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Αγαπητοί συμπολίτες, συμπολίτισσες

 Ο χαρακτήρας ενός ανθρώπου είναι η 
ιστορία του» είχε πει ο Ηράκλειτος. Με αυτό τον τρόπο, 
από τις πράξεις και όχι από τα λόγια του, κρίνεται ο κάθε 
πολίτης και πολύ περισσότερο αυτοί που ασχολούνται 
ενεργά με τα κοινά, και ιδιαίτερα οι εκπρόσωποι της 
τοπικής αυτοδιοίκησης. Έτσι κι εμείς, έχοντας αυτή 
την αρχή στο μυαλό μας, γνωρίζοντας ότι για την 
κάθε πράξη μας κρινόμαστε από τους συμπολίτες 
μας, φροντίζουμε να είμαστε προσηλωμένοι στις 
δεσμεύσεις, απέναντι στους δημότες μας.
Η ενημέρωση των πολιτών για τα δημοτικά και όχι 
μόνον δρώμενα, θεωρούμε πως αποτελεί σημαντική 
υπηρεσία και μια από τις προταρχικές υποχρεώσεις 
μας. Πιστεύουμε πως οι ενημερωμένοι πολίτες 
είναι αφενός ένας καλός σύμμαχος και αφετέρου ο 
αντικειμενικός και χρήσιμος σύμβουλος της Δημοτικής 
Αρχής. 
Με το σκεπτικό λοιπόν ότι είναι δικαίωμα των πολιτών 
να γνωρίζουν αυτά που συμβαίνουν στην πόλη που 
ζούμε, συνεχίζουμε να ενημερώνουμε, όσον αφορά 
τις προσπάθειές μας για μια πόλη ακόμα πιο όμορφη, 
πιο λειτουργική, πιο ανθρώπινη.
Όπως και στα προηγούμενα τεύχη, έτσι και σ’αυτό 
αποτυπώνονται μέσα στίς σελίδες του περιοδικού 
μας μια σειρά από έργα, δράσεις και πρωτοβουλίες 
που αναπτύσσουμε, προκειμένου να κάνουμε τη ζωή 
όσων ζουν και εργάζονται στην πόλη μας καλύτερη. 
Οι ‘εικόνες’ αυτές, πιστεύουμε ότι αποτελούν τον 
αδιάψευστο μάρτυρα της καθημερινής δουλειάς 
και προσπάθειας της Δημοτικής Αρχής αλλά και των 
εργαζομένων για ένα Δήμο σύγχρονο, στην πρώτη 
γραμμή ενδιαφέροντος του οποίου είναι ο πολιτισμός, 
η προστασία του περιβάλλοντος, η αρωγή στους 
αδύναμους συμπολίτες μας και εν γένει η αναβάθμιση 
της φυσιογνωμίας του.
Με την ευκαιρία της νέας χρονιάς και της εκλογής του 
νέου Δημοτικού Συμβουλίου θέλω να ευχαριστήσω 
θερμά τους συνδημότες μας για την εμπιστοσύνη που 
έδειξαν για ακόμα μια φορά σε μένα προσωπικά και 
στο νέο Δημοτικό Συμβούλιο. 

Ανδρέας Χρίστου

Με το σκεπτικό λοιπόν 
ότι είναι δικαίωμα των 
πολιτών να γνωρίζουν 
αυτά που συμβαίνουν 
στην πόλη που 
ζουν, συνεχίζουμε να 
ενημερώνουμε, όσον 
αφορά τις προσπάθειες 
μας για μια πόλη 
ακόμα πιο όμορφη, 
πιο λειτουργική πιο 
ανθρώπινη.



Παττίχειο Δημοτικό Μουσείο, 
Ιστορικό Αρχείο & Κέντρο Μελετών Λεμεσού

Την κήρυξη των εργασιών του 7ου 

Επιστημονικού Συμποσίου έκανε ο 
Δήμαρχος Λεμεσού κ. Ανδρέας Χρίστου, την 
Παρασκευή 25 Νοεμβρίου στις 7.30 μ.μ. στο 
Πολιτιστικό Κέντρο «Πάνος Σολομωνίδης». 
Για μια σημαντική τομή στη μελέτη της 
ιστορίας της Κύπρου γενικά και της Λεμεσού 
ειδικά έκανε λόγο ο Δήμαρχος αναφερόμενος 
στον ρόλο του Παττίχειου Ιστορικού Αρχείου 
Δημοτικού Μουσείου και Κέντρου Μελετών 
Λεμεσού.
Μιλώντας κατά τη διάρκεια της 
επίσημης έναρξης των εργασιών του 7ου 

Παττίχειο Δημοτικό Μουσείο, 
Ιστορικό Αρχείο & Κέντρο Μελετών Λεμεσού

7ο Ετήσιο Επιστημονικό Συμπόσιο Προφορικής Ιστορίας
Συλλέκτες, συλλογές και αρχεία στη Λεμεσό, οι θηρευτές της μνήμης μιας πόλης

Επιστημονικού Συμποσίου Προφορικής 
Ιστορίας της Λεμεσού, ο Δήμαρχος 
ενημέρωσε ότι το περιεχόμενο του Αρχείου 
εμπλουτίζεται συνεχώς με νέα κειμήλια 
και έγγραφα. Μετά τη συνεργασία που 
επιτεύχθηκε μεταξύ του Δήμου Λεμεσού και 
του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών, όπως 
ανέφερε, υπάρχουν πλέον στη διάθεση των 
ερευνητών και του κοινού σε ψηφιοποιημένη 
μορφή, εφημερίδες, φωτογραφίες και ταινίες 
που καλύπτουν την ιστορία της Λεμεσού και 
της Κύπρου γενικότερα, από το 1878 μέχρι 
πρόσφατα. 
Κατά τις συνεδρίες των εργασιών του 
συμποσίου το οποίο διήρκεσε τρεις μέρες, 
από την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου μέχρι και 
την Κυριακή 27 Νοεμβρίου, εξετάστηκαν οι 
τρόποι, οι μέθοδοι και τα ζητήματα καθώς 
και οι προσπάθειες που έγιναν μέχρι τώρα 
για τη μελέτη της ιστορίας της Λεμεσού, 
με βάση συγκεκριμένα προσωπικά αρχεία 
και συλλογές. Πρόκειται για ένα σημαντικό 
έργο που δημιούργησαν μελετητές 
και ερευνητές από αγάπη και μεράκι. 
Στο συμπόσιο εξετάστηκε επίσης και η 
μελλοντική προοπτική που διανοίγεται από 
την αξιοποίηση αυτών των συλλογών και 
αρχείων. 
Ο Δήμαρχος, κ. Ανδρέας Χρίστου εξέφρασε 
επίσης ιδιαίτερες ευχαριστίες προς τον 
κύριο ομιλητή του Συμποσίου, Αριστείδη 

Κουδουνάρη, συγγραφέα του Βιογραφικού 
Λεξικού Κυπρίων 1800-1920 και πρόεδρο 
της Εταιρείας Ιστορικών Σπουδών Κύπρου, 
ο οποίος ανέπτυξε το θέμα: «Συλλέγοντας» 
και τον οποίο τίμησε πρόσφατα ο Δήμος 
Λεμεσού για όλα όσα προσέφερε στην πόλη 
του.
Αξίζει να σημειωθεί ότι τρεις σημαντικοί 
Λεμεσιανοί  παρακάθισαν στο τιμητικό 
προεδρείο του συνεδρίου, οι κύριοι 
Χριστάκης Σαββίδης, Κίμωνας Χαραλαμπίδης 
και Γιαννάκης Δρουσιώτης, οι οποίοι δίνουν 
το παράδειγμα στους νέους μελετητές, ότι ο 
δρόμος προς την έρευνα είναι πολύ μακρύς 
αλλά υπέροχος, ιδιαίτερα όταν το θέμα είναι 
η Λεμεσός, πρόσθεσε από την πλευρά του ο 
Δήμαρχος Λεμεσού.

Το Συμπόσιο ξεκίνησε με τον κ. Μίμη 
Σοφοκλέους, Πρόεδρο της Επιστημονικής 
Επιτροπής, την κα  Έλλη Μέη και τον κ. 
Χρίστο Νεοκλέους, εθελοντές του Αρχείου, οι 
οποίοι έκαναν αναφορά στη «Μνήμη Έλλης 
Μιχαηλίδου (1915-2010)» και στη «Μνήμη 
Yocel Κoceoglu (1935-2011)» αντίστοιχα.
Στην πρώτη συνεδρία εισηγητές ήταν: η 
κα Νάσα Παταπίου, ιστορικός, ερευνήτρια 
στο Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών, η 
οποία παρουσίασε το θέμα «Νέα στοιχεία 
για τη Λεμεσό μέσα από τα κρατικά Αρχεία 
της Βενετίας». Στη συνέχεια ο κ. Ανδρέας 



Μακρίδης, συγγραφέας ερευνητής, ανέπτυξε 
το θέμα «η δημιουργία του Αρχείου Ανδρέα 
Μακρίδη». Με τη σειρά του ο κ. Τάσος 
Α. Ανδρέου, αρχιτέκτονας, ερευνητής, 
περιέγραψε τη «Χαρά του συλλέκτη και 
την αγωνία του ερευνητή». Συνεχίζοντας 
η κα Αγγελίνα Σωτηρίου, μουσικολόγος 
παρουσίασε «Το μουσικό αρχείο και 
συλλογή του Αλέκου Οράτη». Σ’ αυτή τη 
συνεδρία προέδρευσε ο κ. Ανδρέας Λαός, 
αντιπρόεδρος ΕΒΕΛ, εθελοντής του Αρχείου, 
μέλος του Δ.Σ. του Ιδρύματος του Ιστορικού 
Αρχείου με γραμματέα την κα Νικόλ Κοραή, 
μουσειολόγο, ιστορικό, εθελόντρια του 
Αρχείου.
Κατά τη δεύτερη συνεδρία, της οποίας 
προέδρευσε ο κ. Λουκάς Γρηγοριάδης, 
ιστορικός τέχνης, εθελοντής του Αρχείου, 
με γραμματέα την κα Αντιγόνη Παρμαξή του 
κέντρου Γλωσσών του ΤΕΠΑΚ, εθελόντρια 
του Αρχείου, παρουσιάστηκε από τον κ. 
Γιάννη Πεγειώτη, εκπαιδευτικό – ερευνητή, 

«Η καταγραφή της Λεμεσού στον ξένο Τύπο 
από το 1900 μέχρι σήμερα». Ακολούθως, ο 
κ. Παναγιώτης Ι. Δημητρίου, οικονομολόγος, 
συγγραφέας ανέπτυξε το θέμα «Από το 
Τάλαντο στο Ευρώ. Η αξιοποίηση μιας 
συλλογής νομισμάτων για να γραφτεί και να 
εκδοθεί ένα βιβλίο αναφοράς». Συνεχίζοντας, 
ο κ. Δημήτρης Θεοδώρου, Λειτουργός 
του Ιστορικού Αρχείου πρόβαλε το θέμα 
«Μια περιδιάβαση στα αρχεία του Δήμου 
Λεμεσού». Με τη σειρά του ο κ. Χριστάκης 
Κ. Μελίδης, νομικός ανέπτυξε «Το Αρχείο 
Κώστα Μελίδη και η αξιοποίησή του».

Η τρίτη συνεδρία, με πρόεδρο τον κ. Λούη 
Κηλώνη, δημοσιογράφο και εθελοντή 
του Αρχείου και γραμματέα την κα 
Μυρούλα Ακρωτηριάτου, βιβλιοθηκονόμο 

στο ΤΕΠΑΚ, εθελόντρια του Αρχείου, αναπτύχθηκαν τα ακόλουθα θέματα: Χριστίνα 
Χατζηονησιφόρου, αρχειονόμος, μουσειολόγος, εθελόντρια του Αρχείου «Η συλλογή βιβλίων/ 
αντικειμένων για τη Λεμεσό στο Αρχείο Ανδρέα Μακρίδη», ο κ. Κυριάκος Παπαδόπουλος, 
οινολόγος – συγγραφέας «Ένα Αρχείο για την Κουμανδαδαρία», ο Κώστας Κολακίδης, 
πολιτικός μηχανικός, εθελοντής του Αρχείου «Στοιχειοθετώντας τη δημαρχία Φώτη 
Κολακίδη (1973-1986) μέσα από το Αρχείο του». Ο κ. Άθως Τηλλυρής, ανώτερος σύμβουλος 
πληροφορικής, συλλέκτης και εθελοντής του Αρχείου παρουσίασε το θέμα: «Δημιουργώντας 
μια βάση δεδομένων για την ιδιωτική συλλογή βιβλίων και αρχειακού υλικού». Καταλήγοντας, 
ο κ. Ηλίας Ιωακείμ, πρόεδρος Επιτροπής Ανάπτυξης Άρσους, πρόβαλε «Το Αρχείο του Θουκή 
Αποστόλου, που διασώθηκε στο Άρσος».

Στην τέταρτη συνεδρία, με πρόεδρο τον Δρ. Πάμπο Χρυσοστόμου, προϊστάμενο της 
Υπηρεσίας Έρευνας, Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων του ΤΕΠΑΚ και γραμματέα την κα Βούλα 
Ιωαννίδου, εθελόντρια του Αρχείου παρουσιάστηκαν: «Αρχειακό υλικό ναυτιλιακής ιστορίας 
της Λεμεσού (τέλη 19ου – αρχές 20ου αιώνα): Τυπολογία και πρόσφατα εντοπισθέν υλικό», 
από τον Δρ Αντώνη Μαδέλλα, πανεπιστημιακό. «Το Αρχείο του Νικόλαου Ξιούτα» από την 
Άγγελ Ιορδάνου Ξιούτα, βιβλιοθηκονόμο, εθελόντρια του Αρχείου. «Το Αρχείο Κλεόβουλου 
Μυριανθόπουλου» από την Ντίνα Κωνσταντινίδου, ξεναγό και εθελόντρια του Αρχείου. 
Κλείνοντας ο κ. Άγγελος Κυριακούδης, εκπαιδευτικός, εθελοντής του Αρχείου παρουσίασε 
«Το Αρχείο της Τεκτονικής Στοάς Ζήνων και η ψηφιακή αρχειοθέτηση των εγγράφων και 
Πρακτικών».

Στη συζήτηση της Στρογγυλής Τράπεζας, με 
πρόεδρο τον κ. Τίτο Κολώτα, δημοσιογράφο, 
μελετητή της Ιστορίας της Λεμεσού, εθελοντή 
και αντιπρόεδρο του Δ.Σ. του Ιδρύματος 
του Ιστορικού Αρχείου και γραμματέα 
την κα Χριστίνα Χατζηονησιφόρου, 
αρχειονόμο, μουσειολόγο, εθελόντρια του 
Αρχείου, έλαβαν μέρος: Χριστόδουλος 
Γαλατόπουλος, ψυχίατρος, συλλέκτης, 
Renée Kadid, ειδική σε θέματα διαχείρισης 
πολιτιστικής κληρονομιάς, Στέλιος Β. 
Ιωαννίδης, Διευθύνων σύμβουλος Jas-

pacom, Ζήνων Μερκής, επιχειρηματίας, 
συλλέκτης, Εύης Μιχαηλίδης, 
κοσμηματοποιός, Έλενα Παπαδοπούλου, 
συλλέκτρια, καρναβαλίστρια, Στεφανία 
Σάββα, διδακτορική φοιτήτρια, Μιχάλης 
Χριστοδουλίδης, συντηρητής έργων τέχνης. 
Το θέμα της συζήτησης: «Συλλέγοντας και 
Αρχειοθετώντας τη Μνήμη» «Η χαρά της 
συλλογής και το μεράκι της ανταπόδοσης».
Με τη λήξη του Συμποσίου ορίστηκε το 
8ο Επιστημονικό Συμπόσιο Προφορικής 
Ιστορίας, το οποίο θα διεξαχθεί στις 23 με 
25 Νοεμβρίου 2012 με θέμα: «Οι αθέατες 
πόλεις της Λεμεσού: Οι συνοικίες, οι ενορίες 
και οι γειτονιές της».

Παττίχειο Δημοτικό Μουσείο, 
Ιστορικό Αρχείο & Κέντρο Μελετών Λεμεσού
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Αναπτυξιακά Έργα

Κέντρο Ενασχόλησης  Ενηλίκων
Αυτή είναι ίσως η πιο εύστοχη ονομασία του Παττίχειου Κέντρου 
Ενασχόλησης Ενηλίκων Λεμεσού,  το οποίο μετρά πέραν των δέκα 
χρόνων ζωής και έχει συμβάλει στην κοινωνικοποίηση των μελών 
του, στις ευκαιρίες απασχόλησης, στις ευχάριστες ενασχολήσεις 
και στην προσφορά των πολλαπλών υπηρεσιών του προς τα 
άτομα της τρίτης ηλικίας.   

Είναι το μεγαλύτερο και το πιο οργανωμένο παγκύπρια, κέντρο 
με 800 μέλη τα οποία ζουν την κάθε στιγμή, συναναστρέφονται, 
δημιουργούν, το απολαμβάνουν. Δείχνουν έμπρακτα και 
καθημερινά τις δυνατότητες τους στον πολιτισμό, στη λογοτεχνία, 
στο θέατρο, στις τέχνες. Ακόμη, είναι ικανά να μεταφέρουν 
γνώσεις και δεξιότητες μέσα από τις εμπειρίες της ζωής τους και 
στις επόμενες γενιές.
Οι μνήμες και οι ευχαριστίες στρέφονται πάντα στο Ίδρυμα 
Νίκου και Δέσποινας Παττίχη, των αείμνηστων ευεργετών, 

τους εμπνευστές που οραματίστηκαν με τη συγκεκριμένη 
υποδομή να κάνουν πραγματικότητα το καλύτερο για τα άτομα 
της τρίτης ηλικίας.

Σε  εξέλιξη  βρίσκεται και η  μελέτη  του νέου κέντρου που θα 
στεγάσει το Κέντρο Ενασχόλησης Ενηλίκων, σε αντικατάσταση 
αυτού που υπάρχει και λειτουργεί στο χώρο του παλιού 
νοσοκομείου, καθώς ο χώρος θα δοθεί για τις ανάγκες του 
ΤΕΠΑΚ.  Ο Δήμος Λεμεσού έχει παραχωρήσει δύο οικόπεδα τα 
οποία βρίσκονται απέναντι από τη ΣΠΕ Μόρφου, σε πάροδο της 
οδού Λεοντίου. Με τη γενναιόδωρη οικονομική συμβολή του 
Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Λεμεσού, των 2 εκατομμυρίων ευρώ, 
τροχοδρομείται οριστικά και αμετάκλητα ο νέος χώρος για την 
τρίτη ηλικία. Η ολοκλήρωση του οικήματος, που θα είναι με τις πιο 
σύγχρονες προδιαγραφές, υπολογίζεται στα μέσα του 2013.

Κοινωνικό Παντοπωλείο
Στις 23 Νοεμβρίου 2011 άνοιξε τις πύλες του για να βοηθήσει 
δεκάδες αναξιοπαθούντες συμπολίτες μας το Κοινωνικό 
Παντοπωλείο του Δήμου Λεμεσού, το οποίο στεγάζεται στον 
Παιδικό Σταθμό Αντώνη και Ινώς Χατζηπαύλου στον Άγιο Ιωάννη.
Η επιτροπή Κοινωνικής Πρόνοιας του Δήμου Λεμεσού έχει 
συγκεντρώσει αιτήσεις από άτομα που δεν μπορούν να 
αντεπεξέλθουν οικονομικά και ζητούν να λαμβάνουν τα απαραίτητα 
για να καταστεί η ζωή τους πιο αξιοπρεπής.  Στη λίστα βρίσκονται 
κυρίως πολίτες με χαμηλό εισόδημα, άνεργοι και συνταξιούχοι οι 
οποίοι προσβλέπουν στην εξασφάλιση του πακέτου με τρόφιμα 
και άλλα βασικά είδη που θα παρέχονται, ανάλογα με τις ανάγκες 
του κάθε δικαιούχου. Η ιδέα στηρίζεται στο να εξασφαλίζουν οι 
χορηγοί θετικό εταιρικό προφίλ στην κοινωνία ενώ οι παραλήπτες 
των πακέτων να εξασφαλίζουν ζυμαρικά, όσπρια, λάδι, ζάχαρη, 
κονσέρβες, πάνες, είδη καθαρισμού και ως εκ τούτου να έχουν 
καλύτερες συνθήκες διαβίωσης. 
Η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Εύη Τσολάκη ευχαρίστησε τους 
δωρητές που γέμισαν τα ράφια του Κοινωνικού Παντοπωλείου 
με προϊόντα τους: Υπεραγορές «Ε&S», εταιρείες «Θρίαμβος», 
«Ζymaras Ice Creams», «ΚΕΑΝ», «Κορίνα Σνάκς» αλλά και της ΛαΪκής 
Επιπλαγοράς, έπιπλα NOVE, Εν Οίκω Δημιουργίες, Φιλόκυπρος 
Ανδρέου, An. Christou Constructions, Theophilides Gardens κ.ά. 
οι οποίοι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της επιτροπής Κοινωνικής 
Πρόνοιας του Δήμου Λεμεσού. 
Ο Δήμος προβλέπει ότι και άλλες εταιρείες θα πρέπει να 
παραδειγματιστούν και να στηρίξουν αυτό το εγχείρημα με τα 
προϊόντα τους ώστε να βοηθηθεί όσο το δυνατό μεγαλύτερος 

αριθμός συμπολιτών μας που το έχουν πραγματικά ανάγκη.
Με τα προϊόντα που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι στιγμής, υπάρχει 
η δυνατότητα εξυπηρέτησης 20 οικογενειών κάθε μήνα. Πέραν 
από τα είδη που καταφθάνουν στο χώρο του Παντοπωλείου, θα 
τοποθετηθούν καλάθια με ειδική σήμανση στις υπεραγορές ώστε, 
όποιος επιθυμεί να ενισχύει την προσπάθεια με κάποια προϊόντα 
από τα ψώνια του, τα οποία θα προστίθενται στα ράφια.
Στη λειτουργία του Παντοπωλείου και ειδικότερα στη διαδικασία 
πακεταρίσματος των ειδών που προσφέρονται, σημαντική είναι η 
συμβολή του Συμβουλίου Εθελοντισμού Λεμεσού, του Inner Wheel 
και του Ομίλου Εθελοντισμού Λανιτείου Λυκείου Α’. Πέραν των 60 
εθελοντών έχουν δηλώσει την προθυμία τους να βοηθήσουν ενώ 
υπάρχουν και οργανωμένοι σύνδεσμοι που συγκεντρώνουν οι 
ίδιοι προϊόντα για το Παντοπωλείο. Στον ίδιο χώρο στεγάζονται 
επίσης τα προγράμματα του Δήμου Λεμεσού «Ελεύθερα Χέρια», 
«Κοινωνική εργασία στο Δρόμο» και το «Ανοιχτό Σχολείο».

Κοινωνική Πρόνοια
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Καθαριότητα & Πράσινο

Αυτό ήταν το κάλεσμα του Δήμαρχου Λεμεσού κ. Ανδρέα Χρίστου, 
το φθηνόπωρο που μας πέρασε προς τους δημότες, το οποίο 
σηματοδότησε την έναρξη της εκστρατείας της νέας πολιτικής 
του Δήμου Λεμεσού για το περιβάλλον, για να γίνει η Λεμεσός μας 
ακόμα πιο όμορφη και πιο καθαρή  πόλη που θα χαιρόμαστε εμείς 
και οι επισκέπτες μας.
Αρωγός και συμπαραστάτης του Δήμου σ’αυτή τη μεγάλη 
προσπάθεια, είναι το Συνεργατικό Ταμιευτήριο Λεμεσού, το οποίο 
χρηματοδοτεί την εκστρατεία, διαθέτοντας ένα αρκετά μεγάλο 
κονδύλι για όλες τις τεχνικές ανάγκες της εκστρατείας όπως 
ενοικίαση φορτηγών, σακούλια, φανέλες, καπελάκια, εκτύπωση 
διαφημιστικών εντύπων, banners, διαφημιστικά φιλμάκια 
και αναμένεται να στηρίξει όλες τις επιμέρους δράσεις που 
προγραμματίζονται στην εκστρατεία αυτή για ένα χρόνο.
Με τα επιμέρους συνθήματα της εκστρατείας: «Μαζί και Εμείς» και 
«Καθαρή Συνείδηση», ο Δήμος Λεμεσού επιχειρεί να περάσει το 
μήνυμα ότι τα πεζοδρόμια έξω από το σπίτι μας, οι δρόμοι όπου 
διακινούμαστε καθημερινά, τα πάρκα και οι ανοικτοί χώροι, είναι 
και αυτά «σπίτι» μας και πρέπει να τα φροντίζουμε καθημερινά, να 
μην τα ρυπαίνουμε και να τα διατηρούμε καθαρά.

Ο Δήμαρχος Λεμεσού κάλεσε όλους τους δημότες, ανεξαρτήτως 
ηλικίας, να συμμετέχουν ενεργά στην εκστρατεία, υποστηρίζοντας 
πως η καθαριότητα της πόλης δεν πρέπει να περιορίζεται μόνο 
στους 150 υπαλλήλους του Δήμου που εργάζονται καθημερινά για 
να είναι η πόλη καθαρή – είναι θέμα όλων των δημοτών. 

Σύμφωνα με τον κ. Χρίστου, η προσπάθεια αυτή δεν είναι μια 
απλή εκστρατεία καθαριότητας, αφού στόχος του Δήμου είναι να 
δημιουργήσει μια σχέση συμμαχίας με τους δημότες του και να 
τους κινητοποιήσει έτσι ώστε όλοι να συμβάλουν για να γίνει η 
καθαριότητα και ο ευπρεπισμός της πόλης υπόθεση όλων.
Υπερασπίζοντας το δικαίωμα του κάθε δημότη να ζει σε μια καθαρή 
και ανθρώπινη πόλη ο Δήμαρχος πρόσθεσε ότι η εκστρατεία 
αυτή είναι η αρχή. «Σχεδιάζουμε και άλλες δράσεις οι οποίες θα 

Για μια πράσινη πόλη … με την Deloitte! 

ανακοινώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα, επεκτείνοντας και 
διευρύνοντας την εκστρατεία μας αυτή με στόχο να «αγγίξουμε» 
όσο το δυνατό περισσότερους πολίτες και να τους πείσουμε να 
συμμετέχουν και αυτοί». 
Καταλήγοντας ο Δήμαρχος Λεμεσού ευχαρίστησε τις εταιρείες 
Spinach Communications για τον αφιλοκερδή σχεδιασμό όλης της 
εκστρατείας και την Fullmoon Productions για την δημιουργία των 
τηλεοπτικών φιλμ.
Αφετηρία της εκστρατείας ήταν η καθαριότητα στο ανατολικό 
μέρος της πόλης ξεκινώντας από την οδό Γλάδστωνος, έξω από το 
κτίριο του Συνεργατικού Ταμιευτηρίου και περιέλαβε την περιοχή 
από τις οδούς Ζήνωνος και Αυγούστας Θεοδώρας και ανατολικά 
μέχρι τη Λόρδου Βύρωνος, από την οδό 28ης Οκτωβρίου και 
βόρεια μέχρι την Ευαγόρα Παπαχριστοφόρου, μέρος της Θέκλας 
Λυσιώτη στο ύψος της οδού Ευαγγελίστριας και δυτικά της οδού 
Γλάδστωνος μέχρι τη Ζήνωνος.

Συμμαχία για μια καθαρή Λεμεσό

Το Σάββατο 12 Νοεμβρίου η πόλη της Λεμεσού πρασίνισε με την 
κοινωνική προσφορά της Deloitte. Ο Δήμαρχος Λεμεσού, κ. Ανδρέας 
Χρίστου, συνεχάρη και ευχαρίστησε την εταιρεία Deloitte για τη 

συνεχή στήριξή της προς το Δήμο Λεμεσού, όπως η εκδήλωση 
δεντροφύτευσης και εγκαινίασης νέας επίπλωσης δρόμων στο 
ιστορικό κέντρο της πόλης. Στην εκδήλωση εκ μέρους της Deloitte, 
μίλησε ο υπεύθυνος του Γραφείου Λεμεσού κ. Νίκος Κυριακίδης, ο 
οποίος τόνισε ότι η Deloitte θα συνεχίσει να στηρίζει πρωτοβουλίες 
του Δήμου Λεμεσού  που συμβάλλουν στην αναζωογόνηση 
περιοχών της πόλης και στη βελτίωση και αναβάθμιση της 
ποιότητας ζωής των πολιτών. Ο κ. Κυριακίδης πρόσθεσε ότι η 
συνεισφορά αυτή προς το Δήμο Λεμεσού εντάσσεται μέσα στα 
πλαίσια του προγράμματος της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 
της Deloitte και αφορά τη δεντροφύτευση της πλατείας και των 
δρόμων πέριξ του Μεσαιωνικού Κάστρου της πόλης, των οδών 
Ελευθερίας και Ειρήνης και άλλων κεντρικών σημείων και πλατειών 
στο ιστορικό κέντρο της πόλης καθώς επίσης και την αγορά και 
τοποθέτηση επίπλων δρόμου (παγκάκια ξεκούρασης) στα σημεία 
αυτά. 
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Επιτροπή Ανάπτυξης

Βραβεία Ανάπτυξης του Δήμου Λεμεσού 
Ένας νέος ετήσιος θεσμός

Με εισήγηση της Επιτροπής Ανάπτυξης του Δήμου το Δημοτικό 
Συμβούλιο, αποφάσισε την προώθηση του θεσμού των βραβείων 
ανάπτυξης. Στόχος είναι η δημόσια αναγνώριση εξαιρετικών 
δειγμάτων Έργων που προωθούν την υψηλού επιπέδου 
αρχιτεκτονική και την επιχειρηματικότητα στο Δήμο Λεμεσού. 
Βασικά κριτήρια βράβευσης θεωρούνται:
α) Οικονομικά – Η συμβολή στην ανάπτυξη της περιοχής, η 
δημιουργία θέσεων εργασίας, η προσέλκυση επενδύσεων, κλπ 
β) Κοινωνικά - Η προσφορά του Έργου προς τον άνθρωπο και την 
κοινωνία γενικότερα, ο κοινωνικός, εκπαιδευτικός ή άλλος ρόλος, 
η συμβολή στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και 
χρηστών. 
γ) Λειτουργικά - Η ποιότητα της αρχιτεκτονικής (κατασκευή, 
λειτουργία, αισθητική). Στην κατηγορία αυτή εμπίπτει η ικανο-
ποίηση των λειτουργικών αναγκών του έργου, η καταλληλότητά 
του ως προς τη χρήση, η παροχή πλήρους πρόσβασης σε άτομα με 
κινητικές δυσκολίες, η τεχνική συνέπεια στον τρόπο κατασκευής, 
η κυριαρχούσα φιλοσοφία και βασική ιδέα. Επίσης η συνοχή, η 
συνέπεια και η πρωτοτυπία στο σχεδιασμό, καθώς και η αισθητική 
αρτιότητα του έργου.
δ) Περιβαλλοντικά - Ανάμεσα στα κριτήρια επιλογής θα είναι 
ο τρόπος ένταξης της οικοδομής στον περιβάλλοντα χώρο, η 
βιοκλιματική συμπεριφορά του κτιρίου, οι θετικές περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένης και της εισαγωγής νέων 
τεχνολογιών φιλικών προς το περιβάλλον, κλπ.
Θα δικαιούνται συμμετοχής και αξιολόγησης έργα που 
συμπληρώθηκαν κατά την περίοδο 2006-2010. Τα έργα που θα 
υποβληθούν θα πρέπει να έχουν μελετηθεί από Αρχιτέκτονες 
εγγεγραμμένους στο ΕΤΕΚ, τόσο στον ιδιωτικό τομέα όσο και στα 
πλαίσια προγραμμάτων του δημόσιου τομέα.
Κάθε βραβείο θα αποτελείται από ένα συμβολικό έπαθλο, 
χρηματικό ποσό και αναμνηστικό δίπλωμα. Αναμνηστικά 
διπλώματα θα απονέμονται επίσης στον Ιδιοκτήτη / Επιχειρηματία 
της οικοδομής, στους Σύμβουλους Μελετητές του Έργου καθώς 
και στον Εργολάβο που το εκτέλεσε. 
Είναι δυνατό, εφόσον η επιτροπή κρίνει τούτο, να απονεμηθεί 
εύφημη μνεία σε οποιαδήποτε συμμετοχή.
Η Κριτική Επιτροπή δεν θα έχει υποχρέωση να απονέμει όλα 
τα βραβεία σε περίπτωση που δεν θα υπάρξουν αξιόλογες 
συμμετοχές. Η απόφαση της Κριτικής Επιτροπής θα συνοδεύεται 
από αιτιολογική έκθεση και θα είναι τελεσίδικη. 
Η Κριτική Επιτροπή είναι οκταμελής και θα αποτελείται από τους πιο κάτω:
1)  Δήμαρχο Λεμεσού 2)  Εκπρόσωπο του ΤΕΠΑΚ 3)  Εκπρόσωπο του 
ΕΤΕΚ 4)  Εκπρόσωπο του ΕΒΕΛ 5)  Πρόεδρο Επιτροπής Ανάπτυξης  
του Δήμου Λεμεσού 6)  Τρία (3) μέλη της Επιτροπής Ανάπτυξης του 
Δήμου Λεμεσού.

Εβδομάδα   Κινητικότητας

Ο θεσμός της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας 
Κινητικότητας ξεκίνησε το 1998 με τη 
διοργάνωση στη Γαλλία της μέρας «Πάω 
στην πόλη χωρίς αυτοκίνητο» και έκτοτε 
διοργανώνεται κάθε χρόνο, από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, «Εβδομάδα Κινητικότητας» η 
οποία περικλείει μια ολόκληρη Εβδομάδα 

από εκδηλώσεις, πάντοτε από τις 16 μέχρι τις 22 Σεπτεμβρίου. 
Η Εβδομάδα αυτή είναι αφιερωμένη στη βιώσιμη διακίνηση των 
πολιτών που δίνει τη δυνατότητα στις Τοπικές Αρχές να επιδείξουν 
το ενδιαφέρον τους για θέματα σχετικά με το περιβάλλον και τη 
διακίνηση, με τη χρήση εναλλακτικών μέσων μετακίνησης και 
μεταφοράς και την εισαγωγή απλών μέτρων για απάμβλυνση 
του κυκλοφοριακού προβλήματος. Η Εβδομάδα Κινητικότητας 
αποτελεί την πλατφόρμα, μέσω της οποίας οι πόλεις μπορούν 
να προωθήσουν την πολιτική και τα μέτρα τους για τη βιώσιμη 
αστική κινητικότητα, να συμβάλουν στην ευαισθητοποίηση των 
πολιτών για τις επιπτώσεις των συμβατικών μέσων διακίνησης στο 
περιβάλλον, την υγεία και την ποιότητα ζωής και να υιοθετήσουν 
και να προωθήσουν μακροπρόθεσμες πολιτικές και μέτρα για 
επίτευξη μιας πιο βιώσιμης διακίνησης. Κάθε χρόνο καθορίζεται 
και ένα “θέμα” που υιοθετείται από όλες τις ευρωπαϊκές πόλεις 
που λαμβάνουν μέρος. Κεντρικό θέμα της φετινής Εβδομάδας 
Κινητικότητας ήταν «εναλλακτικοί τρόποι διακίνησης» (alternative 
mobility). Κύριος στόχος ήταν η προώθηση μιας νέας προσέγγισης 
όσον αφορά τη διακίνηση στην πόλη και ειδικά τη μετακίνηση από 
και προς τους χώρους εργασίας, ενθαρρύνοντας τα εναλλακτικά 
μέσα μεταφοράς, εκτός από τα ιδιωτικά αυτοκίνητα.

Στα πλαίσια αυτά, ο Δήμος Λεμεσού διοργάνωσε μια σειρά 
εκδηλώσεων κατά τη διάρκεια ολόκληρης της Εβδομάδας 
Κινητικότητας. Μεταξύ άλλων, ο Δήμαρχος και τα μέλη του 
Δημοτικού Συμβουλίου περπάτησαν από το Παττίχειο Θέατρο 
μέχρι το Δημαρχείο. Επίσης, ο Δήμος Λεμεσού πρότεινε 
στους υπαλλήλους του να πάνε δουλειά είτε με τα 
πόδια, είτε με ποδήλατο ή με λεωφορείο και σαν 
«αντάλλαγμα» τους προσφέρθηκε δωρεάν πρωινό!
Το Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου, η οδός Ανεξαρτησίας 
ήταν κλειστή για τα ιδιωτικά αυτοκίνητα και ήταν 
προσβάσιμη μόνο σε πεζούς και ποδηλάτες. 
Επίσης, διοργανώθηκε ποδηλατόγυρος, 
κυνήγι θησαυρού, διαγωνισμός 
ζωγραφικής και ενημερώσεις του κοινού 
για τις διαδρομές των λεωφορείων. 
Επιπρόσθετα έγιναν διευθετήσεις 
από το Υπ. Συγκοινωνιών&Έργων για 
δωρεάν διακίνηση με λεωφορείο για όλη 
τη διάρκεια της μέρας αυτής. Η Εβδομάδα 
Κινητικότητας συνεχίστηκε και τη Δευτέρα 
21 Σεπτεμβρίου. Ο Δήμαρχος και μέλη του 
Δήμου επισκέφθηκαν με λεωφορείο αρκετές 
περιοχές στα δημοτικά όρια, δίνοντας λύσεις 
σε καίρια προβλήματα της περιοχής, όπως π.χ. 
σπασμένα πεζοδρόμια, αποκομιδή σκουπιδιών, 
απόβλητα σκύλων, κ.ά. 



Εναρκτήρια Εκδήλωση Εκστρατείας Επικοινωνίας
“Μία πόλη… όλος ο κόσμος”

Στην εναρκτήρια εκδήλωση, η οποία πραγματοποιήθηκε την 
Τρίτη 11 Οκτωβρίου 2011, στο Δημοτικό Μέγαρο, παρευρέθηκαν 
εκπρόσωποι του Δήμου Λεμεσού, εκπρόσωποι ξένων κοινοτήτων 
οι οποίοι κατοικούν στη Λεμεσό, κοινοτικοί και υπήκοοι τρίτων 
χωρών. Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο Ύπατος 
Αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, κ. Νασρ 
Ίσσιακ, ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Λεμεσού και Πρόεδρος 
Αμαθούντος και Κουρίου κ.κ. Αθανάσιος, η πρέσβης της Σλοβακίας, 
κα Άννα Τουρενίκοβα, ο Ύπατος Αρμοστής της Ινδίας στην Κύπρο, 
κ. Ασιόκ Κουμάρ και ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου της Ευρώπης 
κ. Φρανσίσκο Έμπης. Ο Δήμαρχος Λεμεσού, κ. Ανδρέας Χρίστου 
καλωσόρισε τους προσκεκλημένους και το χαιρετισμό του 
Υπουργού Εσωτερικών ανέγνωσε ο Έπαρχος Λεμεσού κ. Μιχάλης 
Παρέλλης. Τέλος, χαιρέτησε την εκδήλωση ο εκπρόσωπος του 
Συμβουλίου της Ευρώπης κ. Φρανσίσκο Έμπης.
Ο Δήμαρχος Λεμεσού, ανάμεσα σε άλλα, δήλωσε ότι το φαινόμενο 
της μετανάστευσης αποτελεί πραγματικότητα για το σύνολο 
όλων σχεδόν των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Η συνεχής 
αύξηση των μεταναστευτικών ροών, συνδεόμενη άρρηκτα με τις 
κοινωνικοοικονομικές μεταβολές και, ιδίως, με την παγκόσμια 
οικονομική κρίση, καθιστά επιτακτική την ανάγκη χάραξης 
και εφαρμογής μιας ολοκληρωμένης και μακροπρόθεσμης 
μεταναστευτικής πολιτικής, η οποία, πρωτίστως, θα εξασφαλίζει 
τον πλήρη σεβασμό των δικαιωμάτων των μεταναστών, ιδίως 
μέσω της ενίσχυσης της νόμιμης αλλά και καταπολέμησης της 
παράνομης μετανάστευσης. Επίσης, σημείωσε ότι στο πλαίσιο 
αυτό, ο Δήμος Λεμεσού αποδίδει ιδιαίτερη έμφαση στην οικοδό-

μηση ενός οργανωμένου και αποτελεσματικού συστήματος, το 
οποίο θα συμβάλει στην ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής, 
μέσω της σφυρηλάτησης κλίματος αλληλεγγύης και εμπιστοσύνης 
ανάμεσα στους μετανάστες και της κοινωνίας που τους υποδέχεται. 
Κλείνοντας, τόνισε τη σημαντική προσφορά των διαφορετικών 
λαών, όχι μόνο στην οικονομία μιας χώρας, αλλά και στον 
εμπλουτισμό, του πολιτισμού, των γνώσεων, των παραδόσεων και 
του δυναμισμού της χώρας υποδοχής.  Η Κύπρος άλλωστε αποτελεί 
ζωντανό παράδειγμα πρόσμιξης πολιτισμών που η γεωπολιτική 
της θέση στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων, έχει επιβάλει διαμέσου 
των αιώνων. Με τη σειρά του, ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου της 
Ευρώπης κ. Φρανσίσκο Έμπης, ανέφερε ότι η διαφορετικότητα 
είναι ένα οικονομικό, κοινωνικό και πολιτισμικό πλεονέκτημα, 
που χρειάζεται ανάπτυξη και σωστή διαχείριση. Από την άλλη 
όμως, η αυξανόμενη πολιτισμική διαφορετικότητα φέρνει μαζί της 
νέες κοινωνικές και πολιτικές 
προκλήσεις. Τέλος, επεσήμανε 
ότι ο διάλογος μεταξύ των 
πολιτισμών, η αρχαιότερη 
και πιο βασική μορφή δη-
μοκρατικής επικοινωνίας, είναι 
ένα αντίδοτο στην απόρριψη 
και τη βία. Στόχος του είναι 
να μας επιτρέψει να ζούμε 
ειρηνικά και δημιουργικά σε 
ένα πολυπολιτισμικό κόσμο 
αναπτύσσοντας ένα αίσθημα 
ότι ανήκουμε σε μια κοινωνία.

Shaping Perceptions and Attitudes to Realise the Diversity Advantage

Η Παρουσίαση
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Με αφορμή την έναρξη της Εκστρατείας Επικοινωνίας «Μια πόλη…όλος ο κόσμος», αναλύθηκαν από έμπειρο ερευνητή, τα αποτελέσματα 
της έρευνας του Συμβουλίου της Ευρώπης στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος SPARDA, τα οποία παρουσιάζουν θετικό το στοιχείο 
ότι σε ότι αφορά τη διαφορετική θρησκεία και διαφορετική εθνικότητα, το 65% και 62% των Λεμεσιανών αντίστοιχα, δεν νιώθουν ότι υπάρχει 
ένταση ανάμεσα στους κατοίκους της Λεμεσού. Επίσης, η έρευνα δείχνει το 31% των Λεμεσιανών πολιτών να έχουν αρκετή επαφή με άτομα 
από διαφορετικό υπόβαθρο και 39% μια μέτρια επαφή μαζί τους. Ενδιαφέρον αποτελεί και το εύρημα ότι ένα μεγάλο ποσοστό, της τάξης του 
81% συσχετίζουν τον όρο «μετανάστης» με άτομο το οποίο δεν γεννήθηκε στην Κύπρο, αλλά έχει έρθει να δουλέψει και να ζήσει στην Κύπρο. 
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, το 61% των ερωτηθέντων νιώθουν ότι η Λεμεσός είναι ένα μέρος όπου άνθρωποι διαφορετικών 
εθνικοτήτων και θρησκευτικών υπόβαθρων μπορούν να συζούν αρμονικά. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία ερευνών Ipsos 
Social Research Institute κατά την περίοδο 16 μέχρι 30 Μαΐου 2011 και συμμετείχαν 200 ερωτηθέντες από τους πέντε δήμους της μείζονος 
Λεμεσού. Αντικείμενο της έρευνας ήταν η αντίληψη των Λεμεσιανών για τους μετανάστες.

Η Έρευνα
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“Ζωντανή Βιβλιοθήκη”
Πραγματικοί άνθρωποι ανοίγουν την ψυχή τους 16/10/2011

Η πρώτη εκδήλωση εμπλουτίστηκε με Έκθεση Φωτογραφίας η οποία παρουσίαζε την πολυπολιτισμικότητα της Λεμεσού και η οποία 
απέσπασε πολύ εγκωμιαστικά σχόλια.  Κατά τη διάρκεια της έκθεσης, ο κάθε επισκέπτης διαπίστωνε πόσο όμορφα  πολυπολιτισμική είναι 
πλέον η κοινωνία της Λεμεσού μέσα από το φακό μίας ευαίσθητης και καταξιωμένης φωτογράφου της Ερατώς Καντούνα!  

Επικοινωνία με το Ζωντανό Βιβλίο
Το Κάστρο της Λεμεσού, έζησε στις 16 Οκτωβρίου 2011 ένα 
απόγευμα έκπληξης. Ήταν μια μοναδική εμπειρία για όσους 
συμμετείχαν. Ο «δανεισμός»  ενός ανθρώπινου «βιβλίου» ακριβώς 
την ώρα που εσείς παίρνετε το απογευματινό σας ρόφημα!
Όπως καλά γνωρίζουμε ένα συνηθισμένο βιβλίο μπορούμε 
να το δανειζόμαστε, αν υπάρχει ως έκδοση, στα ράφια σε μια 
παραδοσιακή βιβλιοθήκη. Η ιδέα όμως, του να «διαβάσετε» με 
σκοπό την εξερεύνηση και την εμπειρία, μέσα από μια τυχαία 
συνάντηση, είναι κάτι το καινοτόμο. Απαιτεί, φυσικά, λίγο 
θάρρος και αρκετή εκτίμηση για το άτομο που «προσφέρεται» 
ως ένα... ζωντανό βιβλίο.  Το περιεχόμενο της εκδήλωσης είχε 
ως εξής: Το Πρόγραμμα SPARDA, του Συμβουλίου της Ευρώπης, 
αποσκοπεί στην καλλιέργεια και  εκτίμηση του «διαφορετικού» 
και την αντίληψη του «άλλου» ως μια καινούρια και ενδιαφέρουσα 
εμπειρία. Μια σειρά από τραπεζάκια στο διάδρομο της εισόδου του 
Κάστρο, με άτομα - «επισκέπτες» από 13 διαφορετικές εθνότητες, 
που έτυχε να ζουν στην Κύπρο, και προσέφεραν το άτομο τους ως 
μια «συνειδητή» επιλογή για συνομιλία με όποιον το επιζητούσε, 
δεδομένου, ότι θα έπαιρναν το κάθισμα απέναντι με θετική 
διάθεση για σοβαρό διάλογο.  Όλα έδειξαν πως με τέτοιους όρους 
επιτυγχάνεται επικοινωνία, εξοικείωση με «τον/την» απέναντι 
(στην προκείμενη περίπτωση, Σκοτσέζο, Έλληνα, Σρι Λανκέζο, 
Μπαγκλατεσινό, Βρετανό, Άγγλο, Λιβανέζο, Γερμανό, Βούλγαρο, 
Λίβυο, Νοτιοαφρικανό, Ρουμάνο ακόμα και Αμερικάνο), άντρα ή 
γυναίκα. Το θέμα της συζήτησης: Μια πρώτη επαφή, ένα σημείο 
αναφοράς κάποιες δειλές ερωτήσεις και πολλές και εύκολες 
απαντήσεις. Δωρεάν. Γιατί εδώ έχουμε ένα «ασφαλή» και φιλικό 
διάλογο περί προέλευσης ή και διαβίωσης των ατόμων: «Τι έχει 
άραγε να πει;». Το συμπέρασμα που εξάγεται από ένα τέτοιο

 «τετ α τετ» είναι πως η επικοινωνία είναι άμεση και εύκολα συνεχίζει 
και μάλιστα με αρμονικό τρόπο, αντί της «αποστάσεως» από τους 
«άλλους», πράγμα που ενδεχομένως «γεννά» πολλή υποψία, 
ερωτηματικά, αρνητική διάθεση, και σε πολλές περιπτώσεις ένα 
γνωσιολογικό αλυτρωτισμό για ο,τιδήποτε εθνοτικά σιωπηλό, 
άγνωστο, γκρίζο. Άρα και επικίνδυνο! 

Σχόλια που ακουστήκαν απ’ όσους είχαν την τύχη να πάρουν μέρος: 
πολύ «ενδιαφέρον», «εκπληκτικό», «να γίνεται πιο συχνά»! 
Εν κατακλείδι, μπορούμε να συμβιώσουμε αρμονικά και 
δημιουργικά, παρά την οποιαδήποτε πολιτισμική, εθνοτική, 
γλωσσική και θρησκευτική ετερότητα.

Η Έκθεση

Εργαστήρι για τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης   19-20-21/10/2011

Διοργανώθηκε εργαστήρι για τα ΜΜΕ μεταξύ 19 και 21 Οκτωβρίου 
2011 στο ξενοδοχείο Κάνικα Πάνθεον στη Λεμεσό.  
Το εργαστήρι είχε σκοπό την ευαισθητοποίηση των 
δημοσιογράφων και μελλοντικών δημοσιογράφων για τα 
πλεονεκτήματα της πολιτισμικής διαφορετικότητας για την πόλη. 
Τα αποτελέσματα του εργαστηρίου προβάλλονται στον ιστοχώρο 
ο οποίος ετοιμάστηκε από τη δράση SPARDA του Συμβουλίου της 
Ευρώπης:  http://limassol.mediacrossproduction.com/
Πρόκειται για ένα ρεπορτάζ για το Ρωσικό ραδιόφωνο, Russian 
Wave, το οποίο διευθύνει κύπριος επιχειρηματίας και ένα άρθρο 

για τη σχέση Ρουμάνας ιδιοκτήτριας και φροντίστριας με τους 
κύπριους ηλικιωμένους στη Στέγη Ηλικιωμένων Άγιος Νικόλαος.  
Οι αναφορές έδειξαν ότι τα πλεονεκτήματα της διαφορετικότητας 
είναι εμφανή σε διάφορους τομείς.
Την πρώτη μέρα του εργαστηρίου ένα πάνελ 4 ατόμων (κκ 
Στέφανος Σπανέας, Νίκος Τριμικλινιώτης, Δώρος Πολυκάρπου 
και Λούης Κηλώνης) συμμετείχε στη συζήτηση αναφορικά με 
την παρούσα πολυπολιτισμική κατάσταση στη Λεμεσό.Γενική 
διαπίστωση του SPARDA αλλά και της συζήτησης ήταν ότι πρέπει να 
γίνονται εκστρατείες διαφώτισης για τα οφέλη της μετανάστευσης 
ούτως ώστε να διαμορφώνονται θετικότερες αντιλήψεις στα 
ΜΜΕ και στην κοινωνία γενικότερα. Επιπλέον, μέλος του πάνελ 
(κ. Τριμικλινιώτης) αναφέρθηκε στα αποτελέσματα της Έρευνας 
Michael et. al. (2005) η οποία εξέτασε την οικονομική επίδραση 
των ξένων εργατών στην Κύπρο: “Οι ερευνητές έκαναν εκτιμήσεις 
με βάση διάφορες παραμέτρους, βασιζόμενοι στα διαθέσιμα 
στοιχεία τότε, για την επίδραση της εργασίας των ξένων εργατών 
στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν στον κάθε τομέα ξεχωριστά.  
Τα αποτελέσματα έδωσαν σωρεία στοιχείων για τη ‘σημασία 
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Προβολή Ταινίας “Shout”

Βραβευμένη Ταινία των Έστερ Γκουλτ & Σαμπίν Λούμπε 
Μπάκκερ.  
Σχόλιο για την ταινία που προβλήθηκε στο χώρο της αυλής του 
κτηρίου Υπηρεσίας Έρευνας Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων 
ΤΕΠΑΚ, ως μέρος των δραστηριοτήτων του προγράμματος SPAR-
DA.  “Μία ανατρεπτική και συγκινητική ταινία μικρού μήκους 
για την αναζήτηση Πατρίδας και τη φιλία ανάμεσα σε δύο 

των ξένων εργατών στην οικονομία γενικά και στον κάθε τομέα 
ξεχωριστά’.   Υπολογίστηκε ότι οι ξένοι εργάτες είχαν συνεισφέρει 
54,2% στο ποσοστό αύξησης της συνολικής ακαθάριστης 
προστιθέμενης αξίας το 2004 σε σύγκριση με το 1995, το οποίο 
αποτελεί την ψηλότερη συνεισφορά ανάμεσα σε όλους τους 
συντελεστές της παραγωγής:   Αν ο αριθμός των ξένων εργατών 

το 2004 ήταν ο ίδιος με αυτόν του 1995, η αύξηση της συνολικής 
ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας θα ήταν 16,91% αντί 36,93%, 
ενώ την ίδια στιγμή ο μέσος ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης θα ήταν 
1,56% αντί 3,4%.”
Επίσης, αξιόλογο στοιχείο είναι ότι από το σύνολο των 
κοινωνικών παροχών, 219 εκατ. (2009), μόνο το 7% δίνεται ως 
βοήθημα σε μετανάστες (πολιτικοί πρόσφυγες, αιτητές ασύλου 
κ.ά.).  Οι μετανάστες προσφέρουν πολύ περισσότερα από όσα 
θα πάρουν ποτέ από την Κυπριακή οικονομία.

παιδιά γεννημένα στα Υψώματα Γκολάν.  Οι Μετανάστες της 
Ζωής.  Η ταινία είναι μια εξαιρετική εικονογράφηση των νέων 
απανταχού της γης για τους οποίους η μετανάστευση είναι ένας 
«μοντέρνος» εξαναγκασμός μετακίνησης στην αγορά εργασίας. 
Στην προσπάθεια τους να «βρουν» κάποιες ευκαιρίες καλύτερης 
ζωής, ξεριζώνονται, έρμαιο πάντα στις κυμάνσεις και τα παιχνίδια 
εξουσίας των μεγάλων και δυνατών, για να πετύχουν μια καλύτερη 
ζωή από αυτήν που έχουν.  Μέσα τους όμως έχουν κρυμμένο το 
«θησαυρό» των δικών τους εμπειριών και όπου και να παν θα έχουν 
πάντα το δικαίωμα στην καλή ζωή και στο σεβασμό της ανθρώπινης 
τους ύπαρξης”.

Πολυπολιτισμική Εκδήλωση 
Άγιος Σπυρίδωνας

Με μεγάλη επιτυχία στέφθηκε, από κάθε 
άποψη, η διαπολιτισμική εκδήλωση στο 
πάρκο της οδού Επιδαύρου στη συνοικία του 
Αγίου Σπυρίδωνα. Αθρόα ήταν η προσέλευση 
τόσο από γονείς όσο και από παιδιά. Την 
εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους 
Δημοτικοί Σύμβουλοι, εκπρόσωποι του 
Συνοικιακού Συμβουλίου Αγίου Σπυρίδωνα, 
εκπρόσωποι της Αστυνομίας αλλά και ο 
πρέσβης της Ρουμανίας στην Κύπρο, κ. Ίον 
Πάσκου.  Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης 
χορευτικές ομάδες από τη Λεμεσό, τη 
Βουλγαρία και τη Ρουμανία χόρεψαν 
παραδοσιακούς χορούς της χώρας τους. 
Επίσης, διανεμήθηκε ενημερωτικό υλικό στη 
γλώσσα της κάθε εθνικότητας. Μέσα από την 
εκδήλωση – συνάντηση, μπόρεσαν με απλό 
τρόπο, Αστυνομία και Δήμος, να περάσουν 
κάποια πολύ ουσιαστικά μηνύματα προς 
τους μετανάστες, αλλά και την κοινότητα. 

Για παράδειγμα η επεξήγηση πως είναι 
αποδεκτή η παρουσία των μεταναστών και 
πως επιδιώκεται μια γραμμή επικοινωνίας, 
ο αλληλοσεβασμός στην κοινότητα, ο 
σεβασμός των ωρών κοινής ησυχίας, ο 
σεβασμός στο περιβάλλον, η επεξήγηση του 
τρόπου ζωής στην Κύπρο κλπ είναι κάποια 
πλαίσια μέσα στα οποία όλοι μπορούν 
να ζήσουν αρμονικά στην κοινότητα. Τα 
σύντομα και μεταφρασμένα φυλλάδια 
πέρασαν θετικά και ενισχυτικά μηνύματα. 
Επίσης η παρουσία παραδοσιακών 
στοιχείων μουσικής και η παρουσία 
ταχυδακτυλουργού ενίσχυσε την 
ψυχαγωγική πλευρά της εκδήλωσης και 
έδωσε το μήνυμα ότι όλοι είναι αποδεκτοί 
στην κοινότητα. Ταυτόχρονα κατά τη 
διάρκεια του μουσικού προγράμματος, η 
παρουσία βίντεο-προβολής με συμβολικά 
μηνύματα για το κοινό, ενίσχυσε το σκοπό 
της εκδήλωσης.

Διαπιστώσεις Η παρουσία μεταναστευτικών ομάδων 
δημιουργεί νέες προκλήσεις για την κοινωνία και δημιουργεί 
προϋποθέσεις για μια ευρύτερα δημοκρατική, πολυεθνοτική & 
πολυπολιτισμική πολιτεία μέσα από την επιτυχή και δίκαιη ένταξη 
τους. Ξέρετε ότι:  Η Κύπρος ήταν πάντα μια «πολυεθνοτική» χώρα, 
με ένα σημαντικό αριθμό του πληθυσμού να αποτελείται από μη 
Ελληνοκυπριακό πληθυσμό. Υπάρχει η Τουρκοκυπριακή κοινότητα 
και οι θρησκευτικές ομάδες (Μαρωνίτες, Λατίνοι, Αρμένιοι κ.ά).
Ξέρετε ότι: Το σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας, Άρθρο 
2, αναφέρεται σε δύο κοινότητες και θρησκευτικές ομάδες, με 
την σύγχρονη ορολογία εθνοτικές ομάδες (ethnic groups ή eth-
nicities), κάτι που δεν πρέπει να συγχέεται με την εθνικότητα, 
η οποία αναφέρεται στην ιδιότητα του ανήκειν σ’ ένα έθνος και 
που συνήθως προσδίδει και την νομική ιδιότητα του πολίτη ενός 
κράτους. 

Ξέρετε ότι: Το σύνταγμα προνοεί ότι, «κάθε άτομο θα απολαμβάνει 
όλα τα δικαιώματα και τις ελευθερίες που προβλέπονται στο 
Σύνταγμα χωρίς άμεση ή έμμεση διάκριση έναντι οποιουδήποτε 
ατόμου στη βάση της κοινότητας, φυλής, θρησκείας, γλώσσας, 
φύλου, πολιτικής ή άλλης πεποίθησης, εθνικής ή κοινωνικής 
καταγωγής, γεννήσεως, χρώματος, πλούτου, κοινωνικής τάξης 
ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο» [Άρθρο 28(2)]. Απαγόρευση 
Ρατσιστικού Λόγου: Ποινικός Κώδικας (Κεφ.154), στο άρθρο 47(1) 
του Ποινικού Κώδικα προνοείται ότι:  Οποιοσδήποτε προβαίνει σε 
οποιαδήποτε ενέργεια δημοσίως, με πρόθεση να (β) να προωθήσει 
εχθρότητα μεταξύ των κοινοτήτων, των θρησκευτικών ομάδων, 
λόγω της φυλής, της θρησκείας, του χρώματος ή του φύλου του, 
είναι ένοχος αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης αντιμετωπίζει 
ποινή φυλάκισης. 
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Συμπεράσματα 
Η πολυπολιτισμικότητα είναι σήμερα μια πραγματικότητα για όλες τις σύγχρονες κοινωνίες, οι 
οποίες συγκροτούνται ή καλύτερα ανασυγκροτούνται, από πληθυσμιακές ομάδες με διαφορετικά 
χαρακτηριστικά, άλλο χρώμα, άλλη θρησκεία, άλλη ιστορία, άλλη κουλτούρα, άλλο πολιτισμό.
Η αναγνώριση της διαφορετικότητας και ο σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα αναδεικνύονται 
σήμερα, βασικά συστατικά της Δημοκρατίας αλλά και της κοινωνικής συνοχής που προωθεί την 
ανάπτυξη και την πρόοδο.
Ο σεβασμός στο δικαίωμα να είσαι πολιτισμικά διαφορετικός αποτελεί το πρώτο βήμα για τη διασφάλιση 
της αρμονικής κοινωνικής συνύπαρξης. Η διαφορετικότητα μπορεί να λειτουργήσει ως παράγοντας 
ανανέωσης, έμπνευσης και προόδου, ο οποίος θα ενώνει και δεν θα χωρίζει τους ανθρώπους. Μια τέτοια 
επιδίωξη εφαρμόζει και αποζητά ο Δήμος Λεμεσού μέσο του έργου SPARDA.

Λεμέσια 2011 “Κάντε τον Αθλητισμό... Στάση Ζωής”

Το 2000 μετά από την δεύτερη επιτυχή διοργάνωση Διεθνή 
Αγώνα Δρόμου αφιερωμένου στη μνήμη του αείμνηστου αθλητή 
και καθηγητή Μάριου Αγαθαγγέλου, αποφασίστηκε από την τότε 
Επιτροπή Νεολαίας, η επανάληψη της διεξαγωγής του Διεθνή 
Αγώνα Δρόμου μαζί με μια σειρά αθλητικών εκδηλώσεων διάρκειας 
10 ημερών, δίνοντας τους το όνομα ΛΕΜΕΣΙΑ.  

Τα ΛΕΜΕΣΙΑ με την νέα μορφή διεξάγονται κάθε Οκτώβριο τα 
τελευταία 12 χρόνια.  Στα πλαίσια των σημερινών ΛΕΜΕΣΙΩΝ 
γίνεται γιορτή νεολαίας με την συμμετοχή νέων, κυρίως 
μαθητών, πραγματοποιείται ο Διεθνής Αγώνας Δρόμου 
«Μάριος Αγαθαγγέλου» (10 χιλιομέτρων, 3 και 1), διεξάγονται 
διεθνείς αγώνες Πυγμαχίας και Ρυθμικής Γυμναστικής, γίνεται 
συνάντηση βετεράνων αθλητών στίβου από Κύπρο και Ελλάδα, 
πραγματοποιούνται θαλάσσιες επιδείξεις Dragon Boat,  επιδείξεις 
Skateboard και Breakdance.  Μέσα στο 10ήμερο των ΛΕΜΕΣΙΩΝ ο 
Δήμος Λεμεσού τιμά και βραβεύει αθλητές της πόλης του που έχουν 
διακριθεί σε πανελλήνιους, πανευρωπαϊκούς και παγκόσμιους 
αγώνες καθώς και σωματεία.  Επίσης τιμά συμπολίτες του, αθλητικά 

Αφιερωμένα στην αείμνηστη 
Δομνίτσα Λανίτου

πρότυπα, τα οποία διακρίθηκαν παλαιότερα και τώρα βρίσκονται 
μακριά από τον αθλητισμό, με στόχο να τα γνωρίσει η νέα γενιά και 
να τους ξαναθυμηθούν  οι παλαιότεροι. 
Στα ΛΕΜΕΣΙΑ δεν είναι λίγοι οι αθλητές που τιμήθηκαν και 
τίμησαν με την παρουσία τους το Δήμο μας.  Είχαμε την χαρά να 
φιλοξενήσουμε μεγάλα ονόματα του αθλητισμού, από την Κύπρο, 
την Ελλάδα και την Ευρώπη.  Την περίοδο που ανασκοπούμε ο 
Δήμος Λεμεσού τίμησε στην παρουσία τους μάλιστα, αθλητές όπως 
τον ΚΥΡΙΑΚΟ ΙΩΑΝΝΟΥ, τον ΑΝΤΩΝΗ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗ, τον ΓΙΩΡΓΟ 
ΑΧΙΛΛΕΩΣ, την  ΑΝΤΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ, τον ΠΑΥΛΟ ΚΟΝΤΙΔΗ, την 
ΚΑΡΟΛΙΝΑ ΠΕΛΕΝΤΡΙΤΟΥ, τον ΑΝΤΩΝΗ ΑΡΕΣΤΗ, τον ΑΝΔΡΕΑ 
ΠΟΤΑΜΙΤΗ, το ΜΙΧΑΛΗ ΜΑΛΕΚΚΙΔΗ και από τον Ελληνικό χώρο 
τη ΧΡΥΣΟΠΗΓΗ ΔΕΒΕΤΖΗ, ΠΕΡΙΚΛΗ ΙΑΚΩΒΑΚΗ και τη ΓΕΩΡΓΙΑ 
ΑΜΠΑΤΖΙΔΟΥ. 

Φέτος τιμήθηκε η Ολυμπιονίκης Βούλα Πατουλίδου. Τα έξοδα των 
ΛΕΜΕΣΙΩΝ καλύπτονται σε ένα μεγάλο μέρος από χορηγούς και 
από τον τακτικό προϋπολογισμό του  Δήμου.  Προσπάθεια της 
Επιτροπής είναι η περαιτέρω αναβάθμιση των ΛΕΜΕΣΙΩΝ για να 
πετύχει όσον το δυνατό μεγαλύτερη συμμετοχή αναγνωρισμένων 
αθλητών του εξωτερικού και μεγαλύτερη προσέλευση κοινού στην 
διάρκεια διεξαγωγής των αθλημάτων.  Τα ΛΕΜΕΣΙΑ έχουν καταστεί η 
μεγαλύτερη αθλητική διοργάνωση των τοπικών αρχών της Κύπρου. 

Αθλητισμός
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Conurbant

 

Το πρόγραμμα CONURBANT, το οποίο 
συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ μέσω του 
Προγράμματος Intelligent Energy Europe 
(IEE), έχει ως στόχο σε «Μία ισότιμη χωρίς 
αποκλεισμούς προσέγγιση για την περίληψη 
κοινοτικών αστικών συγκροτημάτων και 
ευρύτερων αστικών περιοχών στο Σύμφωνο 
των Δημάρχων» (‘An Inclusive Peer-To-Peer 
Approach to Involve EU CONURBations and 
Wide Urban Areas in Participating to the Cov-
enANT of Mayors’). 

Στόχος του έργου είναι να βοηθήσει τις 
μεσαίου μεγέθους και μικρότερες πόλεις 
στην οικοδόμηση ικανοτήτων μέσα από μία 
αλληλέγγυα στήριξη και εκπαίδευση μεταξύ 
των λιγότερο και πιο έμπειρων Δήμων, μέσα 
στα πλαίσια του Συμφώνου των Δημάρχων. 

Τι είναι το Σύμφωνο των Δημάρχων;
Το «Σύμφωνο των Δημάρχων» είναι ένα 
ευρωπαϊκό πλαίσιο που ενσωματώνει τη 
συμμετοχή των τοπικών και περιφερειακών 
αρχών, που εκούσια δεσμεύονται για 
αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και της 
χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο 
έδαφος τους και την ανάπτυξη εκείνων των 
υποδομών και των στρατηγικών, οι οποίες 
θα βοηθήσουν στη μείωση των εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα. Ως εκ τούτου, οι 
Δήμοι που συμμετέχουν στο Σύμφωνο των 

 

Δημάρχων δεσμεύονται να 
εργαστούν για να υπερβούν τους 
στόχους που έθεσε η ΕΕ για το 2020, 
μειώνοντας τις εκπομπές CO2 στις 
επικράτειες τους κατά τουλάχιστον 
20%, μέσω της εφαρμογής ενός 
Σχεδίου Δράσης Αειφόρου 
Ενέργειας (ΣΔΑΕ) στους τομείς 
δραστηριοτήτων που σχετίζονται 
με την εντολή τους. 

Εκτός από το Δήμο Λεμεσού, στο 
πρόγραμμα συμμετέχουν και 
Δήμοι από την Ιταλία, την Ρουμανία 
την Βουλγαρία, την Ισπανία, την  
Λεττονία και την Κροατία.

Στα πλαίσια υλοποίησης των 
δράσεων του Έργου,  ο Δήμος  Λεμεσού σε 
συνεργασία με την εταιρεία συμβούλων 
Ενέργειας  Stratagem Energy Ltd και με 
τη συμμετοχή του Ενεργειακού Γραφείου 
Κύπρου και του ΤΕΠΑΚ, διοργάνωσαν δύο 
εκπαιδευτικές ημερίδες για λειτουργούς 
των ευρύτερων αστικών περιοχών 
(Περιφερειακούς Δήμους) και Φορέων της 
πόλης  μας,  με σκοπό τη συμμετοχή και 
των περιφερειακών Δήμων στο Πρόγραμμα 
CONURBANT, αφού υπογράψουν πρώτα το  
«Σύμφωνο των Δημάρχων» και ετοιμασία 
με την καθοδήγηση του προγράμματος, 
των δικών τους Σχεδίων Δράσης Αειφόρου 
Ενέργειας(ΣΔΑΕ). 

Η πρώτη Εκπαιδευτική Ημερίδα 
πραγματοποιήθηκε στις 18 Οκτώβριο 2011, 

στις κτιριακές εγκαταστάσεις του 
Ξενώνα Νέων του Δήμου Λεμεσού, 
στην οδό Αγκύρας και η δεύτερη 
διοργανώθηκε την Τετάρτη 14 
Δεκεμβρίου 2011 στο κτίριο του 
Παττίχειου Δημοτικού Μουσείου, 
Ιστορικού Αρχείου & Κέντρο 
Μελετών Λεμεσού εντός του 
Δημοτικού Κήπου.
Και οι δύο εκπαιδευτικές ημερίδες 
στέφθηκαν με μεγάλη επιτυχία.
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Δήμος Λεμεσού / ΕΤΑΛ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΠΕΡΙΗΓΗΤΩΝ 
ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ

Έπειτα από την ολοκλήρωση του πιλοτικού προγράμματος 
εκδηλώσεων υποδοχής κρουαζιερόπλοιων στο Λιμάνι της Λεμεσού 
με τίτλο «Καλώς ‘Ηρθατε», πραγματοποιήθηκε μια επιπλέον  
εκδήλωση υποδοχής των περιηγητών του κρουαζιερόπλοιου 
OCEANA την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου, αυτή τη φορά στην παλιά 
πόλη,  μπροστά από το Μεσαιωνικό Κάστρο της Λεμεσού. 

Το κρουαζιερόπλοιο OCEANA είναι χωρητικότητας 2000 επιβατών 
εκ των οποίων το ένα τέταρτο περίπου επέλεξε να περιηγηθεί 
με επαγγελματική ξενάγηση. Ένα μεγάλο ποσοστό από τους  
υπόλοιπους περιηγητές έφτασε στην περιοχή του Κάστρου με 
μικρά λεωφορεία που αναχωρούσαν από το λιμάνι Λεμεσού κάθε 
δεκαπέντε περίπου λεπτά.

Ο χαρακτήρας της εκδήλωσης παρέμεινε ίδιος με τις 
προηγούμενες. Δύο κοπέλες με παραδοσιακή Κυπριακή στολή 
πρόσφεραν εδέσματα στους επισκέπτες, όπως κουμανδαρία, 
ζιβανία, σιουσιούκκο, σταφίδες, αμυγδάλα και λουκούμια. Ομάδα 
από οργανοπαίχτες και χορευτές του Πολιτιστικού Ομίλου ``Κοντά 
στην Παράδοση`` παρουσίασε Κυπριακό μουσικο-χορευτικό 
πρόγραμμα. Επιπρόσθετα, αναρτήθηκαν πανό με φωτογραφίες 
της Λεμεσού στα οποία αναγραφόταν «ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗΝ 
ΛΕΜΕΣΟ» στα ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά και ρωσικά. 
Στο χώρο υπήρχε επίσης face in a hole το οποίο απεικόνιζε την 
γυναικεία και αντρική παραδοσιακή στολή και οι τουρίστες είχαν 
έτσι την ευκαιρία να τοποθετήσουν το κεφάλι τους στα κενά και να 
φωτογραφηθούν «ντυμένοι» σύμφωνα με την κυπριακή παράδοση.

Η εκδήλωση αυτή ήταν μέρος του προγράμματος εκδηλώσεων 
υποδοχής κρουαζιερόπλοιων που πραγματοποιήθηκε με 
πρωτοβουλία του Δήμου Λεμεσού και της Εταιρείας Τουριστικής 
Ανάπτυξης και Προβολής Λεμεσού και τη συνδρομή του ΚΟΤ, των 
τεσσάρων δήμων της μείζονος Λεμεσού, της Αρχής Λιμένων, του 
Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Λεμεσού (ΕΒΕΛ) και 
του Συνδέσμου Ναυτικών Πρακτόρων.

Την εκδήλωση επιχορήγησαν επίσης τα πολυκαταστήματα Deben-
hams, η Ελληνική Τράπεζα και τα εστιατόρια Carob Mill, καθώς και 
η ΣΠΕ Ορεινής με την προσφορά κουμανδαρίας.

Ο σχεδιασμός, η διοργάνωση, η προβολή, η υλοποίηση και 
αξιολόγηση του Προγράμματος Εκδηλώσεων Υποδοχής 
Κρουαζιερόπλοιων με τίτλο “ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ», ανατέθηκε στον οίκο 
συμβουλευτικών υπηρεσιών Cypronetwork μετά από διαδικασία 
δημόσιας προσφοράς.



15

Τίμηση Τέως Δήμαρχου Δημήτρη Κοντίδη

Απονομές

Σε μια κατάμεστη αίθουσα και με μια σεμνή τελετή, τίμησε 
ο Δήμος Λεμεσού τον τέως Δήμαρχο Λεμεσού Δρα. Δημήτρη 
Κοντίδη, την Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2011, ανήμερα της 
ονομαστικής του εορτής και των γενεθλίων του καθώς γιόρταζε 
τα 76α γενέθλια του, στην αίθουσα του Δημοτικού Μεγάρου, στην 
παρουσία βουλευτών, φίλων και συνεργατών.

Ο Δήμαρχος Λεμεσού, κ. Ανδρέας Χρίστου προσφώνησε τον Δρ. 
Κοντίδη ως πολύ αγαπητό άξιο τέκνο της Λεμεσού. Στο χαιρετισμό 
του, ο Δήμαρχος σημείωσε όπου κι αν υπηρέτησε, διακρίθηκε 
για το σθένος του, για την προσήλωσή του στο καθήκον, για 
τον ενθουσιασμό του και την αυταπάρνησή του και για την 
αντιμετώπιση και επίλυση των προβλημάτων των φτωχότερων 
στρωμάτων του πληθυσμού και των μη προνομιούχων.  

Σημείωσε ότι επί Δημαρχίας Δημήτρη Κοντίδη τέθηκαν τα 
στέρεα θεμέλια της περαιτέρω αναπτυξιακής πορείας του Δήμου. 
Πρόσθεσε, ότι η πόλη οφείλει στο Δήμαρχο, στον πολιτικό, στον 
κοινωνικό παράγοντα, στο γιατρό, στον άνθρωπο Δημήτρη 
Κοντίδη, μεγάλες ευχαριστίες και αναγνώριση της προσφοράς του.

Αναφέρθηκε επίσης για την αγάπη του τιμώμενου για δημιουργία, 
την πραότητα του χαρακτήρα του, το μαχητικό και ανυποχώρητο 
πνεύμα του, τον διερευνητικό χαρακτήρα του, την πολυσχιδή του 
προσωπικότητα, και την προσήλωση του στο καθήκον. 

Σε ότι αφορά το Δήμο τόνισε τον σημαντικό ρόλο του Δρος 
Κοντίδη για την ανάπλαση του παραλιακού μετώπου και της Ακτής 
Ολυμπίων, την αποκατάσταση παλιών και διατηρητέων κτιρίων, 
τις πολιτιστικές στέγες “Πάνος Σολομωνίδης” και οικία Επάρχου, 
για το Παττίχειο Κέντρο Ενηλίκων, την αποκατάσταση της Α’ και 
της Β’ Δημοτικής Αγοράς, τον Υδατόπυργο, τη χωροθέτηση της 

Μαρίνας, την πλατεία Ανεξαρτησίας, τη Θεατρική στέγη της ΕΘΑΛ, 
το Φυτίδειο Αθλητικό Κέντρο – ΓΣΟ, την αναβάθμιση της Πλατείας 
Ηρώων, το Πάρκο Γλυπτικής και άλλα.

Συνεχίζοντας ανέφερε ότι η πόλη οφείλει μεγάλες ευχαριστίες 
και αναγνώριση της προσφοράς του Δημάρχου Κοντίδη, μιας 
προσφοράς η οποία συνεχίζεται αδιάλειπτα, τόσο προς το Δήμο, 
όσο και προς την ίδια την πόλη.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εσωτερικών της Βουλής κ. Γιάννος 
Λαμάρης, παρουσιάζοντας το βιογραφικό του τιμώμενου 
αναφέρθηκε στα σημαντικά έργα που έγιναν την περίοδο της 

θητείας του, όπως την αναγέννηση της Λεμεσού ως παράλιας πόλης, 
τη σύσταση των συνοικιακών συμβουλίων, την ανέγερση νέων 
σύγχρονων δημοτικών κατοικιών σε συνεργασία με τον ΚΟΑΓ, τη 
σύσταση του Κέντρου Κοινωνικής Προσφοράς, του Πολυδύναμου 
Δικοινοτικού Κέντρου και άλλα σημαντικά έργα και πρωτοβουλίες.

Ο κ. Γ. Λαμάρης στην ομιλία του τόνισε τη μεγάλη συμβολή του 
Δημάρχου Δημήτρη Κοντίδη στην εγκαθίδρυση του ΤΕΠΑΚ στη 
Λεμεσό, στο κέντρο της πόλης και πως το όραμα του για τη Λεμεσό 
δεν έμεινε στα χαρτιά, αλλά με τις ενέργειες του ενίσχυσε σημαντικά 
τους βασικούς πυλώνες για μια πόλη σύγχρονη, ορθολογιστικά 
αναπτυγμένη και λειτουργική, με σεβασμό στη διατήρηση του 
πολιτιστικού χαρακτήρα και της παράδοσης της.

Αναφέρθηκε τέλος στην ανθρωποκεντρική προσέγγιση του για 
ότι κάνει, την προσφορά του προς τα κοινά, τον συναινετικό του 
χαρακτήρα και την κοινωνική του ευαισθησία.

Αγάπη για δημιουργία, πραότητα 
χαρακτήρα , μαχητικό ανυποχώρητο 

πνεύμα, διερευνητικό χαρακτήρα, 
πολυσχιδή προσωπικότητα, 
προσήλωση στο καθήκον!
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Απονομές

65 Χρόνια Ιστορίας και Προσφοράς ….

περιορίζεται μόνο στα όρια 
του Δήμου Λεμεσού, αλλά 
από χρόνια η φήμη, το 
κύρος και η δραστηριότητα 
του έχει αγκαλιάσει άμεσα 
και έμμεσα όλους τους 
κατοίκους της επαρχίας.

Καταλήγοντας ο Δήμαρχος 
τόνισε, ότι η σημαντικότερη 
όμως έκφραση κοινωνικής 
αλληλεγγύης είναι η 
απόφαση του να ανεγείρει 
σε δυο οικόπεδα που 
παραχώρησε ο Δήμος 
με δαπάνη €2 εκ. το 
νέο Δημοτικό Κέντρο 
Ενασχόλησης Ενηλίκων.

Με τη σειρά του, ο 
Πρόεδρος της Επιτροπής 
του Συνεργατικού 

Ταμιευτηρίου Λεμεσού κ. Λώρης 
Λυσιώτης, στον χαιρετισμό του, 
ευχαρίστησε το Δήμαρχο και 
το Δημοτικό Συμβούλιο για τη 
διοργάνωση της εκδήλωσης, η 
οποία όπως ανέφερε, αποτελεί 
μέγιστη τιμή για τον Οργανισμό.  
Θεωρεί ότι στην εκδήλωση 
τιμούνται όλοι όσοι συνέβαλαν και 
συνεισέφεραν στον Οργανισμό 
όλα αυτά τα χρόνια, οι πρωτοπόροι 
ελεύθεροι επαγγελματίες της 

πόλης, που οραματίστηκαν, ίδρυσαν και στήριξαν το Συνεργατικό 
Ταμιευτήριο Λεμεσού.

Μαζί με τους πρωτεργάτες τιμούνται τα εκατοντάδες μέλη 
που τις πρώτες δύσκολες πενταετίες πίστεψαν στις ιδέες του 
Συνεργατισμού και δούλεψαν εθελοντικά και με ανιδιοτέλεια 
για τη στήριξη του Ταμιευτηρίου, όπως και τα εκάστοτε μέλη της 
Επιτροπής, οι Γενικοί Διευθυντές, τα διευθυντικά στελέχη και όλοι 
οι εργαζόμενοι, ως και όλα τα μέλη του Οργανισμού.
Ακολούθος, ο κ. Λυσιώτης ανέφερε ότι η τιμή που τυγχάνει ο 
Οργανισμός από το Δήμο, γεμίζει όλους με ικανοποίηση, αλλά και 
ευθύνη για συνέχιση των στόχων του. Κλείνοντας ο κ. Λυσιώτης 
ανακοίνωσε την απόφαση της Επιτροπής για συνεισφορά του 
ποσού των €200.000.- προς το Δήμο για την ανακατασκευή και 
εκσυγχρονισμό του Ζωολογικού Κήπου.
Στον Πρόεδρο του Οργανισμού επιδόθηκε
από το Δήμαρχο ασημένιος δίσκος με 
το έμβλημα του Δήμου.

Εκπρόσωποι των αρχών 
της πόλης, στελέχη του 
Οργανισμού και άλλοι 
δημότες παρευρέθηκαν 
στο Δημοτικό Μέγαρο 
της πόλης για να 
τιμήσουν το Συνεργατικό 
Ταμιευτήριο Λεμεσού για 
την ανεκτίμητη 65χρονη 
προσφορά του στην 
κοινωνική και πολιτιστική 
ανάπτυξη της Λεμεσού 
στις 9 Νοεμβρίου 2011, 
στην εκδήλωση την οποία 
διοργάνωσε ο Δήμος 
Λεμεσού μετά από σχετική 
απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου.
Κύρια γνωρίσματα του 
Οργανισμού, ο οποίος 
αγκάλιασε όλη την πόλη 
και όλη η πόλη τον έχει 
αγκαλιάσει, είναι η ανθρωπιά, 
η ετοιμότητα για βοήθεια, η 
κατανόηση των προβλημάτων 
του λαού και η σταθερή υπόμνηση 
ότι αποτελεί κατάκτηση όλων 
των Λεμεσιανών. Μέσα από μια 
πορεία 65 ολόκληρων χρόνων 
κατάφερε να καταστεί ένας 
από του πλέον εύρωστους 
τραπεζικούς οργανισμούς της 
Κύπρου. Αυτή θα μπορούσε να 
χαρακτηριστεί ως ταυτότητα του 
Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Λεμεσού.

Όπως πολύ εύστοχα ανέφερε ο Δήμαρχος Λεμεσού, κ. Ανδρέας 
Χρίστου, στην ομιλία του, ο Οργανισμός έκτισε διαμερίσματα για 
οικογένειες που τα είχαν ανάγκη, στήριξε συλλόγους, σωματεία, 
φιλανθρωπικές και ανθρωπιστικές οργανώσεις, κοινωνικούς 
φορείς, πολιτιστικές πρωτοβουλίες, περιβαλλοντικές εκστρατείες.  
Το Συνεργατικό Ταμιευτήριο είναι ο μεγάλος χορηγός των 
εκδηλώσεων του Καρναβαλιού, της Γιορτής του Κρασιού, του 
καινούργιου τρένου που έφερε ο Δήμος από την Ιταλία, εκστρατειών 
καθαριότητας και άλλων εκδηλώσεων.

Η αγάπη και η εμπιστοσύνη του ευρύτερου κοινού έχουν αναδείξει 
το Συνεργατικό Ταμιευτήριο Λεμεσού ως το καταφύγιο και το 
στήριγμα των μη προνομιούχων, ως την τράπεζα του λαού, το 
ίδρυμα των εργατών, των καταστηματαρχών, των βιοτεχνών και 
των μεσαίων επιχειρηματιών, επεσήμανε ο δήμαρχος Λεμεσού 
κ. Ανδρέας Χρίστου. Πρόσθεσε επίσης, ότι η μακρά, συνεχής 
και ανεκτίμητη προσφορά του Συνεργατικού Ταμιευτηρίου δεν 



17

Έξη χρόνια μετά το θάνατο 
του, ο αθλητικός κόσμος, 
βουλευτές και εκπρόσωποι 
κομμάτων και άλλων φορέων 
της Λεμεσού, τίμησαν με την 
παρουσία τους την εκδήλωση 
προς τιμή του Δρ. Μάριου 
Τριτοφτίδη, στο Πολιτιστικό 
Κέντρο του ΓΣΟ. 
Ο Δήμαρχος Λεμεσού, κ. 
Αντρέας Χρίστου αναφέρθηκε 

στην πολύπλευρη προσφορά του τόσο στα ιατρικά όσο και στα 
αθλητικά και κοινωνικά πράγματα της Λεμεσού. Ο γιατρός Μάριος 
Τριτοφτίδης, γεννήθηκε το 1908 στη Λεμεσό και σπούδασε ιατρική 
στην Αθήνα.  Επέστρεψε στη Λεμεσό το 1939, όπου ίδρυσε την 
πρώτη οργανωμένη Μαιευτική, Χειρουργική και Γυναικολογική 
κλινική. Μετά το 1945 εξελέγη πρόεδρος των νεοϊδρυθέντων 
εθνικολαϊκών συλλόγων, ενώ υπήρξε ιδρυτικό μέλος του Απόλλωνα 
και για πάρα πολλά χρόνια πρόεδρος του ΓΣΟ. Εργάστηκε για την 
εκλογή του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ως Μητροπολίτη Κιτίου, 

Τιμήθηκε ο Μάριος Τριτοφτίδης
αργότερα ως Αρχιεπισκόπου Κύπρου και στη συνέχεια ως Προέδρου 
της Δημοκρατίας. Υπήρξε εθναρχικός σύμβουλος και μέλος της 
ΕΟΚΑ, ενώ τον Νοέμβριο 1955 συνελήφθη και κρατήθηκε για ένα 
μήνα στα κρατητήρια της Ομορφίτας. Το 1960 εξελέγη βουλευτής 
της Ελληνικής Κοινοτικής Συνέλευσης όπου υπηρέτησε για πέντε 
χρόνια. Ήταν ο εισηγητής της παροχής σύνταξης στα θύματα του 
απελευθερωτικού αγώνα, ενώ με εισήγηση του ιδρύθηκε το 1969 ο 
ΚΟΑ στον οποίο υπηρέτησε για δώδεκα ολόκληρα χρόνια. Υπήρξε 
σύμβουλος του Προέδρου της Δημοκρατίας Σπύρου Κυπριανού 
για αθλητικά θέματα. Ο Μάριος Τριτοφτίδης με τη ζωή και το 
έργο του κατέθεσε τη δική του πολύ σημαντική συνεισφορά στην 
ιστορία του τόπου μας τα τελευταία 70 χρόνια.  Χαιρετισμό στην 
εκδήλωση απηύθυνε και ο Πρόεδρος του ΓΣΟ Νεοκλής Θωμά και 
στη συνέχεια ακολούθησε ομιλία για την προσφορά του Μάριου 
Τριτοφτίδη ως ιατρός, από τον Ανώτατο Καθηγητή του Ευρωπαϊκού 
Πανεπιστημίου Κύπρου Δρ. Νικόλα Χριστοδούλου. Ακολούθως, 
ο δήμαρχος Λεμεσού δήλωσε ότι ο Δήμος Λεμεσού τιμώντας την 
μνήμη του γιατρού αποφάσισε να ονομάσει δρόμο στην Αγία 
Φύλα, που βρίσκεται ανατολικά του στρατοπέδου, προς τιμή του.  

Αριστείδης Κουδουνάρης

Εκδήλωση προς τιμήν του κ. Αριστείδη Λ. Κουδουνάρη, 
ιστοριοδίφη, ερευνητή, Προέδρου της Κυπριακής Εταιρείας 
Ιστορικών Σπουδών, διοργάνωσε ο Δήμος Λεμεσού στις 7 
Νοεμβρίου 2011 στο Δημοτικό Μέγαρο.
Την παρουσίαση της ζωής και του έργου του τιμώμενου προσώπου 
έκαναν οι καθηγητές του Πανεπιστημίου Κύπρου, Μιχάλης Πιερή 
– καθηγητής νεοελληνικής φιλολογίας και Γιώργος Γεωργή – 
καθηγητής νεότερης ιστορίας.
Ο καθηγητής Μιχάλης Πιερή στην ομιλία του χαρακτήρισε τον 
Αριστείδη Κουδουνάρη ως ένα από τους σημαντικότερους εν 
ζωή μελετητές της Κύπρου. Όσον αφορά το Βιογραφικό Λεξικό 
Κυπρίων το θεωρεί ως έργο – σταθμό στην έρευνα της κοινωνικής, 
οικονομικής και πολιτικής ιστορίας της Κύπρου, ένα έργο ζωής που 
ο τιμώμενος έφερε σε πέρας με ζηλευτή επιστημονική αρτιότητα 
και με πολυετή επίπονη έρευνα, πλουτίζοντας την κυπριολογική 
βιβλιογραφία με σημαντικές συμβολές.
Ο καθηγητής Γιώργος Γεωργή στην ομιλία του χαρακτήρισε τον 
Αριστείδη Κουδουνάρη ως έναν από τους σημαντικότερους 
Λεμεσιανούς συγγραφείς, ιστοριοδίφες και ερευνητές. Επίσης, 
ανάφερε ότι από το 1972 μέχρι σήμερα έχει δώσει 34 μελέτες, 17 
από τις οποίες αφορούν την ιστορική σκιαγράφηση προσώπων 
και οικογενειών, ενώ άλλες αναφέρονται σε θέματα αρχείων. 
Επεσήμανε, επίσης, ότι θεωρεί την εργασία του τιμώμενου ως έργο 
υποδομής και καταφύγιο για τους ιστορικούς, τους ιστορίζοντες 
και τους φιλίστορες. Από το πλούσιο αρχείο του έχουν αντλήσει 
στοιχεία πολλοί Κύπριοι και Ελλαδίες ερευνητές.
Ο Δήμαρχος Λεμεσού, κ. Ανδρέας Χρίστου, στον χαιρετισμό του 
μίλησε μεταξύ άλλων για την ευγενή δωρεά του τιμώμενου προς το 
Δήμο, η οποία αποτελείται από το πορτρέτο του Νίκου Νικολαίδη – 
έργο του Βίκτωρα Ιωαννίδη, το πορτρέτο του Αρχιεπίσκοπου Κιτίου 
Κυπριανού – έργο του Βασίλη Μιχαηλίδη, 500 τόμους αξιόλογων 

βιβλίων για το Ιστορικό Αρχείο της πόλης και τις δύο βαλίτσες 
με κεντήματα και άλλα είδη λαϊκής τέχνης του 19ου αιώνα για το 
Μουσείο Λαϊκής Τέχνης Λεμεσού. 
Ο τιμώμενος ευχαρίστησε τον Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο 
για την τιμητική διάκριση.
Στο σύντομο χαιρετισμό του ανέφερε μεταξύ άλλων πως, 
ακολουθώντας κανείς το δύσκολο δρόμο της ιστορικής έρευνας, 
χάνεται μέσα στους απέραντους κόσμους της. Ο χρόνος σταματά, 
ωράρια δεν υπάρχουν, το μόνο που υπάρχει είναι η πειθαρχία και 
η συνέπεια της έρευνας προς το φως, προς την αλήθεια, την οποία, 
όπως είπε, θα συνεχίσει μέχρι τέλους.
Εκπρόσωποι των αρχών της πόλης και πολλοί δημότες γέμισαν 
το Δημοτικό Μέγαρο για να τιμήσουν και να χαιρετίσουν τον 
συμπολίτη τους Αριστείδη Κουδουνάρη.
Στον τιμώμενο επιδόθηκε από τον Δήμαρχο ασημένιος δίσκος με 
το έμβλημα του Δήμου και με εγχάρακτη αναφορά στη μεγάλη 
συμβολή του στην κυπρολογική έρευνα, την τέχνη και τον 
πολιτισμό της Κύπρου, ως και για τη σημαντική δωρεά του προς 
τον Δήμο.

Απονομές
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Πολιτισμός

Και φέτος ο Δήμος Λεμεσού διοργάνωσε σειρά εκδηλώσεων στα 
πλαίσια των εορτασμών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Το 
πρόγραμμα περιλάμβανε:
Σάββατο 26 Νοεμβρίου – Εγκαίνια και φωταγώγηση του χωριού των 
Θαυμάτων το οποίο οργάνωσε λειτούργησε στο χώρο στάθμευσης 
του Εναερίου. Ο χώρος μετατράπηκε σε ένα μαγικό χριστουγεννιάτικο 
χωριό όπου ήταν στημένα χαριτωμένα ξύλινα σπιτάκια με ζαχαρωτά και 
λιχουδιές, παγοδρόμιο, λούνα παρκ, εργαστήρι τέχνης και χειροτεχνίας.
Από το Σάββατο 26 Νοεμβρίου μέχρι την Κυριακή 8 Ιανουαρίου σ’ όλο το 
‘χωριό‘ πραγματοποιήθηκαν συναυλίες και θεατρικές παραστάσεις.
Την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου η φωταγώγηση της πόλης και του 
Χριστουγεννιάτικου Δέντρου στην πλατεία Γρηγόρη Αυξεντίου 
πλαισιώθηκε από την Ορχήστρα Εγχόρδων του Δήμου Λεμεσού μαζί με 
την Παιδική Χορωδία του Παπαδάκειου Δημοτικού Ωδείου Λεμεσού και 
τη Φιλαρμονική του Δήμου μαζί με τη Χορωδία Δωματίου.
Καθ’όλη τη διάρκεια του Δεκέμβρη η Πλατεία Γρηγόρη Αυξεντίου φόρεσε 
τα  γιορτινά της με τον Άη Βασίλη να μοιράζει δώρα στα παιδιά κάτω από 
το Χριστουγεννιάτικο δέντρο ενώ τρενάκι του Δήμου και το Έλκηθρο 
του Άη Βασίλη πηγαινοερχόταν κατά μήκος των οδών Ανεξαρτησίας και 
Αγίου Ανδρέου. Να μην παραλείψουμε να αναφέρουμε ότι κάθε Κυριακή 
λειτουργούσε το Εργαστήρι Τέχνης & Χειροτεχνίας επίσης στην Πλατεία 
Γρηγόρη Αυξεντίου.
Στον πεζόδρομο της οδού Αγίου Ανδρέου μουσικοχορευτικές 
παραστάσεις αποτέλεσαν ένα σεργιάνι με συντροφιά τις ωραιότερες 
μελωδίες και χριστουγεννιάτικα κάλαντα που γράφτηκαν.
Στο σεργιάνι αυτό εκτός από τις Χορωδίες «Μοντέρνοι Καιροί», 
«Πολιτιστικός Όμιλος Γερμασόγειας», «Μουσικές Περιπλανήσεις» και 
«Αρμονία» συμμετείχαν επίσης και οι Φιλαρμονικές του Δήμου Λεμεσού, 
Μέσα Γειτονιάς και η Φιλαρμονική Corps of Drums του 2ου τάγματος του  
Yorkshire Regiment των Βάσεων, η σχολή χορού “Dance Fever” τα Θέατρα 
Σκιών Aristo-Funny και Γιάννη Πάφιου.
Παράλληλα, στην πλατεία Γρηγόρη Αυξεντίου σχολές χορού, χορωδίες 
και θεατρικές παραστάσεις κράτησαν τον κόσμο σε γιορτινή ατμόσφαιρα. 
Αναμεσά τους οι σχολές χορού Central Stage of Dance της Εύης Ιωάννου, 
Χριστιάνας Χαραλάμπους, Μαχαλεκίδη, Τζένης Μιχαηλίδου και οι 
Παιδικές Χορωδίες Μουσικό Εργαστήρι της Επιλογής, Westminster In-
ternational Private School, “Μελωδία” του Πνευματικού Ομίλου και Con-
certo. Επίσης, η Φιλαρμονική Αστυνομίας Κύπρου, η Χορωδία St. Mary’s 
School, η Ορχήστρα του Μουσικού Λυκείου Λεμεσού “Μαριος Τόκας”, το 
μουσικό σχήμα Μαρίας Διαμαντίδου, το Θέατρο Δρόμου με την Ομάδα 
“Κάτι Κινείται”, το Φωνητικό Σχήμα Γεωργίας Πρωτοπαπά,  το Μουσικό 
Ατελιέ Φειδία και η Χρυσάνθη.

Ω Έλατο, ώ έλατο, μ’αρέσεις, πως μ’αρέσεις!

Παπαδάκειο Δημοτικό 
Ωδείο Λεμεσού
Με επιτυχία αλλά και πολλά χειροκροτήματα για τους νέους μαθητές του 
ολοκληρώθηκε η Χριστουγεννιάτικη συναυλία του Παπαδάκειου Δημοτικού 
Ωδείου στο Δημοτικό Μέγαρο, την Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2011. Την 
παράσταση έκλεψαν οι μικροί μαθητές με τις ικανότητές τους αποδεικνύοντας 
ότι η μουσική παιδεία αποτελεί το έναυσμα για καλύτερη προοπτική στο μέλλον 
από τα παιδιά. Το Παπαδάκειο Δημοτικό Ωδείο αποτελεί ένα σημαντικό σύνολο 
– φορέα για την αναβάθμιση της προσφερόμενης μουσικής παιδείας στους 
μαθητές του.
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Παλαιό Λιμάνι

Σε ικανοποιητικό στάδιο βρίσκονται οι 
εργασίες στους χώρους του παλιού λιμανιού, 
για τη μετεξέλιξη του σε κοσμοπολίτικο πόλο 
έλξης, ο οποίος θα διατηρεί παράλληλα και 
τον παραδοσιακό του χαρακτήρα, όπως 
άλλωστε πολλά λιμάνια ανά το παγκόσμιο, 
τα οποία ολοκληρώνουν τον κύκλο τους 
και διαμοφώνονται σε χώρους αναψυχής.  
Έτσι και το Παλαιό Λιμάνι Λεμεσού, με 
την μετατροπή του σε ψαρολίμανο και 
την πλαισίωση του με νέες χρήσεις, θα 
αποκτήσει ένα μοναδικό χαρακτήρα ο 
οποίος θα το καταστήσει κέντρο ψυχαγωγίας 
και πολιτισμού.

Το παλιό Λιμάνι Λεμεσού, με όλες τις 
ιδιαιτερότητες που συγκεντρώνει, θα 
αποτελέσει πλέον ένα χώρο  κόσμημα 
για την πόλη της Λεμεσού. Η κομβική 
γεωγραφική του θέση, η παρουσία στην 
περιοχή διατηρητέων κτισμάτων, η σχέση 
του με την επίχωση, η εκβολή του ποταμού 
Γαρίλλη και η παρουσία της αποβάθρας, 
είναι μόνο μερικά από τα στοιχεία που 
προσδίδουν μοναδικότητα στον χώρο του 
Παλαιού Λιμανιού. 

Τα νέα κτίρια έχουν μια ειλικρινή σχέση 
με την εποχή και το περιβάλλον τους, ενώ 
ταυτόχρονα σέβονται την ιστορία του 
χώρου. Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός με τον 
οποίο κέρδισε το διαγωνισμό το γραφείο «Χ. 
Χρυσάνθου Λτδ» αναδεικνύει τα διατηρητέα 
κτήρια και εντάσσει την αποβάθρα στον 
πλατειακό χώρο.

ΠΡΟΧΩΡΟΥΝ ΤΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΠΑΛΙΟ ΛΙΜΑΝΙ

Το έργο περιλαμβάνει συνολικά την ανέγερση 
18 νέων κτιρίων που περιλαμβάνουν, μεταξύ 
άλλων, τη λέσχη ψαράδων και τη ψαραγορά 
στο δυτικό λιμενοβραχίονα, ενώ τα 
παραπήγματα, στον χώρο όπου στεγάζεται 
η Λιμενική Αστυνομία, κατεδαφίζονται 
για να παραχωρήσουν τη θέση τους σε 
τρία σύγχρονα κτίρια που θα λειτουργούν 
ως ταβέρνες, εστιατόρια, περίπτερα και 
καταστήματα.
Στην πλευρά όπου θα δημιουργηθεί ο 
πεζόδρομος, στο πίσω μέρος, θα στεγαστούν 
το εργαστήριο και τα γραφεία του Τμήματος 
Αλιείας καθώς και καταστήματα και καφέ. 

Στην πλευρά της οδού Ερμού, σε ότι 
αφορά τα δυο διατηρητέα κτίρια, που θα 
ανακαινισθούν, αυτά θα διαμορφωθούν το 
μεν ένα (κτίριο της δεκαετίας του 1950) σε 
οινοποιείο που θα περιλαμβάνει εστιατόριο, 

κάβα και εκθεσιακό χώρο με αντικείμενο την 
ιστορία του κρασιού και το δεύτερο (1889) 
θα στεγάσει το Ίδρυμα Θέτις και το Κέντρο 
Εναλίας Αρχαιολογίας.  

Επίσης υπάρχει κτιριακή υποδομή που 
μπορεί να φιλοξενήσει εκδηλώσεις 
πολιτιστικού περιεχομένου. Περιλαμβάνει 
ακόμα πλατειακούς χώρους, την πεζογέφυρα 
πάνω από τον ποταμό, πλωτή εξέδρα 
για εκδηλώσεις, θαλάσσιους πίδακες και 
αρκετούς χώρους στάθμευσης μέσα από 
τους οποίους θα επιτευχθεί η οργανική 
σύνδεση με το μόλο, τη μαρίνα και την 
πλατεία του κάστρου.
Η Αρχή Λιμένων, με την υλοποίηση του 
έργου, που υπολογίζεται να ολοκληρωθεί 

σε δυο χρόνια, λαμβάνοντας υπόψη τη 
σημαντικότατη γεωγραφική θέση που 
κατέχει το παλιό λιμάνι σε σχέση με την 
ευρύτερη ανάπτυξη της περιοχής και 
της κοινωνίας της Λεμεσού, στοχεύει στο 
να επανακαθιερωθεί το παλιό λιμάνι ως 
χώρος αναψυχής και, σε συνάρτηση με 
την μαρίνα της πόλης και τα παράλληλα 
έργα, που επίσης βρίσκονται σε εξέλιξη, να 
συμβάλει καθοριστικά στην προώθηση της 
τουριστικής ανάπτυξης της πόλης.
Το έργο χρηματοδοτείται πλήρως από την 
Αρχή Λιμένων Κύπρου.
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Νέο Λιμάνι

Κατά μήκος του ανατολικού μόλου του εμπορικού λιμανιού 
της Λεμεσού, κάτω από τη σκιά των τεράστιων γερανογεφυρών, 
ανεγείρεται η νέα αίθουσα επιβατών με μήκος 300μ. Η νέα αίθουσα 
θα συμβάλει καθοριστικά στην αναβάθμιση της αναγκαίας 
υποδομής για την εξυπηρέτηση του ταξιδιωτικού κοινού και κυρίως 
θα συντελέσει στο να καταστεί το λιμάνι Λεμεσού, κομβικό σημείο 
επιβατικής και τουριστικής κίνησης και σταθμός στις θαλάσσιες 
διαδρομές του κάθε ναυτιλλομένου στη νοτιοανατολική Μεσόγειο. 

Η νέα αίθουσα θα αντικαταστήσει την παλιά αποθήκη, η οποία 
προσαρμόστηκε ως προσωρινή αίθουσα επιβατών και θα 
προσφέρει ένα σύγχρονο διαμετακομιστικό σταθμό, ο οποίος 
θα καλωσορίζει τα κρουαζιερόπλοια στην Κύπρο.  Η αίθουσα 
επιβατών θα έχει εμβαδόν 7.500τμ με κόστος ανέγερσης 14,6 
εκατομμύρια ευρώ, ποσό που θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από την 
Αρχή Λιμένων Κύπρου. Το αρχιτεκτονικό γραφείο που κέρδισε τον 
διαγωνισμό είναι το Irwin Kritioti Architecture και εργολάβοι του 
έργου η εταιρία Lois Builders Ltd.

Το πρόγραμμα ανέγερσης περιλαμβάνει αίθουσες αφίξεων και 
αναχωρήσεων, ξεχωριστό χώρο παραλαβής αποσκευών, γραφεία 
διαφόρων υπηρεσιών όπως τελωνείο, τμήμα μετανάστευσης 
και ταξιδιωτικά πρακτορεία, καφετέριες, εστιατόρια και χώρους 
στάθμευσης.

Επίσης, θα περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες 
διευκόλυνσης του επιβατικού κοινού όπως εμπορικά καταστήματα, 
υποκαταστήματα τραπεζών, γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων και 
καταστήματα αδασμολόγητων ειδών.

Η αίθουσα επιβατών συνθέτει σε οργανική γραμμική διάταξη κατά 
μήκος του μόλου μία σειρά ελλειπτικών κελυφών επενδυμένων 
εξωτερικά με τιτανιούχο ψευδάργυρο και εσωτερικά με σανιδωτή 
ξυλεία.

ΝΕΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ 
ΣΤΟ ΝΕΟ ΛΙΜΑΝΙ ΛΕΜΕΣΟΥ

Τα ελλειπτικά κελύφη θυμίζουν βάρκες, κύματα, κοχύλια, 
φινιστρίνια,  αναφορές που συσχετίζουμε με ταξίδια στη θάλασσα 
και θα αποτελούν ορόσημο για το νησί κατά την άφιξη και 
αναχώρηση των επιβατών.

Από τα καταστρώματα των κρουαζιερόπλοιων, η νέα αίθουσα 
επιβατών θα φαίνεται σαν ένα γυαλιστερό κοχύλι. Μέσα από 
το κτίριο τα κελύφη πλαισιώνουν τη θέα των  αραγμένων 
κρουαζιερόπλοιων και εμπορικών πλοίων σαν τεράστια 
φινιστρίνια.

Επίσης, θα επιτρέπει την πρόσβαση επισκεπτών σε εστιατόριο 
στον πρώτο όροφο και σε μπαρ στην οροφή ενός από τα κελύφη, 
με απρόσκοπτη  θέα του λιμανιού και των δραστηριοτήτων του, οι 
οποίες μέχρι σήμερα ήταν περιφραγμένες και διαχωρισμένες από 
την πόλη.

Αναπτυξιακά έργα όπως η αίθουσα επιβατών, θα προσφέρουν στην 
οικονομική ζωή της χώρας, τις απαραίτητες λιμενικές υποδομές 
καθώς και τα αναγκαία εφόδια, κατάλληλα να αντιμετωπίσουν τις 
πιθανές μελλοντικές ευκαιρίες ή ακόμα και προβλήματα. 

Το έργο αυτό, σε συνδυασμό με το χερσαίο χώρο του παλιού 
λιμανιού της πόλης, θα ενισχύσει τον τουριστικό χαρακτήρα της 
περιοχής και θα ενδυναμώσει το εμπορικό και τουριστικό προϊόν 
της Κύπρου, με συγκριτικά πλεονεκτήματα έναντι υφιστάμενων 
ανταγωνιστικών προορισμών. 
Με την ολοκλήρωσή του σε 24 μήνες, προστίθεται ένα ακόμα 
πλεονέκτημα στην επιλογή του λιμανιού της Λεμεσού στον τομέα 
της κρουαζιέρας και της εξυπηρέτησης της επιβατικής κίνησης.
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Δυναμικά στο χάρτη του ναυτικού 
τουρισμού και της τουριστικής βιομηχανίας 
μπαίνει πλέον η Κύπρος, αξιοποιώντας 
το νησιώτικο χαρακτήρα της αλλά και 
τη σημαντική γεωγραφική της θέση στο 
ανατολικό άκρο της Μεσογείου, που την 
καθιστά γέφυρα μεταξύ τριών ηπείρων, μέσω 
της Μαρίνας Λεμεσού. Η Μαρίνα Λεμεσού 
είναι ένα πρωτοποριακό και μεγαλεπήβολο 
έργο το οποίο αναβαθμίζει και εμπλουτίζει 
τόσο την υποδομή του ναυτικού τουρισμού 
όσο και του τουριστικού προϊόντος και 
συνάμα ανοίγει νέες προοπτικές, όχι μόνο για 
τη Λεμεσό αλλά και για την Κύπρο ολόκληρη.
Δεν υπάρχει αντίστοιχο έργο στη Μεσόγειο 
που να συγκεντρώνει τόσα πολλά 
πλεονεκτήματα όπως τοποθεσία, άμεση 
πρόσβαση στο εμπορικό κέντρο της πόλης και 
την παραλία, απρόσκοπτη και εντυπωσιακή 
θέα, υψηλά επίπεδα ασφάλειας, εγγυημένη 
ποιότητα κατασκευής, μοναδικότητα έργου, 
αρχιτεκτονική υψηλού αισθητικού επιπέδου.
Στη Μαρίνα κατασκευάζονται όλα τα 
απαραίτητα λιμενικά έργα και κτιριακές 
εγκαταστάσεις και θα διαμορφωθεί ο 
περιβάλλων χώρος για ελλιμενισμό, 

ΜΑΡΙΝΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Η Μαρίνα Λεμεσού είναι ένα πρωτοποριακό και μεγαλεπήβολο έργο 

το οποίο αναβαθμίζει και εμπλουτίζει τόσο την υποδομή του ναυτικού τουρισμού 

όσο και του τουριστικού προϊόντος και συνάμα ανοίγει νέες προοπτικές, 

όχι μόνο για τη Λεμεσό αλλά και για την Κύπρο ολόκληρη

συντήρηση και επισκευή πέραν των 660 
σκαφών αναψυχής από μικρά σκάφη μέχρι 
υπερπολυτελείς θαλαμηγούς, μήκους μέχρι 
και 115 μέτρων. Το έργο που θα καλύπτει 
συνολική έκταση 40.000 τ.μ. περίπου, 
περιλαμβάνει επίσης μεγάλο αριθμό 
εστιατορίων, παραδοσιακών ταβερνών 
και άλλων εμπορικών μονάδων καθώς και 

χώρους για πολιτιστικές δραστηριότητες. 

Στην είσοδο της Μαρίνας Λεμεσού 
βρίσκεται το συγκρότημα διαμερισμάτων 
“Castle Residences” το οποίο περιλαμβάνει 
διαμερίσματα ενός, δύο και τριών 
υπνοδωματίων. Επίσης περιλαμβάνει 
ρετιρέ με μεγάλες βεράντες και πισίνες. Το 

Μαρίνα Λεμεσού
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Μαρίνα Λεμεσού

“Castle Residences” είναι ένα μοναδικό 
συγκρότημα διαμερισμάτων με πανοραμική 
θέα προς την θάλασσα. Διαθέτει επίσης 
καλυμμένους χώρους στάθμευσης και μια 
κοινόχρηστη πισίνα η οποία σου δίνει την 
αίσθηση ότι σμίγει με τη θάλασσα.

Στην καρδιά της Μαρίνας θα υπάρχει ένα 
μικρό νησί με  45 υπερπολυτελείς επαύλεις 
δύο, τριών και τεσσάρων υπνοδωματίων, 
για αγοραστές στους οποίους θα παρέχεται 
η δυνατότητα εξασφάλισης χώρου 
ελλιμενισμού του σκάφους τους μπροστά 
από την ιδιοκτησία τους.
Στο δυτικό άκρο της Μαρίνας Λεμεσού έχει 
ήδη δημιουργηθεί, μέσα στην θάλασσα, 
μια χερσόνησος στην οποία αναπτύσσεται 
το συγκρότημα επαύλεων Peninsulla Villas. 
Το συγκρότημα διαθέτει 26 προνομιακές 
επαύλεις, τριών διαφορετικών τύπων 
δύο, τριών και τεσσάρων υπνοδωματίων,  
με ιδιωτικές θέσεις ελλιμενισμού. 
Επίσης, διαθέτει 15 επαύλεις τεσσάρων 
υπνοδωματίων με ιδιωτικές πισίνες και 
άμεση πρόσβαση στην παραλία που θα 
δημιουργηθεί. Επίσης, το συγκρότημα 

διαμερισμάτων Νηρηίδες (Nereids Resi-
dences) προσφέρει την ευκαιρία να ζήσεις 
την μοναδική εμπειρία ενός νέου τρόπου 
ζωής  “Living on the Sea”.

Σε όλη την έκτασή της η Μαρίνα θα 
πλαισιώνεται από πρωτότυπους κήπους 
και χώρους πρασίνου, ενώ οι διάφοροι 
χώροι θα συνδέονται μεταξύ τους με 
γέφυρες και πεζόδρομους, πλαισιωμένους 
με δεντροστοιχίες. Η τοπική πέτρα που 
θα χρησιμοποιηθεί ως βάση στην αρχι-
τεκτονική των κτιρίων θα προσδώσει 
αναμφίβολα στο όλο έργο ένα παραδοσιακό 
χαρακτήρα που δένει αρμονικά με το 
χαρακτήρα του ιστορικού κέντρου της 
πόλης. Η επιλογή, άλλωστε, του χώρου 
κατασκευής της Μαρίνας, στο νότιο σημείο 
της καρδιάς της Λεμεσού, δίπλα στο 
παλιό λιμάνι και πολύ κοντά στο ιστορικό 
κέντρο της πόλης, με σημείο αναφοράς 
το Μεσαιωνικό Κάστρο, την καθιστά 
αναμφίβολα μοναδικό πόλο έλξης για 
ντόπιους και ξένους αλλά ταυτόχρονα και 
ένα ξεχωριστό οικιστικό, ψυχαγωγικό και 
εμπορικό προορισμό. Για την εξυπηρέτηση 

των επισκεπτών θα κατασκευαστεί χώρος 
στάθμευσης για 700 αυτοκίνητα και θα 
υπάρχουν χώροι για στάθμευση τουρι-
στικών λεωφορείων καθώς και ποδηλάτων.

Την υλοποίηση του έργου, που αποτελεί 
τη μεγαλύτερη επένδυση κυπριακών 
συμφερόντων, με το συνολικό κόστος να 
ανέρχεται στα 350 εκ. ευρώ, με την μέθοδο 
της αυτοχρηματοδότησης (B.O.T.) ανέλαβε 
η εταιρεία Limassol Marina Ltd στην οποία 
μετέχουν οι εταιρίες Cybarco, J&P – Άβαξ ΑΕ, 
Ιωάννου & Παρακευαΐδης Λτδ, Φραγκούδης 
& Στεφάνου, Athena S.A., CADS Holdings Ltd 
και η εταιρεία Ανάπτυξης Μαρίνας Λεμεσού 
Λτδ. Η κοινοπραξία έχει επίσης αναλάβει το 
σχεδιασμό, την κατασκευή, τη λειτουργία και 
την ανάπτυξη της Μαρίνας. Με τις γνώσεις 
και την εμπειρία που διαθέτουν, εγγυώνται 
το καλύτερο αποτέλεσμα όσον αφορά την 
ευόδωση του έργου.
Αρχιτέκτονας  του  έργου  είναι  ο  Γάλλος  
Xavier Bohl, έργα του οποίου έχουν 
επανειλημμένα βραβευθεί στο εξωτερικό. 
Ο Xavier Bohl συνεργάζεται με το 
αρχιτεκτονικό γραφείο Μοδινός και 

Βραχίμης καθώς και με την Sogreah Γαλλίας ένα από τα μεγαλύτερα γραφεία στον κόσμο 
στον σχεδιασμό λιμενικών έργων.

Την διαχείριση της Μαρίνας Λεμεσού έχει αναλάβει  η  εταιρεία  Camper  &  Nicholson 
μια διεθνώς αναγνωρισμένη εταιρεία με εκτεταμένη εμπειρία στην ανάπτυξη και διαχείριση 
Μαρίνων και με παγκόσμιο δίκτυο συνεργατών στον τομέα των σκαφών αναψυχής. 

Προβλέπεται ότι η Μαρίνα Λεμεσού θα μπορεί να υποδεχθεί τα πρώτα σκάφη τέλος του 2012, 
κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας της ΕΕ.

Δεν υπάρχει αντίστοιχο έργο στη Μεσόγειο που να συγκεντρώνει τόσα 

πολλά πλεονεκτήματα όπως τοποθεσία, άμεση πρόσβαση 

στο εμπορικό κέντρο της πόλης και την παραλία, απρόσκοπτη 

και εντυπωσιακή θέα, υψηλά επίπεδα ασφάλειας, εγγυημένη 

ποιότητα κατασκευής, μοναδικότητα έργου, 

αρχιτεκτονική υψηλού αισθητικού επιπέδου
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