες είχαν διακριθεί στον διαγωνισμό ‘Έρευνας μεταξύ 
προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών που είχε προκηρύξει το 
ΙΠΕ, «ΦΟΙΤΩ 2012-2013».

Πολιτιστικά
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Γραφείο Ευρωπαϊκών Θεμάτων

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «ΛΕΜΕΣΟΣ: Μια πόλη, ο κόσμος όλος!», 
είναι το πρώτο ολοκληρωμένο πρόγραμμα κοινωνικής ένταξης 
Υπηκόων Τρίτων Χωρών που υλοποιείται σε επαρχιακό επίπεδο το 
οποίο αναλαμβάνει ο Δήμος Λεμεσού.

Το πρόγραμμα, στο οποίο εταίροι είναι και ο Δήμος Μέσα Γειτονιάς, 
το Κέντρο Κοινωνικής Προσφοράς του Δήμου Λεμεσού, το ΣΚΕ Μέσα 
Γειτονιάς και Σύμβουλοι Στρατηγικής και Επικοινωνίας Opinion & Ac-
tion Services Ltd., στοχεύει στην αποτελεσματική ένταξη των ΥΤΧ 
στην κυπριακή κοινωνία και την αλληλεπίδρασή τους με την τοπική 
κοινωνία και τους δημότες.

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει μαθήματα κατάρτισης και εκπαίδευσης 
όπως είναι τα μαθήματα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και 
Πληροφορικής, τα μαθήματα Αγγλικής Γλώσσας, μαθήματα ατομικής 
υγιεινής κ.α., προγράμματα κοινωνικής στήριξης όπως κοινωνική 
εργασία στο δρόμο, εκδηλώσεις γνωριμίας και αλληλεπίδρασης και 
φόρουμ διαλόγου με τις Οργανώσεις Υπηκόων Τρίτων Χωρών.

Κατά την δημοσιογραφική διάσκεψη, η οποία έλαβε χώρα στο 
Δημοτικό Μέγαρο στις 6 Μαρτίου, ο Δήμαρχος δήλωσε: «Η Λεμεσός, 
αγαπητοί φίλοι, θέλει να ανταποκριθεί στις ανάγκες μιας σύγχρονης 
πολυπολιτισμικής πόλης». Στην συνέχεια εξήγησε τις δυνατότητες 
που έχουν οι υπήκοοι Τρίτων Χωρών στην χώρα μας λέγοντας: «Όλοι 
ζουν ανάμεσά μας και αποτελούν μέρος της ζωής μας. Συμβάλλουν ο 
καθένας τους, με τον τρόπο και τις δεξιότητές τους στην οικονομική 
ανάπτυξη και στην καλύτερη λειτουργία της κοινωνίας μας».
 

Ακολούθως ο λόγος δόθηκε στον Δήμαρχος Μέσα Γειτονιάς κο. Δώρο 
Αντωνίου, ο οποίος αναφέρθηκε στις δράσεις που θα αναπτυχθούν 
για να φέρουν σε επαφή τους μετανάστες με τους δημότες και να 
διαμορφώσουν σχέσεις κατανόησης και αλληλοσεβασμού, ενώ λίγο 
αργότερα εκ μέρους του Υπουργού Εσωτερικών, ο επικεφαλής των 
Ταμείων Αλληλεγγύης, Αλέκος Κελβέρης σημείωσε τον πολυδιάστατο 
χαρακτήρα του μεταναστευτικού φαινομένου και το σημαντικό ρόλο 
που μπορούν να διαδραματίσουν οι Τοπικές Αρχές στη διαδικασία 
ένταξης των ΥΤΧ και τη διαμόρφωση πληρέστερης αντίληψης γι’ 
αυτούς από την κυπριακή κοινωνία. 

Σημαντική ήταν η παρουσία στη διάσκεψη των Yuri Piannykh και 
Natalia Kerdash εκπροσώπων της Ρωσικής κοινότητας της Λεμεσού 
από το χώρο των επιχειρηματιών και της δημοσιογραφίας οι οποίοι 
αναφέρθηκαν στη σημασία της ανάπτυξης σχέσεων επικοινωνίας 
ανάμεσα σε όλες τις κοινότητες των μετανατών και των Κυπρίων.  Ο 
Nenad Bogdanovic, Εκτ. Διευ. Ιδρύματος Συμφωνικής Ορχήστρας 
Κύπρου μοιράστηκε τις εμπειρίες του από τα πρώτα του χρόνια στην 
Κύπρο ενώ η εκπρόσωπος της διεθνούς οργάνωσης στήριξης των 
μεταναστών Caritas, Dolores Savvides, χαιρέτησε το πρόγραμμα και 
επικεντρώθηκε στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ΥΤΧ από τα 
χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα στην καθημερινότητα τους.

Το πρόγραμμα έχει προϋπολογισμό 126 χιλιάδων ευρώ για την 
περίοδο εφαρμογής του από τον Ιανουάριο που πέρασε, έως τις 
30 Ιουνίου του τρέχοντος έτους και συγχρηματοδοτείται από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης (95%) και την Κυπριακή Δημοκρατία 
(5%).
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                                                                               Δέκα περίπου μήνες μετά 
                                                                  την γέννηση του, ο Γύπας «Σολ» 
                                                         του Ζωολογικού Κήπου Λεμεσού, 
                                                πέταξε από την ζεστή φωλιά του 
                                        στις 15.1.2014, κάτι το οποίο 
                                   αποδεικνύει ότι είναι πλέον ικανός να 
                              επιβιώσει μόνος του. Στην φύση, οι νεαροί 
                          γύπες είναι σε θέση να επιβιώσουν μόνοι 
                      τους μετά τους 6 μήνες και
                  φεύγουν από τους γονείς τους κατά την 
                περίοδο εκείνη. Οι γονείς, ετοιμάζουν τότε 
             την φωλιά για την επόμενη αναπαραγωγική 
           περίοδο. Στον Ζωολογικό Κήπο Λεμεσού, 
         υπάρχει ένα πρόγραμμα αναπαραγωγής 
       του Ευρασιατικού Γύπα, το οποίο 
       διεκπεραιώνεται σε συνεργασία με 
      το Τμήμα Δασών. Ο Γύπας «Σολ», 
      του οποίου η γέννηση και το 
      μεγάλωμα από τους γονείς του 
      οφείλεται σε αυτό το πρόγραμμα, 
       βρίσκεται τώρα σε μεγάλο 
        κλουβί στον Άγιο Ιωάννη 
         για εξοικείωση με το περιβάλλον 
          και για να δυναμώσουν  τα
            φτερά του. Έπειτα από κάποιους 
              μήνες, όταν θα είναι πλέον 
                έτοιμος, ο Γύπας θα αφεθεί 
                   ελεύθερος, υπό παρακολούθηση 
                     του Τμήματος Δασών, 
                        ανοίγοντας 
                            έτσι τα φτερά του για το 
                                 ταξίδι του στην φύση.

Ο
 Γ

ύπ
ας

 «Σ
ολ» ανοίγει τα φτερά του!

Μέσα στα πλαίσια δραστηριοποίησης του Πανεπιστημίου του Πολίτη, 
που είναι μια συνεργασία του Δήμου Λεμεσού με το Πανεπιστήμιο 

Frederick από το 1999, πραγματοποιήθηκε στις 14 Ιανουαρίου 2014 
στην αίθουσα διαλέξεων του Δημοτικού Μεγάρου Λεμεσού και στις 

19:30, διάλεξη με θέμα «Η Οικονομική κρίση και η Υγεία των Κυπρίων 
Πολιτών». Ομιλήτρια του θέματος ήταν η Δρ. Ελισάβετ Κωνσταντίνου, Α΄ 

Ιατρική Λειτουργός και ειδική σε θέματα προγραμματισμού και οργάνωσης 
του τομέα υγείας, με κυρία αρμοδιότητα τις μεταρρυθμίσεις που γίνονται 

για εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου Υγείας στην Κύπρο. Η Δρ. Κωνσταντίνου 
παρουσίασε κυρίως την επίδραση που έχει η οικονομική κρίση της Κύπρου 

στην υγεία του λαού, αλλά και τις σημαντικές αλλαγές που ενδέχεται να γίνουν 
στον υγειονομικό τομέα της Κύπρου και τους τρόπους διασφάλισης μιας καθολικής 

πρόσβασης των πολιτών στις υπηρεσίες που αφορούν την Υγεία. 

Ο Αντιδήμαρχος Λεμεσού, κος. Σάββας Στούππας, σε χαιρετισμό του, ανέφερε ότι το 
Πανεπιστήμιο του Πολίτη θα διοργανώνει «τακτικές και πυκνές συγκεντρώσεις για διάφορα 

θέματα της επικαιρότητας» προσθέτοντας ότι το Πανεπιστήμιο του Πολίτη ήδη διάλεξε θέματα 
για αυτές τις συναθροίσεις, τα οποία θεωρεί πολύ ενδιαφέροντα και για τα οποία έχει ήδη γίνει και η 

επιλογή εξαίρετων ομιλητών, σχετικών με το θέμα της κάθε παρουσίασης. 

Πανεπιστήμιο του Πολίτη

Διάφορα



Ανακύκλωση κάνεις; 
Αν όχι, τότε καλά κάνεις να  αρχίσεις!! 

Ο Δήμος Λεμεσού ξεκίνησε εκστρατεία για ενημέρωση 
των δημοτών σχετικά με την μεγάλη ανάγκη που υπάρχει 
για ανακύκλωση και γενικότερης σωστήςδιαχείρισης 

σκυβάλων από το κάθε νοικοκυριό, αφού με βάση 
τις οδηγίες της Ευρωπαικής Ένωσης, μέχρι το 2020 
θα πρέπει να μειωθούν τα απορρίμματα κατά 50%.                                                                                                          
Στην περίπτωση που η μείωση αυτή δεν επιτευχθεί, 

θα προκύψει δυστυχώς η μεγάλη αύξηση των 
τελών για την κατεργασία των σκυβάλων στις 
Μονάδες Διαχείρισης, η οποία αναπόφευκτα

θα μεταφερθεί στα νοικοκυριά.

«ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΕ ΤΩΡΑ!»

   Το Τμήμα Καθαριότητας και Περισυλλογής Σκυβάλων του
Δήμου Λεμεσού δίνοντας σημασία στην εξέλιξη, έχει προχωρήσει 
στην δημιουργία ενός κινητού συνεργείου, το οποίο αναλαμβάνει 

το πλύσιμο πεζοδρομίων, πλατειών, πασάλων, φωτιστικών και 
μικρών σκυβαλοδοχείων των πεζοδρομιών αλλά παρεμβαίνει και 

σε διάφορες έκτακτα περιστατικά που συμβαίνουν στην πόλη 
(αυτοκινητιστικά δυστυχήματα, κτλ.). Αυτή η πρωτοβουλία είναι 

εφαρμοσμένη εδώ και δύο χρόνια. Το Συνεργείο αποτελείται 
από 2 άτομα τα οποία, για το πλύσιμο της πόλης, κάνουν χρήση 
οχήματος (ημιφορτηγού) με ντεπόζιτο και δύο μηχανές ψηλής 
πίεσης με ζεστό και κρύο νερό. Το ωράριο όπου λειτουργεί το 
Συνεργείο είναι 4:00 με 10:00 το πρωί για να μην εμποδίζεται 

η ομαλή κυκλοφορία των αυτοκινήτων της πόλης. 

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
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 «Σ
ολ» ανοίγει τα φτερά του!

“Πράσινα” Νέα

            Όπως εκατομμύρια σπίτια του πλανήτη, 
         έτσι και ο Δήμος Λεμεσού, το Σάββατο 29 
         Μαρτίου έσβησε για μια ώρα τα φώτα στο 
          Δημοτικό Μέγαρο από τις 20:30 μέχρι τις 
       21:30, συμμετέχοντας με αυτό τον τρόπο σε 
     αυτή την παγκόσμια προσπάθεια για κλιματική
       αλλαγή, περνώντας το μήνυμα ότι ενωμένοι,
           είναι δυνατό να δράσουμε εναντίων της
                    υπερθέρμανσης του  πλανήτη.

«ΩΡΑ ΓΗΣ»




