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Χαιρετισμός του Δημάρχου Λεμεσού κ. Νίκου Νικολαΐδη
στα εγκαίνια της Πλατείας Αριστείδη Λ. Κουδουνάρη
το Σάββατο 7 Μαρτίου 2020
Εξοχότατε Πρόεδρε της Κυπριακής Δημοκρατίας,
Πανιερότατε,
Κύριοι Βουλευτές,
Εκπρόσωποι Κομμάτων,
Κύριοι Δήμαρχοι,
Κύριε Έπαρχε,
Κύριε Αντιδήμαρχε,
Κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι,
Κύριε Εκπρόσωπε της Αστυνομίας,
Κυρίες και Κύριοι,
Αγαπητές αδελφές του αείμνηστου Αριστείδη Κουδουνάρη, Άρτεμις, Λουΐζα, Τάτια, και
Φρειδερίκη, Φίλε Γιάννη,
Εκ μέρους του Δημοτικού Συμβουλίου Λεμεσού, σας καλωσορίζω στην τελετή εγκαινίων
της Πλατείας Αριστείδη Κουδουνάρη.
Ιδιαίτερα καλωσορίζω τον Πρόεδρο Αναστασιάδη και τον ευχαριστώ θερμά για την εδώ
παρουσία του, όπως και για τη διαχρονική σθεναρή στήριξη του προς την πόλη μας.
Το έργο που εγκαινιάζουμε σήμερα αποτελεί ένα από 7 έργα, συνολικού
προϋπολογισμού €23 εκατομμυρίων, τα οποία
συγχρηματοδοτούνται από το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την
Προγραμματική Περίοδο 2014 – 2020. Μέσα στα πλαίσια του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη» στον άξονα
προτεραιότητας «Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη» εντάσσονται και οι αναπλάσεις ακόμα 3
πλατειών, η Πλατεία παρά την οδό Φιλελλήνων, η Πλατεία Συντάγματος και η Πλατεία
Αναγέννησης.
Τα έργα για τις 3 από τις 4 πλατείες έχουν ολοκληρωθεί, ενώ η Πλατεία Αναγέννησης
ολοκληρώνεται τον ερχόμενο Ιούνιο.
Η ανάπλαση της πλατείας που εγκαινιάζουμε σήμερα περιλαμβάνει
-

Τοπιοτέχνηση και εγκατάσταση αρδευτικού συστήματος

-

Κατασκευή υπαίθριων καθιστικών χώρων
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-

Κατασκευή πορειών με διαδρόμους

-

Κατασκευή κερκίδων για μικρές εκδηλώσεις

-

Ευκολίες ΑμεΑ

-

Φωτισμό

-

και Σύστημα περισυλλογής ομβρίων υδάτων

Το συνολικό κόστος του έργου ανήλθε στις €345.000.
Η πλατεία Αριστείδη Κουδουνάρη, αποτελεί πλέον ένα όμορφο χώρο για άσκηση και
κοινωνικοποίηση των κατοίκων της περιοχής Τσιφλικουδιών αλλά και των επισκεπτών
από τις γύρω περιοχές. Η γειτνίαση της με την υπό διαμόρφωση περιοχή της Ακταίας
Οδού, δίνει στην πλατεία μια εξαίρετη προοπτική ένταξης της στον γενικότερο
σχεδιασμό της πολύ σημαντικής περιοχής μεταξύ Μαρίνας και Νέου Λιμανιού.
Θέλω να ευχαριστήσω, όλους όσοι συνέβαλαν στον σχεδιασμό και υλοποίηση του έργου
αυτού:
1. Tο Δημοτικό Συμβούλιο και τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου μας που σχεδίασαν
και συντόνισαν το έργο
2. Το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο και τον τέως Δήμαρχο κ. Χρίστου,
3. Την Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης,
για την άψογη συνεργασία που είχαμε
4. Τον εργολάβο του έργου A.N. Christou Properties and Constructions Ltd.
5. Όλες τις υπηρεσίες κοινής ωφελείας οι οποίες ενεπλάκησαν στην εκτέλεση του
έργου.
6. Θέλω τέλος να ευχαριστήσω τους φίλους της περιοχής, οι οποίοι με περισσή
αγάπη φρόντιζαν όλα αυτά τα χρόνια τα δέντρα του πάρκου αυτού.

Κύριε Πρόεδρε,
Το Δημοτικό Συμβούλιο Λεμεσού, έχει ομόφωνα αποφασίσει να ονομάσει την πλατεία
που εγκαινιάζουμε σήμερα «Πλατεία Αριστείδη Λ. Κουδουνάρη» ως ένδειξη τιμής σε μια
ξεχωριστή φυσιογνωμία, του διαμετρήματος, της μεγαλοσύνης, της γενναιοδωρίας, της
αρχοντιάς και της ανθρωπιάς του συμπολίτη μας Τείτη Κουδουνάρη.
Η συμβολή του Αριστείδη Κουδουνάρη στα γράμματα της Λεμεσού και της Κύπρου
γενικότερα αλλά και στις κυπριολογικές σπουδές υπήρξε τεράστια.
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Ο αείμνηστος Τείτης έχει προικίσει τη γενέτειρά του με δωρεές ανεκτίμητης αξίας και
ύψιστης σπουδαιότητας.
Δώρισε στο Παττίχειο Δημοτικό Αρχείο το αρχείο του, με άξονα τη Λεμεσό, ανάμεσα στο
οποίο περιλαμβάνεται ένα σπάνιο φωτογραφικό υλικό για την πόλη και τους ανθρώπους
της. Δώρισε στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Λεμεσού, τώρα Δημοτική Πανεπιστημιακή
Βιβλιοθήκη, ένα μεγάλο μέρος τόμων και περιοδικών εκδόσεων από την προσωπική του
βιβλιοθήκη. Δώρισε στο Δημοτικό Μουσείο Λαϊκής Τέχνης της Λεμεσού εξαίρετες
συλλογές από κεντήματα, δαντέλες και ποικίλα είδη λαϊκής τέχνης και χειροτεχνίας.
Επίσης ο Δήμος Λεμεσού απέκτησε μέσω των δωρεών του Αριστείδη Λ. Κουδουνάρη μια
σπάνια συλλογή από κοσμήματα και αρχιερατικές ζώνες καθώς και τις συλλογές
ασημικών και κεντημάτων των ιστορικών οικογενειών Χριστοδούλου Καρύδη, πρώτου
Δημάρχου Λεμεσού και Βοντιτσιάνου. Τέλος από τον Αριστείδη Λ. Κουδουνάρη η
Δημοτική Πινακοθήκη Λεμεσού απέκτησε σπουδαιότατα έργα, κυριολεκτικούς
θησαυρούς για την ιστορία της πόλης.
Μέσα από την πολύτιμη πολιτιστική-πνευματική-καλλιτεχνική προσφορά του η μνήμη
του Αριστείδη Κουδουνάρη θα παραμείνει άσβεστη. Η Πλατεία Αριστείδη Κουδουνάρη
που εγκαινιάζουμε σήμερα θα αποτελεί εσαεί ένα δείγμα της αγάπης και της
ευγνωμοσύνης της Λεμεσού προς το άξιον τέκνο της.
Είναι ευτυχής συγκυρία, που μαζί με τα εγκαίνια της Πλατείας Αριστείδη Κουδουνάρη,
το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να τιμήσει και την μνήμη των Λούη και Ντίνου
Κουδουνάρη για την προσφορά τους στην ανάπτυξη της πόλης μας, δίνοντας τα ονόματα
τους στην οδό ανατολικά της Πλατείας που εγκαινιάζουμε σήμερα.
Σας ευχαριστώ.

