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Αγαπητοί συμπολίτες, συμπολίτισσες

Ο στόχος να στραφούν οι συμπολίτες 
μας και οι επισκέπτες μας προς τη 
θάλασσα έχει επιτευχθεί και καθη-
μερινά επιβεβαιώνεται η επιτυχία 

της όλης προσπάθειας. 

Ήδη η Ακτή Ολυμπίων με έκταση 3,5 χιλιομέ-
τρων (με την προκυμαία) είναι μια από τις πιο 
σημαντικές αστικές παραλίες στην ανατολική 
Μεσόγειο και έχει καταστεί επίκεντρο κοινωνι-
κής συναναστροφής, χώρος περιπάτου και ξε-
κούρασης, ψυχαγωγίας και άθλησης. 

Οι συμπολίτες μας μπορούν να περπατούν α-
πρόσκοπτα κοντά στη θάλασσα, σε μια λαϊκή 
παραλία με τις απαραίτητες διευκολύνσεις και 
κατάλληλη υποδομή, προσιτή σε όλες ανεξαίρε-
τα τις ομάδες του πληθυσμού. 

Η διαμόρφωση της, οι κερκίδες και οι προσβά-
σεις της, όπως και η πλατιά λωρίδα άμμου προ-
σφέρονται για αθλοπαιδιές, εκδηλώσεις, συναυ-
λίες και άλλες δραστηριότητες για τις οποίες ε-
πιφυλασσόμεθα στο 2010. 

Στο μεταξύ ζητούμε από τους συμπολίτες μας, 
από τους επισκέπτες μας, από τον καθένα μας 
να την αγαπήσουν, να την προστατεύσουν και 
να τη διαφυλάξουν καθαρή και φιλόξενη. 

Η Ακτή Ολυμπίων 
είναι μια από τις πιο 
σημαντικές αστικές 
παραλίες στην 
ανατολική Μεσόγειο 
και έχει καταστεί 
επίκεντρο κοινωνικής 
συναναστροφής...



Πολιτικοί Γάμοι

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΓΑΜΟΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΜΕΣΟΥ
Όμορφα και Απλά

Ο Δήμος Λεμεσού με μεγάλη χαρά ανοίγει τις πόρτες του στα ζευ-
γάρια που επιθυμούν να ενώσουν τις ζωές τους με πολιτικό γά-
μο.
Η νέα αίθουσα γάμων του Δήμου που στεγάζεται στο Δημοτι-

κό Μέγαρο, μπορεί να προσδώσει την απλότητα και την κομψότητα που 
θα κάνουν την σημαντικότερη ημέρα της ζωής σας ξεχωριστή, αφήνο-
ντας τις καλύτερες εντυπώσεις σε εσάς και τους καλεσμένους σας. Η 
αίθουσα μπορεί να φιλοξενήσει μέχρι και 50 άτομα ενώ η ελευθε-
ρία επιλογών στη διαμόρφωση και την διακόσμηση σας δίνουν την 
ευχέρεια να προσαρμόσετε την ατμόσφαιρα σύμφωνα με το δικό 
σας γούστο. Άλλωστε, η μέρα σας ανήκει και πρέπει να είναι τόσο 
ξεχωριστή όσο εσείς.
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε στα τη-
λέφωνα: +357 25 88 43 45, +357 25 88 43 54.

Οδηγίες για την τέλεση 
Πολιτικού Γάμου Κυπρίων πολιτών

Άτομα τα οποία επιθυμούν να τελέσουν Πολιτικό Γάμο στο Δήμο 
Λεμεσού πρέπει να παρουσιαστούν προσωπικά και οι δύο στο 
Λειτουργό Γάμου (τμήμα Πολιτικών γάμων) του Δήμου Λεμεσού 
για να ακολουθήσουν μια εκ των δύο διαδικασιών (αίτηση):
1. Να δώσουν Ειδοποίηση γάμου
Στην περίπτωση της Ειδοποίησης Γάμου, οι ενδιαφερόμενοι 
θα αποταθούν στο Λειτουργό Γάμου για την επίδοση Ειδο-
ποίησης πρόθεσης γάμου. Ο γάμος δεν μπορεί να γίνει ε-
νωρίτερα των δεκαπέντε ημερών και σε καμία περίπτω-
ση πέραν των τριών μηνών από την ημερομηνία επίδοσης 
της ειδοποίησης Γάμου (€128,15).
2. Επίσπευση ημερομηνίας τέλεσης Γάμου
Στην περίπτωση αυτή οι ενδιαφερόμενοι θα αποταθούν 
στο Λειτουργό Γάμου. Ο Λειτουργός Τέλεσης Γάμων δύ-
ναται, αν το κρίνει σκόπιμο, να καθορίσει, αφού κατα-
βληθεί αυξημένο τέλος, ημερομηνία τέλεσης γάμου πριν 
την παρέλευση δεκαπέντε ημερών από την ημερομηνία 
επίδοσης της ειδοποίησης πρόθεσης σύναψης γάμου 
(€281,92).
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να παρουσιάσουν τα εξής πι-
στοποιητικά:
Κύπριοι: 
1. Δελτίο Ταυτότητας ή Διαβατήριο και Πιστοποιητικό Γέν-
νησης.
2. Βεβαίωση από το Υπουργείο Εσωτερικών (στο Υπουρ-
γείο Εσωτερικών απαιτείται να προσκομίσετε ένορκο δήλω-
ση, που έχει γίνει εντός της ίδιας εβδομάδας, στο Δικαστή-
ριο τηλ 22-804473 – ώρες κοινού 9-12)
3. Διαζύγιο (σφραγισμένο από τον Πρωτοκολλητή ότι η από-
φαση του δικαστηρίου είναι Τελεσίδικη).
4. Πιστοποιητικό Θανάτου (και πιστοποιητικό γάμου ή κάποιο 
άλλο έγγραφο που να αποδεικνύει ότι το πρόσωπο που αναφέ-
ρεται στο Πιστοποιητικό Θανάτου είναι ο αποθανών σύζυγος του 
ενδιαφερόμενου τελέσει γάμο).
Σημ: Πιστό αντίγραφο του Πιστοποιητικού Γάμου μπορούν οι εν-
διαφερόμενοι να πάρουν από το Δημαρχείο που τέλεσαν το γάμο 
τους ή από το Υπουργείο Εσωτερικών (€13,65)
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Ακτή Ολυμπίων
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Εγκαίνια
Ακτής Εναερίου

Σ’ αυτό το σημείο, σε μήκος ακτής 
350 μέτρων, παρουσιάστηκε και 
εξελισσόταν σε σοβαρό ένα πρό-
βλημα διάβρωσης που ξερίζω-

σε αρκετά δέντρα και απειλούσε μέχρι και τον 
ποδηλατοδρόμιο. Μετά από συσκέψεις των ε-
μπλεκόμενων μερών, δηλαδή του Τμήματος 
Πολεοδομίας και Οικήσεως και του Δήμου Λε-
μεσού και με σύμβουλο το Τμήμα Θαλάσσιων 
Έργων, του Τμήματος Δημοσίων Έργων, το Μά-
ιο του 2005 ανατέθηκε στο Εθνικό Μετσόβειο 
Πολυτεχνείο η διενέργεια μελέτης της κυματι-
κής υπερπήδησης του σχεδιαζόμενου παραλι-
ακού πεζόδρομου.
Το Εργαστήριο Λιμενικών Έργων του Εθνικού 
Μετσόβειου Πολυτεχνείου μελέτησε το θέμα 
σε φυσικό προσομοίωμα και συνέστησε κατά 
κύριο λόγο την κατασκευή κατάλληλης θωρά-
κισης και τον εμπλουτισμό της παραλίας με ί-
ζημα.
Τα πορίσματα έτυχαν περαιτέρω επεξεργασί-
ας από τους συμβούλους ακτομηχανικόυς Δι-
ον. Τουμαζή & Συνεργάτες, και με τους αρχιτέ-
κτονες του Τμήματος Πολεοδομίας και Οική-

σεως και του Δήμου Λεμεσού εκπονήθηκαν τα 
σχέδια.
Ο σχεδιασμός περιλάμβανε τη δημιουργία πε-
ζόδρομου και τη σύνδεση του δυτικού τμήμα-
τος της Ακτής από τον Εναέριο μέχρι τις απο-
θήκες Θεοδοσίου, την κατασκευή μικρού πε-
ριπτέρου εξυπηρέτησης των λουομένων, αλλά 
και των περιπατητών, την κατασκευή ενός α-
κόμα πύργου ναυαγοσωστών, την αναδιαμόρ-
φωση του υφιστάμενου πλατώματος στο δυτι-
κό άκρο σε πλατεία, σε συνδυασμό με την κα-
τασκευή χώρων υγιεινής. 
Σημαντικός παράγοντας στο σχεδιασμό ήταν 
η διατήρηση των δέντρων, ενώ επιπρόσθετα 
η διαδρομή και η παραλία εμπλουτίστηκαν σε 
πολλά σημεία με δεκάδες θάμνους και ενδημι-
κά δέντρα της περιοχής όπως είναι οι ακακίες 
και οι ευκάλυπτοι.
Για βελτίωση της αισθητικής όπως καταγρά-
φεται και στη μελέτη του Εθνικού Μετσόβειου 
Πολυτεχνείου, η θωράκιση δεν γίνεται με φυσι-
κούς ογκόλιθους, αλλά με πρανή / κατασκευές 
που είναι διαμορφωμένες ώστε να εναρμονίζο-
νται με το περιβάλλον και ταυτόχρονα να μειώ-

νουν την κυματική υπερπήδηση.
Χρησιμοποιούνται δύο είδη διατομών:
Βαθμίδες οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιη-
θούν και σαν κερκίδες.
Κυψέλες οι οποίες δημιουργούν ενδιαφέρον 
μοτίβο και εναλλασσόμενη εικόνα στην παρα-
λία.
Το έργο με την αισθητική και τις τεχνικές λύσεις 
που ενσωματώθηκαν σε αυτό αποτελεί μια πα-
γκύπρια ίσως και πανελλήνια μοναδικότητα.
Για πρώτη φορά χρησιμοποιούνται οι βαθμίδες 
τύπου κερκίδας για απορρόφηση του κυματι-
σμού και για πρώτη φορά δημιουργείται παρα-
λία με τη μεταφορά ιζημάτων.
Για πρώτη φορά ακόμα διασώθηκαν 70 δέντρα 
της παραλίας και φυτεύτηκε όλη η θαλάσσια 
ζώνη με ευκάλυπτους.
Ακόμα, η διάρκεια κατασκευής του έργου ήταν 
μόνο έξη μήνες, παραδόθηκε έγκαιρα και στοί-
χισε 1,3 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η δαπάνη κα-
λύφθηκε κατά 2/3 από το Τμήμα Πολεοδομίας 
και Οικήσεως και 1/3 από το Δήμο.

Την Τρίτη 28 Ιουλίου 2009 έγινε η επίσημη παράδοση 
μέρους του πολεοδομικού έργου της Ακτής Ολυμπίων 
(από τις αποθήκες Θεοδοσίου μέχρι τον Εναέριο), όπου 
κυρίαρχο στοιχείο είναι η προστασία και ανάπλαση της 
ακτής, με ταυτόχρονο εμπλουτισμό της παραλίας.
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Αναπτυξιακά Έργα

ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΠΥΡΗΝΑ 

ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΦΑΣΗ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΣ

Η συγκεκριμένη μελέτη είναι βασισμένη πάνω σε μια εμπεριστατωμένη έρευνα 
που έγινε με δύο τρόπους: 

α. Απαντήσεις και σχόλια σε ερωτηματολόγια από πόρτα σε πόρτα στην περιοχή Αγίας 
Φύλας, (περίπου 120), 
β. Σχόλια και ενημέρωση των χρηστών μέσα από τη δημιουργία ιστοσελίδας για τη με-
λέτη διαμόρφωσης του ιστορικού πυρήνα της Αγίας Φύλας. Στη συγκεκριμένη ιστοσελί-
δα οι χρήστες είχαν τη δυνατότητα να σχολιάσουν θέματα σχετικά με τη μελέτη, να δουν 
φωτογραφίες από όλο το όριο μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου χώρου στον πυρήνα Αγί-
ας Φύλας, να δουν τα σχόλια άλλων χρηστών καθώς και φωτογραφίες από τη διαδικασία 
προετοιμασίας της μελέτης. (http://participatingforayiaphyla.blogspot.com).
Η περιοχή μελέτης χωρίζεται σε 4 υπο-περιοχές που συνδέονται οργανικά μεταξύ τους. 
Η φάση της προμελέτης αφορά και τις 4 υπο-περιοχές προτείνοντας όχι μόνο διαμορ-
φώσεις δημόσιων χώρων αλλά και χωροθέτηση δημόσιων χρήσεων, αγορά ή ενοικία-
ση ιδιωτικών τεμαχίων για την ενδυνάμωση του δικτύου δημόσιων χώρων που προτεί-
νονται.



Αναπτυξιακά Έργα

Δημιουργία δημόσιων χώρων - νέος ρόλος για την Αγία Φύλα

Η πρόταση πραγματεύεται τη δημιουργία διαφόρων ειδών δημόσιου 
χώρου με σκοπό την αναδιαμόρφωση του ιστορικού πυρήνα της Α-
γίας Φύλας έτσι ώστε από τη μια να διαδραματίσει ένα ξεχωριστό ρό-

λο για την ευρύτερη μητροπολιτική περιοχή Λεμεσού και από την άλ-
λη να διασφαλιστεί ο χαρακτήρας του παραδοσιακού ιστού του οικι-
σμού, ιδιαίτερα η κλίμακα του, και η ποιότητα της καθημερινότητας.
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Αναπτυξιακά Έργα

Είδη δημόσιων χώρων

Τα διάφορα είδη δημόσιων χώρων διαμορφώ-
νονται με διαφορετικούς τρόπους:

  Mε την εισαγωγή νέων δημόσιας ωφέλειας 
χρήσεων που να απευθύνονται στο ευρύτερο 
κοινό διαφόρων ηλικιών. Όπως υπαίθρια περι-
οδική αγορά, πολυκέντρο Νεολαίας, κέντρο Ε-
ξυπηρέτησης Πολίτη, κέντρο για υποβοήθη-
ση καθημερινής ζωής ηλικιωμένων ατόμων, ι-
ατρείο, υπαίθριος χώρος εκδηλώσεων με σκη-
νή, και οθόνη, υπόγειοι χώροι στάθμευσης, 
πάρκα και παιδότοποι, μικρά εργαστήρια υψη-
λής τεχνολογίας, χώροι αθλοπαιδιών, κινημα-
τογράφος, κλπ. Αυτές οι χρήσεις θα διασφαλί-
σουν την ποιότητα ζωής στην Αγία Φύλα και 
στην ευρύτερη περιοχή απομακρύνοντας έτσι 
τη πιθανότητα να καταλήξει το κέντρο της Αγί-
ας Φύλας μια γειτονιά μόνο με εστιατόρια.

  Mε τη διαχείριση της κυκλοφορίας οχημά-
των έτσι ώστε να δημιουργούνται χώροι στά-
σης με εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης 
(πεζοί, ποδήλατα). Σε αυτούς τους χώρους πα-
ρέχονται οι σχετικές υποδομές (διευκολύν-
σεις) που θα ενθαρρύνουν δημόσιου χαρακτή-
ρα δραστηριότητες (ξύλινες πλατφόρμες/σκη-
νές, οθόνες, κερκιδωτά πλατώματα, δημιουρ-
γία σκίασης από στέγαστρα και φυτεύσεις, κα-
τασκευές για υπαίθρια αγορά).

  Mε τη διαμόρφωση του ορίου μεταξύ δημό-
σιου και ιδιωτικού χώρου:
α. συστηματοποίηση του τρόπου παροχής δη-
μόσιων υπηρεσιών πάνω στο όριο των ιδιωτι-
κών ιδιοκτησιών (Σ.Α.Λ.Α., Σ.Υ.Λ., Α.Η.Κ., CYTA). 
β. Διαμόρφωση του κατωφλιού (σκαλιά, ρά-
μπες) προς εισόδους κατοικιών. 
γ. Αναδιαμόρφωση του ιδίου του ορίου με 
δευτερεύουσας σημασίας κατασκευές για α-
ναρρίχηση φυτών, για προστασία της ιδιωτι-
κότητας κλπ. 
δ. Παροχή μικρο-κατασκευών για υποστήρι-
ξη αναρριχητικών φυτών (γιασεμί), στους κα-
τοίκους της Αγίας Φύλας εμπλουτίζοντας τους 
κήπους τους. 
ε. Δημοσιοποίηση ιδιωτικής μνήμης σχετικά 
με την καθημερινότητα της Αγίας Φύλας. Προ-
τείνεται όπως το υφιστάμενο δίκτυο των βρυ-
σών χρησιμοποιηθεί έτσι ώστε να δημιουργη-
θούν μικροχώροι που στο δάπεδο τους να ε-
γκυβωτίζονται γράμματα, λέξεις, φράσεις που 
φτιάχνουν προσωπικές ιστορίες που έχουν βι-
ώσει οι κάτοικοι της Αγίας Φύλας. Αυτές οι ι-
στορίες θα ενσωματώνονται στους κυβόλι-
θους του δαπέδου και θα κωδικοποιούνται 
στην επιφάνεια τους.



Αναπτυξιακά Έργα

Δημιουργία Δικτύου Δημόσιων Χώρων

Οι δημόσιοι χώροι χωροθετούνται μέσα από μια στρατηγική διασποράς έτσι ώστε να εξυπηρετούν 
από τη μια τις ανάγκες των διαφόρων γειτονιών (για παράδειγμα πάνω και κάτω γειτονιά), και από 
την άλλη να ενθαρρύνουν την προσέλκυση νέων χρήσεων και νέων κατοίκων. Με αυτό τον τρόπο 
δημιουργείται ένα δίκτυο δημόσιων χώρων με ξεχωριστό ρόλο και χαρακτήρα στον καθένα έτσι ώ-
στε όλοι μαζί να υποστηρίζουν μια σύγχρονη καθημερινότητα μέσα σε ένα παραδοσιακό ιστό.
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Ομάδα Μελέτης
ΣΤΡΑΤΗΣ - ΧΑΤΖΗΣΩΤΗΡΙΟΥ, AA + U FOR ARCHITECTURE, ART AND URBANISM
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΣ, ΔΡ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΣ
ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗΣΩΤΗΡΙΟΥ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
RICCARDO URBANO, ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ

Υποστήριξη
ALESSANDRA SWINY, ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ

Τεχνική Υποστήριξη
ΛΑΡΑ ΑΛΦΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ, ΣΑΒΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΡΠΑ, ΒΙΚΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ, ΝΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, 
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΛΗΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΟΣΚΑΡΗΣ, ΒΡΑΧΙΜΗΣ ΜΟΥΤΗΡΗΣ

Προκαταρκτικό κόστος Έργου: 18 εκατομμύρια ευρώ
ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΠΥΡΗΝΑ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΣ



Άρχισε και συνεχίζεται 
με γοργούς ρυθμούς η 
αντικατάσταση όλων των 
παλαιών πινακίδων με τις 
ονομασίες των δρόμων. 
 Οι νέες πινακίδες είναι 
ανάγλυφες, με σύγχρονο 
σχεδιασμό και σίγουρα θα 
προσδώσουν νέα όψη στους 
δρόμους της Λεμεσού.

Νέα όψη
στις πινακίδες 
δρόμων

Αναπτυξιακά Έργα
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Οι Δημοτικές  Πλατείες 
αναβαθμίζονται 
με  δενδροφύτευση και περίφραξη

Τα έργα σχετικά με την αναβάθμιση 13 υφιστάμενων πλατειών και πε-
ρίφραξη / δενδροφύτευση 22 άλλων δημοσίων πλατειών, προχωρούν 

κανονικά βάσει προγράμματος στους πιο κάτω δρόμους και περιοχές: 
Νίκου Ρούσσου, Βασιλέως Παύλου, Λογοτεχνών, Μίλτωνος, Φαιναρέτης, 
Καλλισθένη & Καλλικράτους, Ελλανίκου, Ελπίδος, Λουί Αραγκόν, Αξιού & 
Ευαγόρα Λανίτη, Αξιού & Ευσκιού Πεύκη, Θεσπών & Δομνίτσας Καβουνί-
δου, Αιμιλίου Φράγκου, Άμστερνταμ, Πολυτεχνείου, Πριγκιπίσσης Αλέξιας, 
Ευνομίας,  Σάββα Ροτσίδη, Λάπμπρου Κοτσώνη, Ιάκωβου Τομπάζη, Οικο-
νόμου Παναγίδη, Μπετόβεν, Αριστομένης, Δ. Καμπόρογλου, Ρήγα Φεραίου, 
Λύτρα, Βαλτετσίου, Ανακρέοντος, Βέροιας, Ειρήνης και Ζέφυρου. 
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Μην τα πετάς, διαχώρισε τα...
Ανακύκλωση τώρα!

Περιβάλλον

Ο Δήμος Λεμεσού συμμετέχει εδώ κι 
ένα χρόνο, στο πρόγραμμα ανακύ-
κλωσης με την Green Dot. Εκπρόσω-

πος της εταιρείας επισήμανε ότι ο Δήμος Λε-
μεσού αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση για 
τους άλλους Δήμους για την καλή συνεργασία 
και επικοινωνία που υπάρχει μεταξύ της εται-
ρείας και του Δήμου. Εξήγησε στη συνέχεια α-
ναλυτικά τον τρόπο που γίνεται η περισυλλο-
γή, ως ακολούθως: 
Τα ανακυκλώσιμα υλικά που συλλέγει η 
Green Dot, είναι σε τρία ρεύματα:
α) Το ρεύμα του PMD που περιλαμβάνει πλα-
στικά μπουκάλια και δοχεία, μεταλλικές συ-
σκευασίες και χάρτινες συσκευασίες ποτών 
(τύπου tetrapak). Η περισυλλογή γίνεται μια 
φορά τη βδομάδα από σπίτι σε σπίτι ή από 
τους ειδικούς μεγάλους κάδους χρώματος 
μπλε που είναι τοποθετημένοι σε διάφορα ση-
μεία της πόλης.
β) Το ρεύμα του χαρτιού περιλαμβάνει χαρτο-
κιβώτια, εφημερίδες, περιοδικά, διαφημιστικά 
και χαρτί γραφείου. Η περισυλλογή γίνεται δύο 
φορές το μήνα, από σπίτι σε σπίτι και επιπρό-
σθετα δύο φορές την εβδομάδα περισυλλέγο-
νται χαρτοκιβώτια από το εμπορικό κέντρο.
γ) Το ρεύμα του γυαλιού που περιλαμβάνει 
γυάλινα μπουκάλια και άλλες γυάλινες συ-
σκευασίες. Η συλλογή γίνεται από τους ειδι-
κούς κάδους, σχήματος καμπάνας, που έχουν 

τοποθετηθεί σε κεντρικά και προσβάσιμα ση-
μεία σε κάθε γειτονιά.
Στατιστικά, όπως ανάφερε ο εκπρόσωπος της 
εταιρείας, σε όλα τα ρεύματα εντός των δη-
μοτικών ορίων της Λεμεσού, υπάρχει αυξητι-
κή τάση στην ανταπόκριση του κοινού, χρειά-
ζεται όμως περισσότερη ενημέρωση, αφού η 
χώρα μας εξακολουθεί να παραμένει πολύ χα-

μηλά στο θέμα της ανακύκλωσης.
Για το σκοπό αυτό, γίνεται παρουσίαση της α-
νάγκης για ανακύκλωση σε φιλμάκι που πα-
ρουσιάζεται σε σχολεία και σε άλλες εκδηλώ-
σεις, όπως τα Μαθητικά Δημοτικά Συμβούλια 
της πόλης μας. Την παρουσίαση κάνουν τόσο 
εκπρόσωποι της εταιρείας όσο και Λειτουργοί 
του Δήμου.

Στη Λεμεσό
 
Τα PMD, (πλαστικά μπουκάλια, μεταλλικές συσκευές και 
χαρτόκουτα που περιέχουν υγρό) συλλέγονται μια φορά την 
εβδομάδα με τη βοήθεια του διάφανου σακουλιού από το 
πεζοδρόμιο των μονοκατοικιών ή από τους μπλε κάδους που 
πιθανόν να έχουν τοποθετηθεί έξω από πολυκατοικίες.

Το χαρτί (ξηρά χαρτόκουτα και χαρτοκιβώτια, εφημερίδες, 
περιοδικά και χαρτί γραφείου) μαζεύεται 2 φορές το μήνα από 
το πεζοδρόμιο κάθε κατοικίας, αφού τοποθετηθούν σωστά τα 
υλικά σε χαρτοκιβώτιο.

Το γυαλί (γυάλινα μπουκάλια και βάζα) συλλέγεται με τη 
βοήθεια ειδικών πράσινων κάδων τύπου καμπάνας στους 
οποίους τα μεταφέρει ο καταναλωτής.

Ανακύκλωση

Μ έσα στα πλαίσια της πο-
λιτικής της εταιρικής 
κοινωνικής ευθύνης 

που εφαρμόζει η Εταιρεία PAFILIA, 
αλλά και της σημασίας που αποδί-
δει στη συνεργασία μεταξύ των 
Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και 
του ιδιωτικού τομέα προς όφελος 
των δημοτών, με κύριο στόχο και 
μέλημα την αναβάθμιση της ποιό-
τητας της ζωής στις πόλεις μας, έ-
χει καταλήξει στα ακόλουθα:
1. Η Εταιρεία αναγνωρίζοντας την 
ύπαρξη και σοβαρότητα των κυ-
κλοφοριακών προβλημάτων και 
την ανάγκη για παροχή περισσοτέ-

ρων χώρων στάθμευσης, ιδιαίτερα 
στην ευρύτερη παραλιακή περιο-
χή, έχει αποφασίσει να παραχωρή-
σει δωρεάν στους δημότες μέσω 
του Δήμου Λεμεσού μέχρι το τέλος 
του 2010, τη χρήση της έκτασης 
γης που της ανήκει ανατολικά του 
Δημοσίου Κήπου, ως χώρου στάθ-
μευσης.
2. Η Εταιρεία PAFILIA πιστεύει ότι 
με τη δημιουργία ενός τέτοιου με-
γάλου χώρου στάθμευσης ο οποί-
ος θα μπορεί να φιλοξενεί πέραν 
των 200 αυτοκινήτων θα μπορέσει 
να συμβάλει τόσο στην απάμβλυν-
ση του κυκλοφοριακού προβλήμα-

τος, όσο και στη διευκόλυνση των 
πελατών των παρακείμενων επιχει-
ρήσεων, των εργαζομένων της ευ-
ρύτερης περιοχής, των τουριστών 
και των άλλων επισκεπτών της πό-
λης, της παραλίας, της τουριστικής 
περιοχής, αλλά και της πρόσβασης 
των δημοτών και των άλλων επι-
σκεπτών στις διάφορες εκδηλώ-
σεις που διοργανώνει ο Δήμος Λε-
μεσού στο Κηποθέατρο, στο Δημό-
σιο Κήπο και γενικότερα στην πε-
ριοχή.
3. Η Εταιρεία PAFILIA θα αναλάβει 
πλήρως όλα τα έξοδα της διαμόρ-
φωσης του χώρου τα οποία ανέρ-

χονται περίπου στις €30.000.-  υ-
πολογίζεται δε ότι σε περίπου 15 
εργάσιμες ημέρες θα αποπερα-
τωθούν όλες οι απαραίτητες ερ-
γασίες.
Ο Δήμος Λεμεσού χαιρετίζει αυτή 
την πρωτοβουλία και εκφράζει τις 
ευχαριστίες του προς την Εταιρεία 
PAFILIA, η οποία πολλές φορές μέ-
χρι σήμερα έχει ποικιλοτρόπως εκ-
φράσει έμπρακτα τη στήριξή της 
προς το έργο των Δημοτικών Αρ-
χών της πόλης μας.  Είναι βέβαιο ό-
τι κατά ανάλογο τρόπο θα εκτιμή-
σουν τη χειρονομία και οι δημότες 
της Λεμεσού.

Παραχώρηση χώρου στάθμευσης
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Γιορτή του Κρασιού

Γιορτή του Κρασιού

Τ
ο ραντεβού δόθηκε και φέτος στη Λεμεσό για 10 μέρες οινοποσίας και κρα-
σοκατάνυξης με άφθονο δωρεάν οίνο. Κάθε χρόνο τέτοια εποχή από το 1961 
η καρδιά της Κύπρου χτυπά στη Λεμεσό. Και χτυπά τρελλά (λέτε να φταίει το 
κρασί;). Στην είσοδο του Δημοτικού Κήπου μας καλοσορίζει ο Βρακάς, εκεί κι 
αυτός από το 1962, ενώ πολλές εκδηλώσεις μας περιμένουν μέσα. 
Ο Δημοτικό Κήπος Λεμεσού που φιλοξενεί αυτήν την να την πούμε εκδή-

λωση; πανήγυρη; γευσιγνωστική σύναξη; συμπόσιο; λαϊκή εκδήλωση; υπαίθριο θέα-
τρο; γιορτή; όλα τα παραπάνω μαζί; κατακλύζεται κάθε νύχτα με περισσότερους από 
10.000 λάτρεις της ζωής που επιζητούν τη μυσταγωγική μέθη που προσφέρει μόνο 
το κρασί.
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Γιορτή του Κρασιού

Π
ολλοί είναι και οι επισκέπτες ντόπιοι και ξένοι, μόνιμοι κάτοικοι ή του-
ρίστες που επισκέφθηκαν τη γιορτή του Κρασιού. Εδώ βρέθηκαν όλες 
οι μεγάλες οινοπαραγωγικές εταιρίες, και τα περιφερειακά οινοποιεία 
που προσέφεραν άφθονο κυπριακό κρασί. Κρασί χωρίς φαγητό όμως 
δεν γίνεται. Βρίσκει κανείς τα πάντα εδώ, ντόπιους μεζέδες, κυπριακά 
φαγητά και γλυκά, παραδοσιακά εδέσματα και λιχουδιές.
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Γιορτή του Κρασιού

Ό
μως πλούσιο ήταν και το καλλιτεχνικό πρόγραμμα, χορός, τραγούδι 
και μουσική. Πολλά τα όργανα και οι μουσικές, πολύς ο χορός. Στη 
γιορτή μας διασκέδασαν με θεατρικές παραστάσεις: ο «Επιθεωρη-
σιακός Λόγος», ο Θεατρικός Όμιλος «Ένωση Κοινοτήτων Λεμεσού», 
το Θέατρο Σκιών Πάφου, το τμήμα Νοηματικής των Επιμορφωτικών  
Κέντρων Λεμεσού, η ΕΘΑΛ, το θέατρο «Επίγονοι» και το θέατρο Δι-

όνυσος, με μεθυσμένες νότες οι κανταδόροι Γιωργαλλέττοι και η Ομάδα Κύπριων Κα-
νταδόρων, η χορωδία Αρίωνες, ο Λαογραφικός Όμιλος Λεμεσού, ο πολιτιστικός Όμι-
λος Διάσταση και η Ρεμπέτικη παρέα, με τα τρελλά τους βήματα οι χορευτικοί όμιλοι: 
Νέοι Ορίζοντες, ο Πολιτιστικός Όμιλος «Κοντά στην παράδοση», «ΖΗΔΡΟΣ» Όμιλος 
«Λαογραφικών Ερευνών Λεμεσού» και το Εργαστήρι Μοντέρνου Χορού του Ανοικτού 
Σχολείου Αγ. Αθανασίου, ταχυδακτυλουργοί και όλοι εμείς που γλεντήσαμε πάνω στη 
διονυσιακή έξαψη που μας φορτώνει το νέκταρ των θνητών: ο οίνος!
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Γιορτή του Κρασιού

Φ
έτος όμως τηρώντας και το «αν πιεις μην οδηγείς» ο ΚΟΤ πρόσφερε 
δωρεάν μεταφορά των επισκεπτών από άλλες πόλεις με τη δρομο-
λόγηση των λεωφορείων Wine Εxpress.
Η επιτυχία της γιορτής φέτος ήταν απόλυτη. Η προσέλκυση του κό-
σμου ήταν κάτι παραπάνω από εντυπωσιακή. Το μόνο που μένει εί-
ναι όλοι οι λάτρεις του κρασιού και της χαράς να δώσουμε ραντε-

βού πάλι του χρόνου τον Σεπτέμβρη στον Δημοτικό Κήπο, στην Γιορτή του Κρασιού 
του 2010, γιατί εδώ στη Λεμεσό το γλέντι καλά κρατεί!



Αφιέρωμα
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Τ ο καλοκαίρι διοργανώθηκε με μεγά-
λη επιτυχία εκδήλωση προς τιμή του 
Νικόλα Ξιούτα, στο Δημοτικό Μέγαρο 
της πόλης μας.

Την όλη εκδήλωση χαιρέτησε ο Δήμαρχος κ. Αν-
δρέας Χρίστου. Στη συνέχεια έκαναν αναφορά 
στο έργο του οι: Μιχάλης Πασιαρδής ποιητής και 
συγγραφέας, Αριστείδης Κουδουνάρης ερευνη-
τής-ιστοριοδίφης και Πέτρος Παπαπολυβίου επί-
κουρος καθηγητής του Πανεπιστήμιου Κύπρου. 
Αντιφώνηση έκανε η θυγατέρα του Νικόλα Ξιού-
τα, Άγγελ Ιορδάνου.
Ο Νικόλας Ξιούτας υπήρξε μια από τις επιφανέ-
στερες μορφές των γραμμάτων και του δημόσι-
ου βίου της Λεμεσού. Γεννημένος στην Πάφο το 
1901 θεωρείται ως ένας από τους σημαντικότε-
ρους συμπολίτες μας, αφού από πολύ μικρός ε-
γκαταστάθηκε στη «μαγική πόλη» τη Λεμεσό με 
την οικογένεια του για να φοιτήσει στο γυμνάσιο, 
δεδομένου ότι η Πάφος τότε δεν είχε γυμνάσιο.
Όταν ο Νικόλας τελείωσε το Ελληνικό Γυμνάσιο 
Λεμεσού, η οικογένεια του εγκαταλείπει τη Λε-
μεσό για την Αθήνα, όπου τόσο ο Νικόλας, όσο 
και ο αδελφός του Παύλος σπούδασαν φιλολο-
γία και εξελίχθηκαν και οι δυο σε διαπρεπείς ε-
πιστήμονες, εκπαιδευτικούς και ερευνητές στον 
τομέα τους.

Με την επανεγκατάσταση του στη Λεμεσό, ο Νι-
κόλας Ξιούτας διορίζεται το 1923 στο Ελληνικό 
Γυμνάσιο Λεμεσού και το 1936 μεταβαίνει στο 
Πανεπιστήμιο του Exeter στην Αγγλία για μετα-
πτυχιακές σπουδές στα παιδαγωγικά, την ιστο-
ρία και τη ψυχολογία.
Το 1940 με την αφυπηρέτηση του τότε γυμνα-
σιάρχη Αργυρού Δρουσιώτη, η Σχολική Εφορεία 
Λεμεσού του προσφέρει τη γυμνασιαρχία. 
Το 1943, από τη θέση του Δημοτικού Συμβού-

λου υπηρέτησε την πόλη για τρία χρόνια ως το 
1946. Με εισήγηση και δικές του ενέργειες, ιδρύ-
θηκε η Δημοτική Βιβλιοθήκη Λεμεσού.
Ως καθηγητής υπήρξε πρωτοπόρος, εφαρμόζο-
ντας σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους βασι-
σμένες στον εποικοδομητικό διάλογο και καθι-
ερώνοντας πρώτος το θεσμό των debates (συ-
ζητήσεις).
Πρωτοστάτησε βεβαίως και στην καθιέρωση της 
δημοτικής μαζί με άλλους λογίους της Λεμεσού, 
σε μια εποχή που κυρίαρχη και επίσημη γλώσσα 
του Ελληνικού κράτους και των εφημερίδων ή-
ταν η καθαρεύουσα.
Έχει επίσης αφήσει πλούσια λογοτεχνική προ-
σφορά με μεταφράσεις από τα αρχαία ελληνικά, 
τα λατινικά και τα αγγλικά, με πάμπολλες διαλέ-
ξεις και με άρθρα, μελέτες και ερευνητικές εργα-
σίες σε περιοδικά. Δίδαξε αρχαίες τραγωδίες και 
θεατρικά έργα και ανέλαβε την έκδοση των ποι-
ημάτων του Βασίλη Μιχαηλίδη.
Ως καθηγητής ή δημοτικός σύμβουλος, ο Νικό-
λας Ξιούτας ήταν πάντα παραταγμένος στον α-
γώνα για τη μόρφωση και διαπαιδαγώγηση σω-
στών ανθρώπων, πιστών στις αξίες του ωραίου, 
του μεγάλου και του αληθινού. Παρέμεινε πά-
ντοτε απαρασάλευτος στα ιδανικά της προόδου 
και της κοινωνικής προκοπής.

Τιμή στον Νικόλα Ξιούτα

Ω ς ελάχιστη ένδειξη τιμής και εκτί-
μησης προς τον αείμνηστο Λεμε-
σιανό καλλιτέχνη και μουσικοσυν-
θέτη Μάριο Τόκα, ο Δήμος Λεμε-

σού προκήρυξε τον περασμένο Νοέμβριο δια-
γωνισμό συγγραφής στίχων εις μνήμη του, με 
θέμα τη Λεμεσό.
Εξήντα έξη (66) συνολικά στιχουργοί από όλες 
τις γωνιές της Κύπρου συμμετείχαν, υποβάλλο-
ντας ένα ή και περισσότερα στιχουργήματα ο 
καθένας. Την Κριτική Επιτροπή απετέλεσαν οι 
Βάσος Βενιζέλος, Ανδρέας Νεοφυτίδης και Φί-
λιππος Γράψας, οι οποίοι και επέλεξαν τους βρα-
βευθέντες στίχους, αναφέροντας ενδεικτικά ότι 

«όλα σχεδόν τα στιχουργήματα είναι εξαιρετικής 
ποιότητας με βασικά στοιχεία το σεβασμό, την 
αλήθεια και τη σοβαρότητα».
Στις 28 Σεπτεμβρίου 2009, πριν την έναρξη της 
συναυλίας – αφιερώματος στο Μάριο Τόκα, που 
διοργανώθηκε από την οικογένεια Κύπρου Τόκα 
με τη στήριξη του Δήμου Λεμεσού, ενώπιον μιας 
πραγματικής κοσμοσυρροής που κατέκλυσε το 
Δημοτικό Κηποθέατρο της πόλης, ο Δήμαρχος 
Λεμεσού κ. Ανδρέας Χρίστου απένειμε τα βρα-

βεία, στην παρουσία και των τριών μελών της 
Κριτικής Επιτροπής ως ακολούθως:
1ο βραβείο (1.000 ευρώ) «Χαϊδεμένη Λεμεσός» 
του Ανδρέα Κουκίδη.
2ο βραβείο (700 ευρώ) «Νόστου Άσμα» της Βι-
κτώριας Λασέττα Χριστοφή.
3ο βραβείο (400 ευρώ) «Η παλιά μας Λεμεσός» 
του Χρίστου Γιάλλουρου.
Έπαινος «Κόρη αρχοντοπούλα μου» του Μιχάλη 
Κωνσταντίνου.

Βράβευση
στιχουργών
εις μνήμη
Μάριου Τόκα
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Τ ην Παρασκευή 31 
Ιουλίου 2009 ο Δή-
μαρχος Λεμεσού κ. 
Ανδρέας Χρίστου 

και η  Πρόεδρος του Τεχνο-
λογικού Πανεπιστημίου Κύ-
πρου καθηγήτρια Ελπίδα Κε-
ραυνού Παπαηλιού υπέγρα-
ψαν δυο συμφωνίες, οι οποί-
ες αποτελούν μέρος της ευ-
ρύτερης συνεργασίας μεταξύ 
τους, η οποία καθιερώθηκε 
από το πρώτο έτος λειτουρ-
γίας του ΤΕΠΑΚ και αναπτύσ-
σεται μέσα από την υλοποίη-
ση συγκεκριμένων και πολυ-
διάστατων κοινών προγραμ-
μάτων. 
Η πρώτη συμφωνία προνοεί 
την παραχώρηση της υποδι-
αχείρισης των αθλητικών ε-
γκαταστάσεων του Φυτίδει-
ου Αθλητικού Κέντρου ΓΣΟ 
στο Πανεπιστήμιο όπου θα 
πραγματοποιούνται οι αθλη-
τικές δραστηριότητες των 
φοιτητών στο πλαίσιο του 
προγράμματος αθλητισμού 

του Πανεπιστημίου. Ενώ θα 
έχουν πρόσβαση τόσο το ευ-
ρύ κοινό της Λεμεσού όσο 
και οι δραστηριότητες του 
προγράμματος του ΚΟΑ «Α-
θλητισμός για όλους». 
Η δεύτερη αφορά τη χρή-
ση του ιστορικού κτιρίου της 
Δημοτικής Βιβλιοθήκης για 
περίοδο 15 ετών. Το Πανε-
πιστήμιο θα προχωρήσει σε 
πλήρη ανακαίνιση του κτιρί-
ου, στην εγκατάσταση σύγ-
χρονου εξοπλισμού, στη φω-
ταγώγηση των εξωτερικών 
του χώρων και στην ανέγερ-
ση ημιυπόγειου χώρου στη 
βόρεια πλευρά του κτιρίου. 
Επιπρόσθετα, το Πανεπιστή-
μιο αναλαμβάνει την πλήρη 
μηχανογράφηση των εκδό-
σεων της Δημοτικής Βιβλι-
οθήκης και την εκπαίδευση 
του προσωπικού της. Σημει-
ώνεται ότι η Δημοτική Βιβλι-
οθήκη θα συνεχίσει να λει-
τουργεί στο ισόγειο του κτι-
ρίου.

10ήμερο εκδηλώσεων
ΛΕΜΕΣΙΑ 2009

23/10 - 1/11/2009

Το ΤΕΠΑΚ “απλώνεται” στη Λεμεσό

Π ολύ αναβαθμισμένα ήταν τα φετι-
νά Λεμέσια τα οποία ήταν αφιερω-
μένα στον Παγκοσμιονίκη μας στο 
ύψος Κυριάκο Ιωάννου.

Το δεκαήμερο πρόγραμμα περιλάμβανε διε-
θνείς και τοπικές αθλητικές εκδηλώσεις, όπως 
Διεθνές Τουρνουά Ρυθμικής Γυμναστικής, Διε-
θνείς Αγώνες Πυγμαχίας, Διεθνή Αγώνα Δρό-
μου, Ποδηλατικός Γύρος Λεμεσού, Αγώνας Στί-
βου Βετεράνων Αθλητών, κ.α.
Στην τελετή έναρξης που πραγματοποιήθηκε 

στο χώρο στάθμευσης του Εναερίου με επίτι-
μο καλεσμένο τον υπουργό άμυνας κ. Κώστα 
Παπακώστα διαγωνίστηκαν 18 νεανικά μουσι-
κά και χορευτικά συγκροτήματα.
Παράλληλα, σε άλλες εκδηλώσεις, τιμήθηκαν 
για τις μεγάλες τους επιτυχίες ο Γιώργος Αχιλ-
λέως, Παύλος Κοντίδης και Μιχάλης Μαλεκί-
δης. 
Επίσημη προσκεκλημένη των φετινών εκδη-
λώσεων ήταν η παγκόσμια πρωταθλήτρια στο 
τριπλούν Χρυσοπηγή Δεβετζή.
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Α πό την 1η μέχρι τις 6 Ιουνίου, η 
Κύπρος υποδέχθηκε τους 13ους 
ΑΜΚΕ. Η διοργάνωση αυτή έχει 

προσφέρει πάρα πολλά στον αθλητισμό 
των χωρών της Ευρώπης που συμμετέ-
χουν, με πληθυσμό λιγότερο του ενός ε-
κατομμυρίου κατοίκων.  Η Κύπρος διορ-
γάνωσε τους ΑΜΚΕ για δεύτερη φορά, α-
φού η προηγούμενη ήταν το 1989. 
Ο Δήμος και οι δημότες της Λεμεσού εί-
χαν την ευκαιρία ν’απολαύσουν τους α-
γώνες κολύμβησης,  Beach Volley και 
τους Ιστιοπλοϊκούς στο Ναυτικό Όμιλο 
Λεμεσού όπώς επίσης και τους Αγώνες 
Ρυθμικής Γυμναστικής στο Στάδιο Σπύρου 
Κυπριανού – Palais de Sports.
Σ’αυτούς τους αγώνες η Κύπρος μας κατέκτη-
σε συνολικά 139 μετάλλια (59 χρυσά, 47 αρ-
γυρά και 33 χάλκινα), σπάζοντας τα ρεκόρ!
Οι χώρες πού λαμβάνουν μέρος στους ΑΜΚΕ 
είναι: Κύπρος, Ισλανδία, Ισραήλ, Λουξεμβούρ-
γο, Λιχτενσταϊν, Μόνακο, Μάλτα, Σαν Μαρίνο 

και Ονδούρα.
Η φλόγα των 13ων Αγώνων Μικρών Κρατών 
Ευρώπης έσβησε αλλά θα μείνει όμως για πά-
ντα αναμμένη στην καρδιά των χιλιάδων αν-
θρώπων που με τις επιδόσεις τους, τον αγώ-
να τους, το «ευ αγωνίζεσθαι» και το μεράκι 
τους έδωσε ζωή στην 13η αθλητική διοργά-
νωση των οκτώ μικρών σε μέγεθος αλλά με-
γάλων σε ψυχή, κρατών της Ευρώπης. Η Κύ-

προς παρέδωσε την σκυτάλη και τη 
σημαία των Αγώνων στο Λίχτενσταϊν 
που θα φιλοξενήσει τους 14ους ΑΜ-
ΚΕ, στους οποίους θα λάβει για πρώ-
τη φορά μέρος, εκτός απρόοπτου και 
το Μαυροβούνιο.
Όπως χαρακτηριστικά είπε και ο 
Πρόεδρος της Κυπριακής Ολυμπια-
κής Επιτροπής, Ουράνιος Ιωαννίδης 
« Δεν μπορώ να αποκρύψω ότι τού-
τοι οι 13οι ΑΜΚΕ θα μείνουν στην ι-
στορία ως οι Αγώνες που έβαλαν τον 
πήχη ακόμη πιο ψηλά. Κρατούμε λοι-
πόν τους δεσμούς φιλίας που σφυ-

ρηλατήσαμε και το άδολο χειροκρότημα που 
συνόδευσε τις προσπάθειες και τις επιτυχίες 
των αθλητών. Το ζήλο και τη συμβολή των ε-
θελοντών. Το δόσιμο ψυχής όλων όσοι ανέ-
λαβαν και έφεραν σε πέρας τούτους τους Α-
γώνες».
Το επόμενο ταξίδι στο όνειρο, σε δύο χρόνια, 
στο Λίχτενσταϊν.

Το ταξίδι
των 13ων Αγώνων Μικρών Κρατών Ευρώπης

Π ραγματοποιήθηκε πρόσφατα στο 
Δημοτικό Μέγαρο η τελετή υπο-
γραφής των συμβολαίων με τον κ. 

Στάθη Παπαδάκη – Εταιρεία Κ.Ε. ΠΑΠΑΔΑ-
ΚΗ, αναφορικά με τη δωρεά προς το Δήμο 
ενός διατηρητέου ακινήτου στον οδό Σα-
λαμίνος, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για 
πολιτιστικούς και άλλους συναφείς σκο-
πούς.
Το ακίνητο το οποίο θα ανακαινιστεί θα 
χρησιμοποιηθεί για την προώθηση των 
μορφωτικών, εκπαιδευτικών, πνευματι-
κών, καλλιτεχνικών και πολιτιστικών θε-
μάτων της Λεμεσού και ειδικότερα για να 
στεγαστεί στο μέλλον το Δημοτικό Πολιτι-
στικό Κέντρο, το οποίο θα ονομαστεί «Πα-
παδάκειο Δημοτικό Πολιτιστικό Κέντρο».
Παράλληλα η μεγάλη αυλή στην πίσω 
πλευρά των αποθηκών θα αξιοποιηθεί για 
τη διοργάνωση θερινών εκδηλώσεων.
Οι εργασίες αποκατάστασης υπολογίζεται 
ότι θα ξεκινήσουν το 2010, με στόχο το έρ-
γο να ολοκληρωθεί μέχρι το 2012.

Στάθης Παπαδάκης: Δωρεά ακινήτου στο Δήμο Λεμεσού
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
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Μεγάλα Μπαλέτα

Τ α «Μεγάλα Μπαλέτα», η ετήσια αυτή 
πολιτιστική διοργάνωση του Δήμου Λε-
μεσού έκλεισε φέτος δέκα χρόνια ζωής 

και έχει καταστεί ένας ετήσιος θεσμός ξεχωρι-
στής εμβέλειας, με διεθνές εκτόπισμα και θεα-
τές, τόσο ντόπιους, όσο και ξένους.
Τα «Μεγάλα Μπαλέτα» πρωτοδιοργανώθηκαν 
το 2000 και αποτελούν ένα από τα μεγαλύτε-
ρα θερινά δρώμενα του Δήμου Λεμεσού, φι-
λοξενώντας φημισμένα χορευτικά συγκροτή-
ματα, ανάμεσα στα οποία, τα Μπαλέτα Μπολ-
σόϊ, Κίροφ, Κρεμλίνου, το Εθνικό Μπαλέτο της 
Όπερας της Βουδαπέστης, το ιρλανδέζικο συ-
γκρότημα Lord of the Dance και τα ισπανικά 
μπαλέτα Fuego και Nueve Ballet Espanõl. 
Ο Δήμος Λεμεσού με φέτος εξασφάλισε την 
κάθοδο μίας από τις κορυφαίες ομάδες χορού 
στον κόσμο – την ομάδα Χορού του Maurice 
Bejart, για τους εορτασμούς των 10χρονών 
του επιτυχημένου αυτού θεσμού. Η ομάδα Χο-
ρού Bejart Ballet Lausanne, την οποία ίδρυ-
σε ο ιδιοφυής δάσκαλος του χορού Maurice 
Bejart, φέρει και την ονομασία «Τα μπαλέτα 
του 20ου αιώνα» γιατί θεωρούνται σήμερα 
τα καλύτερα μπαλέτα μοντέρνου χορού στον 
κόσμο. Οι παραστάσεις αυτές που πηγάζουν 

μέσα από το αστείρευτο ταλέντο του μεγάλου 
αυτού διδασκάλου χορού, σαρώνουν τις κο-
λακευτικότερες κριτικές στο καλλιτεχνικό τύ-
πο και κρίνονται πάντα πάρα πολύ αξιόλογες 
και πρωτότυπες. 
Ο Maurice Bejart, που είχε ιδιαίτερη σχέση με 
την Ελληνική μουσική και ειδικά με τον Μάνο 
Χατζιδάκι και τον Μίκη Θεοδωράκη, δημιούρ-
γησε μια νέα μεγάλη σχολή χορού, που μέσα 
από τις χορογραφίες, την κίνηση, εκπαίδευση 
των χορευτών του και των εκπληκτικών παρα-
στάσεων του, έχει καθιερωθεί σε ένα από τους 
μεγαλύτερους χορογράφους της εποχής μας.
Ο Γάλλος χορογράφος, ο οποίος πέθανε το 
2007, είχε εντυπωσιάσει τους κριτικούς με τις 
avant guarde χορογραφίες του, οι οποίες έθε-
σαν καινούργια πρότυπα στο μπαλέτο. Συνο-
λικά δημιούργησε περίπου 140 χορογραφίες, 
αναμειγνύοντας σ’αυτές διαφορετικά είδη (σι-
νεμά, θέατρο ή όπερα), στυλ και πολιτισμούς.
Ήθελε να κάνει το χορό «την τέχνη του 20ου 
αιώνα». «Έβγαλα το χορό από τις αίθουσες της 
όπερας για να τον μεταφυτεύσω στα Παλέ ντε 
Σπορ, στους Ολυμπιακούς Αγώνες, στο Φεστι-
βάλ της Αβινιόν» δήλωνε χαρακτηριστικά.
Αποτελεί ξεχωριστή τιμή για μας που φέτος 

φιλοξενήσαμε τα φημισμένα αυτά μπαλέτα, 
δήλωσε ο Δήμαρχος Λεμεσού, κ. Ανδρέας Χρί-
στου, καθώς επίσης και το γεγονός ότι ανάμε-
σα στους βασικούς τους σολίστ συγκαταλέγε-
ται και η Δάφνη Μουγιάση, η οποία αποτελεί 
γέννημα θρέμμα της πόλης μας και ξεπήδη-
σε μέσα από την πλούσια παράδοση της στο 
σύγχρονο χορό, για να αναδειχθεί στη συνέ-
χεια μέσα από τις πολύχρονες σπουδές της 
στο εξωτερικό.
Η ομάδα χορού του Maurice Bejart, φιλοξε-
νήθηκε στο Δημοτικό Κηποθέατρο Λεμεσού 
με σαράντα πέντε εξαίρετους χορευτές, σ’έ-
να δίωρο πρόγραμμα με τα γνωστά έργά “Le 
Casino des Esprits”, “Igor et Nous”, “Ce que 
l’amour me dit”, “Dibouk” και ένα σόλο κομ-
μάτι από τον μεγάλο χορευτή και καλλιτε-
χνικό διευθυντή της ομάδας Gil Roman, το 
“Manos” σε μουσική Μάνου Χατζιδάκι. Η πο-
λιτιστική αυτή προσφορά του Δήμου στον 
τομέα των υψηλού επιπέδου θεαμάτων δεν 
θα ήταν δυνατή χωρίς τη συμπαράσταση 
και επιχορήγηση του Υπουργείου Παιδείας 
και Πολιτισμού, όσο και του Κυπριακού Ορ-
γανισμού Τουρισμού και πολλών άλλων χο-
ρηγών.
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Η Γιορτή
της Μουσικής!

Κ άθε χρόνο μουσικοί κάθε είδους μαζεύο-
νται για να γιορτάσουν και να μοιραστούν 
με όλο τον κόσμο το πάθος που τους συν-

δέει. Έτσι και φέτος, την Κυριακή 21 Ιουνίου 2009 
ημέρα που ξεκινάει το θερινό ηλιοστάσιο, μουσι-
κοί της Κύπρου με μελωδίες από όλο τον κόσμο 
γιόρτασαν με μεγαλοπρέπεια την μεγαλύτερη η-
μέρα του χρόνου.
Να σημειωθεί ότι η γιορτή αυτή ξεκίνησε από τη 
Γαλλία το 1982 και από έκτοτε καθιερώθηκε σε πε-
ρισσότερες από 100 χώρες. O Δήμος Λεμεσού, σε 
συνεργασία με την Αlliance Francaise Λεμεσού, το 
μουσικό Ατελιέ Φειδίας και την πολιτιστική κίνη-
ση Λεμεσού «Επιλογή» γιόρτασε την ημέρα αυτή 
στην πλατεία του Μεσαιωνικού Κάστρου από τις 6 
το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Συμμετείχαν τα 
μουσικά σχήματα: Rude Bay, Foley’s Swing Band, 
οι φιλαρμονικές του Δήμου Λεμεσού και Μέσα Γει-
τονιάς, Tat –Tnabar, Crimson, Cuba Vitral, Fly High 
και Νικόλας Σαββίδης.

4ο Ευρω
Μεσογειακό
Φεστιβάλ
Παραδοσιακών
Χορών

9o Διεθνές
Παιδικό
Φεστιβάλ
Λαϊκών
Χορών

Σ ε ρυθμούς παραδοσιακών χο-
ρών, αναβαθμισμένο και διευ-
ρυμένο ήταν το φετινό 9ο Δι-

εθνές Φεστιβάλ Λαϊκών Χορών, που 
πραγματοποιήθηκε στη Λεμεσό, στο 
Πελένδρι και στη Λευκωσία μεταξύ 29 
Ιουνίου και 3 Ιουλίου 2009. 
Στη φετινή διοργάνωση συμμετείχαν 
παιδικές χορευτικές ομάδες από την 
Ελλάδα, Πολωνία, Ρωσία, Σλοβακία και 
την Κύπρο. Στη Λεμεσό πραγματοποι-
ήθηκε για πρώτη φορά το Φεστιβάλ, 
το 1993, το οποίο δίνει την ευκαιρία σε 
παιδιά που προέρχονται από χώρες με 
διαφορετική παράδοση και πολιτισμό, 
να έρθουν σε επαφή, να γνωριστούν 
μεταξύ τους και να ζήσουν για λίγο μαζί 

ξεπερνώντας, με όπλο την αγνή παιδι-
κή τους ψυχή, εθνικούς, φυλετικούς και 
γλωσσικούς φραγμούς. Η τελετή λήξης 
πραγματοποιήθηκε στην πλατεία του 
Μεσαιωνικού Κάστρου. Διοργανωτές 
ο Λαογραφικός Όμιλος Λεμεσού, με τη 
συνεργασία των Δήμων Λεμεσού και Α-
γλαντζιάς και Σύνδεσμο Αποδήμων και 
Φίλων Πελεντρίου. Χορηγοί: Υπ. Παι-
δείας και Πολιτισμού, Οργανισμός Νε-
ολαίας Κύπρου, ΚΟΤ και ΟΠΑΠ.

Τ ο 4ο ΕυρωΜεσογειακό Φεστιβάλ 
παραδοσιακών χορών διοργανώ-
θηκε για 4η συνεχή χρονιά από το 

Δήμο Λεμεσού. Οι Αυγουστιάτικες νύχτες 
της Λεμεσού γέμισαν χορό και μουσική. 
Γνωρίζοντας ότι οι χώρες της Μεσογεια-
κής λεκάνης είναι τόσο πλούσιες σε πα-
ραδοσιακή μουσική και χορούς όσοι και 
οι κόκκοι της άμμου που την περιβάλουν. 
Ο Δήμος Λεμεσού ένωσε αυτές τις πα-
ραδοσιακές εκφράσεις της μεσογειακής 
κουλτούρας σε ένα φεστιβάλ πραγματι-
κό οργασμό ηχοχρωμάτων και κίνησης.
Στο Φεστιβάλ πήραν μέρας συγκροτήμα-
τα από την Κύπρο, την Ελλάδα, την Ιορ-
δανία, την Ρουμανία, τη Σερβία και την Ι-
σπανία.
Το Φεστιβάλ ξεκίνησε με την παρέλαση 
των συγκροτημάτων στο περίβολο της 
εκκλησίας της Αγίας Ζώνης με κατάλη-
ξη την Πλατεία  Γρηγόρη Αυξεντίου. Για 4 

μέρες γέμισαν τις καρδιές μας με μουσι-
κή και χορό. Το Φεστιβάλ στέφθηκε με α-
πόλυτη επιτυχία, το ραντεβού δόθηκε για 
του χρόνου και θα το περιμένουμε με α-
νυπομονησία.



Ο ι Καλοκαι-
ρινές Εκδη-
λώσεις του 

Δήμου Λεμεσού στο 
Μεσαιωνικό Κάστρο 
πρωτοδιοργανώθη-
καν το 1990, σε μια ε-
ποχή που η γύρω πε-
ριοχή δεν αποτελού-
σε το πολιτιστικό και 
ψυχαγωγικό κέντρο 
της πόλης, στο οποίο 
έχει σήμερα εξελιχθεί. 
Μέσα από το πέρα-
σμα του χρόνου καθι-
ερώθηκαν ως θεσμός 
στο θερινό γίγνεσθαι 
το τόπου, φέρνοντας 
το κοινό σ’επαφή με 
τους σύγχρονους δη-
μιουργούς της Κύ-
πρου, τις αναζητήσεις 
και τα ρεύματα σ’ό-
λους τους τομείς των 
τεχνών. Για έκτη συνεχή χρονιά στα πλαί-
σια των Καλοκαιρινών Εκδηλώσεων του, 
Ο Δήμος Λεμεσού συνδιοργάνωσε το Φε-
στιβάλ Σύγχρονου Χορού με τη Νέα Κίνη-
ση Ομάδων Χορού, χορευτών και χορο-
γράφων Κύπρου, ενώ φέτος τα δρώμε-
να ήταν κατεξοχήν αφιερωμένα στη με-
σαιωνική πεζογραφία, την ποίηση, τα πα-
ραμύθια και τις ιστορικές αφηγήσεις της 
Κύπρου μέσα από τη μουσική, το θέατρο 
και το χορό. Διοργανώθηκαν οι εξής εκ-
δηλώσεις:
Τετάρτη 22 Ιουλίου: «Ο Έρωτας και ο 
Θάνατος το ίδιο Σπαθί Κρατάνε» - Συναυ-
λία με την Ορχήστρα Χρωμάτων Κύπρου 

υπό την καλλιτεχνική 
διεύθυνση του Χρή-
στου Φιλίππου.  
Πέμπτη 23 Ιουλίου: 
«Στης Κύπρου το Βασί-
λειο» του Γιώργου Νεο-
φύτου από το Θέατρο 
Σκάλα σε σκηνοθεσία 
Ανδρέα Μελέκη.
Σάββατο 25, Κυρια-
κή 26 & Δευτέρα 27 
Ιουλίου: «Ο Πρίντζης: 
Are you Coming? Shall 
I wait for you?» Χορευ-
τικό δρώμενο από την 
Ομάδα Interact σε χο-
ρογραφία Νατάσας Γε-
ωργίου.
Τρίτη 28 Ιουλίου: «Ε-
ξήγησις της Γλυκείας 
Χώρας Κύπρου» - Συ-
ναυλία με το μουσικό 
σχήμα Ευαγόρα Καρα-
γιώργη.

Τετάρτη 29 Ιουλίου: «Αθύμησις Καιρού 
και Τόπου» - Συναυλία με το Δώρο Δημο-
σθένους, το Μιχάλη Χατζημιχαήλ, τη Χο-
ρωδία Δωματίου του Παπαδάκειου Δη-
μοτικού Ωδείου και τη μουσική ομάδα 
Κύπριδα Φωνή υπό την καλλιτεχνική δι-
εύθυνση του Άδμητου Πιτσιλλίδη.
Πέμπτη 30 Ιουλίου: «Το Βασιλόπουλο 
της Βενεδιάς» από το Θέατρο Μαριονε-
τών Aristo-funny.
Παρασκευή 31 Ιουλίου: «Φεύγοντα 
Καιρούς και Χρόνους» – Συναυλία με την 
Καλλιόπη Βέττα, τη Χορωδία Νέων της Ε-
πιλογής, το Κουαρτέτο Εγχόρδων του Δή-
μου Λεμεσού και Ορχήστρα.

Αθύμησις Καιρού και Τόπου
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Τ ο 4ο Ρωσοκυπρια-
κό Φεστιβάλ το ο-
ποίο διεξήχθη στις 

13 και 14  Ιουνίου στέ-
φθηκε με απόλυτη επιτυ-
χία. Την επίσημη τελετή έ-
ναρξης τίμησε με την πα-
ρουσία του ο Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας κ. Δη-
μήτρης Χριστόφιας, ενώ 
επίσης παραβρέθηκαν Υ-
πουργοί, Βουλευτές, Δη-
μοτικές Αρχές και άλλοι α-
ξιωματούχοι. 
Το Φεστιβάλ είχε τερά-
στια απήχηση, καθώς έλα-
βαν μέρος πάνω από 350 
συμμετέχοντες με χορό, 
εκθέσεις, τραγούδια και 
το παρακολούθησαν πέ-
ραν των 15 χιλιάδων ατόμων διαφόρων εθνικοτήτων. 
Επίσης συμμετείχαν πάνω από 70 εταιρείες που εξέθεταν 
τα προϊόντα τους. 

Περί Ανέμων και Υδάτων

Μουσικές Κυριακές: Ιούλιος, Αύγουστος, 
Σεμπτέμβριος και Οκτώβριος

Κάθε Κυριακή και για 4 μήνες, αρχίζοντας από τις 19 Ι-
ουλίου μέχρι και τις 25 Οκτωβρίου 2009, ο Δήμος Λε-

μεσού παρουσίασε 15 μουσικά σχήματα, καλύπτοντας ό-
λα τα είδη μουσικής: Λαϊκό και έντεχνο ελληνικό τραγού-
δι, μουσική τζαζ, ροκ, κλασσική, καντάδες και κυπριακές 
συνθέσεις, δίνοντας την ευκαιρία στο κοινό, με ελεύθε-
ρη είσοδο, να απολαύσει τη μουσική πλάι στη θαλασσινή 
αύρα κατά μήκος της παραλιακής επίχωσης, δροσίζοντας 
μας άλλοτε με τον Γραίγο, Σιρόκο, Πουνέντε, Λεβάντε, Ό-
στρια, Τραμοντάνα, Μαΐστρο και άλλοτε του Λίβα.

4ο 
Ρωσοκυπριακό 

Φεστιβάλ

Έ να τετραήμερο εκδηλώσεων, με 
τίτλο «Θαλασσινές Βραδιές Λεμε-
σού» μας χάρισε η Εταιρεία Του-

ριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Λεμε-
σού από τις 9 με 12 Οκτωβρίου. 
Επρόκειτο για ένα τετραήμερο μουσι-
κών και χορευτικών δρώμενων στα πλαί-
σια του γενικότερου προγράμματος εκ-
δηλώσεων για το 2009, με επίκεντρο το 
παραλιακό μέτωπο της πόλης. Την καλ-
λιτεχνική διεύθυνση των ‘βραδιών’ ανέ-
λαβε ο καταξιωμένος μουσικοσυνθέτης 
Βάσος Αργυρίδης. Κατά τη διάρκεια των 
εκδηλώσεων συμμετείχαν οι «Artis Trio», 
«Bouzouki Quintet», «Limassol Male 
Quadraphonia», «Cuba Tropical Trio”, DJ 
Markakis, ο πολιτιστικός Όμιλος Διάστα-
ση μαζί με του Γιώργο Περρή. 

Η Εταιρεία επιχει-
ρεί τον εμπλουτι-
σμό του φθινοπω-
ρινού πολιτιστι-
κού ημερολογίου 
της πόλης και μέ-
σω αυτών να προ-
βληθεί η παρά-
δοση της Λεμε-
σού στη μουσική 
και το γλέντι και 
να δοθεί η ευκαι-
ρία στους επισκέ-
πτες να πάρουν 
μια γεύση από τις 
παλιές βεγγέρες και καντάδες έως και τις 
σύγχρονες μουσικές και χορευτικές προ-
τάσεις που παρουσιάζονται.

Θαλασσινές Βραδιές Λεμεσού
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Γιορτή του
Κατακλυσμού 

6 - 8 Ιουνίου στον 
πεζόδρομο της 

προκυμαίας και τη 
μεγάλη αποβάθρα 

Η σημαντική αυτή γιορτή της Πε-
ντηκοστής, 50 ημέρες μετά το 

Πάσχα, έχει εκχριστιανίσει τις πρώτες 
εαρινές ιεροτελεστίες της Αφροδίτης. 
Φέτος, ο Δήμος Λεμεσού, θέλοντας 
να αναβαθμίσει αυτή την εμποροπα-
νήγυρη, την εμπλούτισε με ένα ξεχω-
ριστό καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Κα-
θώς, η γιορτή αυτή είναι συνυφασμέ-
νη με το νερό και τη θάλασσα, τα ση-
μαντικά θεάματα ήταν τα θαλασσινά 
παιγνίδια, οι διαγωνισμοί αυτοσχέδι-
ας ποίησης, οι παραδοσιακοί χοροί 
και η φολκλορική μουσική και μαζί με 
τους πλανόδιους πωλητές σχηματί-
ζαν μια νοσταλγική εικόνα από το πα-
ρελθόν. 
Αποκορύφωμα των φετινών εκδηλώ-
σεων ήταν η μεγάλη συναυλία που έ-
δωσε ο λαϊκός τραγουδιστής Στέλιος 
Διονυσίου.

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα
Κινητικότητας

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας είναι μια ετήσια εκστρατεία 
ενημέρωσης που προωθεί τη βιώσιμη μετακίνηση στις πόλεις και 
διοργανώνεται από τα αστικά δίκτυα Εurocities, Εnergie-Cites 
και Climaite Αlliance με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
Ο σκοπός της εκστρατείας είναι να κινητοποιήσει τις τοπικές Αρχές ώστε 
να εφαρμόσουν και να προωθήσουν τα αειφόρα μέσα μετακίνησης μέσα 
στην πόλη που προσφέρουν πιο καθαρή ατμόσφαιρα και καλύτερη 
ποιότητα ζωής στην πόλη.

Μ έσα στα πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας από τις 16-22 Σεπτεμβρίου, ο 
Δήμος Λεμεσού αγόρασε πέντε ποδήλατα που χρησιμοποιήθηκαν από τους υπαλλήλους 
του Δήμου κατά τη διάρκεια της εβδομάδας αυτής.

Στην Δημοσιογραφική Διάσκεψη της Πέμπτης 17 Σεπτεμβρίου ο Δήμαρχος κ. Ανδρέας Χρίστου και 
μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου περπάτησαν από το Παττίχειο Θέατρο έως το Δημοτικό Μέγαρο ό-
που μαζί με μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και άλλων περιβαλλοντικών οργανώσεων και υπηρεσι-
ών εξάγγειλαν το πρόγραμμα των εκδηλώσεων. Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε ο 
ποδηλατικός γύρος της Λεμεσού σε συνεργασία με τον Ποδηλατικό Όμιλο της Λεμεσού. 
Οι εκδηλώσεις είχαν ως στόχο  την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σε ό,τι αφορά στους 
εναλλακτικούς τρόπους διακίνησης στην πόλη μας.
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Τ ο πρώτο Επιστημονικό Συμπόσιο 
Προφορικής Ιστορίας με θέμα «Ιστο-
ριογραφώντας τη Λεμεσό» και με ένα 

δεύτερο, ειδικό θέμα: «Ο ήχος της πόλης: κα-
ντάδες και Κανταδόροι», πραγματοποιήθηκε 
τον Σεπτέμβρη του 2005 σημειώνοντας με-
γάλη επιτυχία. Το 2006, το θέμα του 2ου Συ-
μποσίου ήταν αφιερωμένο στην «Παιδεία εν 
Λεμεσώ» και με ειδικό θέμα: «Γυναικείες προ-
σωπικότητες που συνέβαλαν στην εκπαιδευ-
τική ιστορία της πόλης». Το 3ο Συμπόσιο εί-
χε επικεντρωθεί στην οικονομική, την εμπο-
ρική και τη βιομηχανική ιστορία της πόλης, 
ιδιαίτερα τους τελευταίους δυο αιώνες ενώ 
το 4ο Συμπόσιο επικεντρώθηκε στην αθλητι-
κή ιστορία της πόλης. Το 5ο Συμπόσιο επικε-
ντρώθηκε στη Λεμεσό του Πολιτισμού.
Από τις 27 μέχρι και τις 29 Νοεμβρίου 2009, 
στην αίθουσα τελετών του Δήμου Λεμεσού 
με θέμα: «Η Λεμεσός του Πολιτισμού: Πρό-
σωπα, Γεγονότα, Φαινόμενα και Θεσμοί στην 
Πολιτιστική της Ιστορία» ακούστηκαν ειση-
γήσεις για μια πόλη στην οποία ο πολιτισμός 
είναι βίωμα.
Μπροστά μας βρέθηκε η Λεμεσός που θυμά-
ται την ιστορία της και που θέλει να μας την 
αποκαλύψει μέσα από τις επιστημονικές ει-
σηγήσεις που θα ακούστηκαν στο τριήμε-
ρο που θα διεξάχθει το Συμπόσιο. Μέσα α-
πό την παρουσίαση σημαντικών μελετητών 
που εδώ και χρόνια (πολλοί δεκάδες χρόνια) 
την καταγράφουν, μάθαμε και θα ξαναμά-
θουμε, θα χρειαστεί να ξεμάθουμε κάτι που 
το μάθαμε λανθασμένα και θα το κουβαλού-
με αν δεν το επισημάνουν οι μελετητές.  Στο 
συμπόσιο πήραν μέρος σημαντικοί μελετη-
τές που μέσα από εισηγήσεις και συζητήσεις 
«στρογγυλής τραπέζης» μίλησαν για πολλά 
θέματα που σχετίζονται με την πολιτιστική ι-
στορία της Λεμεσού. 
Διοργανωτής το Παττίχειο Ιστορικό Αρχεί-
ο-Μουσείο και Κέντρο Μελετών του Δήμου 
Λεμεσού σε συνεργασία με το Συντονιστικό 
Συμβούλιο Πολιτιστικών Φορέων Λεμεσού 
και με προσκεκλημένους όλους όσοι ενδια-
φέρονται για την ιστορία μιας πόλης που δεν 
θέλει να ξεχάσει το παρελθόν της, τη στιγμή 
που αναπτύσσεται ραγδαία και εξελίσσεται 

σε μια σημαντική μεσογειακή και ευρωπαϊκή 
πόλη στην καρδιά της Μέσης Ανατολής.   
Αφετηρία της προσπάθειας αυτής υπήρξε η 
πρόθεση να καταγραφεί η συλλογική μνήμη 
μιας παλαιότερης εποχής μέσα από την επι-
στημονική έρευνα, αλλά και οι προφορικές 
μαρτυρίες και αφηγήσεις προσώπων που έ-
ζησαν τις κοινωνικές και οικονομικές συνθή-
κες πολλών περιόδων. «Πράξη πολιτιστικής 
παρέμβασης της τοπικής κοινωνίας», χαρα-
κτηρίζει το Συμπόσιο ο Μίμης Σοφοκλέους, 
επιστημονικός διευθυντής του Ιστορικού Αρ-
χείου-Μουσείου της πόλης και συντονιστής 
του Συμποσίου. «Απώτερος στόχος είναι ο ε-
μπλουτισμός του Αρχείου της πόλης μέσα α-
πό ένα θεσμό που θα επανέρχεται κάθε χρό-
νο με ένα διαφορετικό θέμα για, να καλύπτει 
κάθε φορά κι ένα κενό ή θα αλλάζει, όταν 
χρειάζεται την κρατούσα άποψη. Το υλικό 
που συγκεντρώνεται θα βρει στέγη στο υπό 
ανακαίνιση Παττίχειο Ιστορικό Αρχείο, Μου-
σείο και Κέντρο Μελετών στην πάλαι ποτέ Οι-
κία Επάρχου, όταν αυτό λειτουργήσει».
Στην Αίθουσα Τελετών του Δήμου Λεμεσού, 
λοιπόν, η «λεμεσιανή κοινωνία» υποδέχεται 
δυναμικά μια μεγάλη ομάδα ερευνητών που 
μελετούν τον πολιτισμό στη Λεμεσό από τις 
αρχές του 19ου αιώνα μέχρι σήμερα. Αξίζει 
να σημειωθεί πως πολλά άτομα που συμμε-
τήχαν στο Συμπόσιο, με εισηγήσεις και πα-

ρεμβάσεις, κουβαλούν οι ίδιοι στοιχεία συλ-
λογικής μνήμης που αποτυπώνουν τα πολι-
τιστικά χαρακτηριστικά της πόλης της Λεμε-
σού επεκτείνοντας, συγχρόνως, τη διακίνη-
ση ιδεών που λαμβάνει χώρα στις μέρες μας, 
προετοιμάζοντας τη Λεμεσό του μέλλοντος. 
Έτσι καταγράφεται η ιστορία. Μέσα από πρω-
τογενείς αρχειακές πηγές, αναφορές αυτών 
που τη δημιουργούν και αναλύσεις με βάση 
τις μεθόδους που αξιοποιεί η ιστορική έρευ-
να.  Ο Δήμαρχος Λεμεσού, κ. Ανδρέας Χρί-
στου, έχει διακηρύξει αρκετές φορές πως «ο 
Δήμος έχει υποχρέωση να στηρίξει την προ-
σπάθεια του Ιστορικού Αρχείου και Μουσεί-
ου της πόλης να επιστημονικοποιήσει την ι-
στορία μας γιατί μας δίνει μέσω του Συμποσί-
ου τον βηματισμό για την καταγραφή και με-
λέτη της ιστορίας μας, ιδιαίτερα σε ένα σημα-
ντικό χώρο όπως αυτόν του Πολιτισμού στον 
οποίο η Λεμεσός υπήρξε πρωτοπόρα και θε-
ωρείται ως ‘η πολιτιστική πρωτεύουσα’ της 
Κύπρου». 
Κύριος Ομιλητής ήταν ο Κώστας Μακρίδης, 
Νομικός και μελετητής της ιστορίας του πο-
λιτισμού της Λεμεσού.
Την Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου, την μέρα που 
έγινε η επίσημη έναρξη των εργασιών του Συ-
μποσίου, πραγματοποιήθηκε και η επίσημη πα-
ρουσίαση του τόμου των Πρακτικών του 2ου 
Συμποσίου «Η Παιδεία εν Λεμεσώ» (2006).

Η Λεμεσός θυμάται...
την πολιτιστική της ιστορία
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