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Π αρά τις δυσκολίες και την παγκόσμια οικο-
νομική κρίση αναπτύσεται περαιτέρω το 
πρόγραμμα του Δήμου με σημαντικές επι-
τυχίες στην υλοποίηση και τη δρομολόγη-

ση νέων έργων, όπως θα δείτε αναλυτικά στις επόμε-
νες σελίδες.
Όπως θα έχετε διαπιστώσει σ’αυτήν την τριετία έχουμε 
επιτύχει και προγραμματίζουμε να υλοποιήσουμε έργα 
ανάπτυξης στην πόλη, πολύ περισσότερα απ’ όσα είναι 
σε θέση να προσφέρει ο προϋπολογισμός του Δήμου, 
αξιοποιώντας πλήρως τις δυνατότητες των Ευρωπαϊ-
κών Ταμείων, τη συνεργασία μας με ημικρατικούς ορ-
γανισμούς, με ιδιωτικές εταιρείες και επιχειρήσεις, αλ-
λά και με συμπολίτες μας που συμπαρίστανται στο έρ-
γο του Δήμου. 
Πιστεύουμε ακράδαντα ότι ανεξάρτητααπό τις οικονο-
μικές συνθήκες του νέου χρόνου, δεν πρέπει ούτε στιγ-
μή να χαλαρώσουμε τις προσπάθειες μας ή να μειώσου-
με το ρυθμό υλοποίησης του προγραμματισμού μας. 
Η δική μας θέληση και αποφασιστικότητα επηρεάζει 
ολόκληρη την αναπτυξιακή πορεία της πόλης και εν-
θαρρύνει τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, αλλά και 
τους συμπολίτες μας. Σημαντική επιτυχία για το Δήμο 
μας ήταν η έγκριση και έναρξη κατασκευής των έργων 
που χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία, 
συνολικού ύψους €50 εκ.
Με την ολόπλευρη και αδιαμφισβήτητη πλέον δυναμι-
κή ανάπτυξη του ΤΕΠΑΚ, αλλά και τα εκτεταμένα έρ-
γα του ΣΑΛΑ για ολοκλήρωση του σχεδίου αποχέτευ-
σης ομβρίων και λυμάτων (€350 εκ.), ο Δήμος Λεμεσού 
ηγείται μιας ολόπλευρης προσπάθειας που οδηγεί τη 
Λεμεσό σε νέα λεωφόρο άνθισης και προόδου για την 
οποία όλοι είμαστε περήφανοι. 
Θέλω να ευχαριστήσω για τη μεγάλη τους συμβολή 
σε αυτή την κοινή επιδίωξη τις Δημοτικές Επιτροπές 
και τους Προέδρους τους, αλλά και του Τμηματάρχες, 
Προϊσταμένους, λειτουργούς και όλο το προσωπικό 
του Δήμου. 
Θερμές ευχαριστίες οφείλουμε προς τα Διοικητικά 
Συμβούλια, τη διεύθυνση και το προσωπικό όλων των 
οργανισμών του δημόσιου και ημικρατικού τομέα, για 
τη βοήθεια και συμπαράστασή τους.
Ευχαριστίες διαβιβάζουμε προς τις συμπολίτισσες και 
τους συμπολίτες μας για το πνεύμα κατανόησης που 
επιδεικνύουν και κυρίως τον ενστερνισμό του οράμα-
τος ολόκληρου του Δημοτικού Συμβουλίου για μια νέα 
Λεμεσό, σύγχρονη και ζωντανή. 

Η δική μας θέληση και 
αποφασιστικότητα 
επηρεάζει ολόκληρη 
την αναπτυξιακή 
πορεία της πόλης 
και ενθαρρύνει τις 
μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις, αλλά και 
τους συμπολίτες μας. 



ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

Ν έα μεγάλη περιβαλλοντική εκστρα-
τεία ξεκίνησαν ο Δήμος Λεμεσού 
και οι Χρηματιστηριακές Εταιρεί-

ες FxPro Ltd, EasyForex και United World 
Capital στην πόλη της Λεμεσού, με τίτλο 
«Πράσινο και Καθαριότητα».
Σκοπός της εκστρατείας είναι η παροχή πε-
ρισσοτέρων και πιο αποτελεσματικών υπηρε-
σιών περιβαλλοντικής υγείας στη Λεμεσό, για 
βελτίωση της δημόσιας υγείας και την επιπέ-
δων υγιεινής στην πόλη.
Στα πλαίσια της εκστρατείας Πράσινο και Κα-
θαριότητα περιλαμβάνεται η δωρεά επτά νέ-
ων «Πράσινων Μηχανών - Green Machines», 
σαρώθρων οικολογικής απόδοσης, αξίας 
€180.000 από τις πιο πάνω εταιρίες.
Η εκστρατεία «Πράσινο και Καθαριότη-
τα» του Δήμου είναι η πρώτη μεγάλη πε-
ριβαλλοντική εκστρατεία Κυπριακού Δή-
μου. Στόχος της είναι η συνεχής βελτίωση 
στον τομέα της δημόσιας υγείας. Η πρώτη 
ενέργεια της εκστρατείας είναι η παροχή υπη-
ρεσιών οδοκαθαρισμού με τη χρησιμοποίη-
ση πράσινων μηχανών – σαρώθρων, που για 
πρώτη φορά χρησιμοποιούνται από Κυπρια-
κό Δήμο. Σε μόνο μία ώρα και οι δυο μηχανές 
μαζί μπορούν να καθαρίσουν έκταση που α-
ντιστοιχεί σε δυο γήπεδα ποδοσφαίρου – ερ-
γασία η οποία χειρωνακτικά θα χρειαζόταν 
δυο εβδομάδες για να ολοκληρωθεί.
Οι πράσινες μηχανές πληρούν υψηλές προ-
διαγραφές, είναι φιλικές προς το περιβάλλον 

και οι πλέον κατάλληλες για χρήση σε στενά-
χωρους περιορισμένης έκτασης δημόσιους 
χώρους.
Λειτουργούν με μηχανές ντίζελ, τεμαχίζουν 
και συμπιέζουν κάθε λογιών σκουπίδια κατά 
66% του αρχικού τους μέγεθος. Τα δύο πρώτα 
σάρωθρα ήδη άρχισαν να λειτουργούν καθη-
μερινά στο Δήμο Λεμεσού, έξη μέρες τη βδο-
μάδα και θα τα χειρίζονται δυο άτομα της ο-
μάδας περιβαλλοντικής υγείας του Δήμου 
Λεμεσού που θα εκπαιδεύτηκαν ειδικά για το 
σκοπό αυτό.
Σχετικά με τη συγκεκριμένη εκστρατεία, ο Δή-
μαρχος Λεμεσού κ. Ανδρέας Χρίστου δηλώ-
σε τα εξής:
«Ως ο μεγαλύτερος Δήμος της Κύπρου είμαστε 
περήφανοι που ξεκινάμε την εκστρατεία Πρά-
σινο και Καθαριότητα, μια νέα, μεγάλη περι-
βαλλοντική εκστρατεία. Είναι η πρώτη του εί-
δους της στην Κύπρο, όχι μόνο λό-
γω του ποικίλου σχεδίου δράσης της 
και της δέσμευσης της για βελτίω-
ση της δημόσιας υγείας και του πε-
ριβάλλοντος, αλλά και για τη χρήση 
πράσινων μηχανών σε πόλη της Κύ-
πρου».
«Αναγνωρίζουμε τη σημασία για 
στενή συνεργασία ανάμεσα στην 
Τοπική Αυτοδιοίκηση, τις ιδιωτικές 
επιχειρήσεις και το κοινό, που στο-
χεύει στη βελτίωση του τοπικού πε-
ριβάλλοντος. Με αφετηρία το 2010, 

προσβλέπουμε στη δημοσιοποίηση και εφαρ-
μογή μιας σειράς υπηρεσιών, στο πλαίσιο της 
εκστρατείας Πράσινο και Καθαριότητα προς 
όφελος όλων όσοι ζούμε και εργαζόμαστε στη 
Λεμεσό, έτσι ώστε να απολαμβάνουμε το περι-
βάλλον της πόλης μας».
Οι πράσινες μηχανές είναι ευλύγιστα σάρω-
θρα που διευκολύνουν το καθάρισμα στε-
νών πεζοδρομίων, χώρων στάθμευσης, δρό-
μων και άλλων χώρων στο κέντρο της πόλης, 
στους οποίους οι μέχρι σήμερα μεγάλοι οδο-
καθαριστήρες δεν έχουν εύκολη πρόσβαση.
Οι πράσινες μηχανές είναι σάρωθρα περιορι-
σμένου μεγέθους που διαθέτουν μηχανισμό 
αναρρόφησης και χρησιμοποιούνται σε όλο 
τον κόσμο για τον καθαρισμό εξωτερικά των 
μεγάλων εμπορικών κέντρων, πεζοδρομίων, 
δρόμων και άλλων χώρων συγκέντρωσης α-
πρριμάτων.
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Υφιστάμενα Δέντρα
1. Θα γίνει σταδιακή αντικατάσταση των φίκων 
και φοινικιών από τα πεζοδρόμια με άλλα δέ-
ντρα λόγο των προβλημάτων που προκαλούν.
2. Εκεί που το πλάτος του πεζοδρομίου το επι-
τρέπει, θα φυτεύονται δέντρα από τον σχετικό 
κατάλογο του παρόντος ενημερωτικού φυλλα-
δίου.
3. Θα καταβληθεί προσπάθεια ώστε να υπάρχει 
κατά το δυνατόν ομοιομορφία ανά δρόμο ή συ-
νοικία όσον αφορά τον τύπο των δέντρων

Νέες Φυτεύσεις
1. Θα γίνεται φύτευση δέντρων σε πεζοδρόμια 
όπου το πλάτος τους είναι 2 μέτρα και άνω ώ-
στε μετά τη φύτευση θα εξακολουθεί να υπάρ-
χει ελεύθερος χώρος τουλάχιστον 120 εκατο-
στών.
2. Η λεκάνη του δέντρου πρέπει να απέχει περί-
που 20 εκατοστά από την άκρη του οικοπέδου 
ή περιτοιχίσματος, να έχει διαστάσεις 60x60 ε-
κατοστά και να βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με 
το πεζοδρόμιο.
3. Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση τούβλων ή 
άλλων διακοσμητικών υλικών ή εμποδίων γύ-
ρω από τη λεκάνη.
4. Σε περιπτώσεις νέων αναπτύξεων, η φύτευ-
ση των δέντρων στα πεζοδρόμια θα αποτελέ-
σει μέρος της άδειας οικοδομής. Ο μελετητής 
της ανάπτυξης θα υποβάλλει σχέδιο τοποθέτη-
σης των δέντρων και το είδος τους, το οποίο θα 

ανταποκρίνεται σε σχετικές οδηγίες φύτευσης 
και περιποίησης που θα παρέχονται από το Δή-
μο Λεμεσού στα πλαίσια της παρούσας πολιτι-
κής.
5. Ανάλογα, σε περιπτώσεις υφιστάμενων ανα-
πτύξεων, οι δημότες που επιθυμούν τη φύτευ-
ση δέντρων σε πεζοδρόμια έξω από το σπίτι ή 
το κατάστημά τους, θα πρέπει να υποβάλλουν 
αίτημα προς το Δήμο Λεμεσού. Η τυπική λεπτο-
μέρεια, ο τύπος των δέντρων, ο αριθμός, η θέση 
τους, το φύτεμα και η περιποίηση των δέντρων 
θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις οδηγίες που 
έχουν ετοιμάσει για το σκοπό αυτό από το Τε-
χνικό Τμήμα του Δήμου.
6. Τα δέντρα θα κλαδεύονται από το Δήμο ανά-
λογα με το είδος τους και κατόπιν αιτήσεως του 
ενδιαφερόμενου δημότη. Σε καμία περίπτωση 
δεν θα κλαδεύονται δέντρα πέραν της μιας φο-
ράς το χρόνο.
7. Προτρέπονται οι δημότες να ποτίζουν τα δέ-
ντρα που βρίσκονται στο πεζοδρόμιο έξω από 
τα υποστατικά τους, λαμβάνοντας πάντα υπό-
ψη την πολιτική εξοικονόμησης του νερού.
8. Όπου το πλάτος του πεζοδρομίου δεν επι-
τρέπει τη φύτευση επί του πεζοδρομίου, προ-
τρέπονται οι δημότες να φυτεύουν δένδρα στη 
μέσα πλευρά του περιτοιχίσματος τους και κο-
ντά στο πεζοδρόμιο.
9. Κατάλογος με τα είδη των δέντρων, των ο-
ποίων επιτρέπεται η φύτευση παρουσιάζεται 
πιο κάτω.
Αειθαλή: Φίκος (Amstel Kind), Αρία, Βελανιδιά, 

Κουκουναριά, Ορθόκλάδο Κυπαρίσσι.
Φυλλοβόλα: Ακακία Κων/λεως, Σφένδαμος, 
Acer Platanoides, Acer Pseudoplatanus, Ροβί-
νια, Ροβίνια “Bessoniana”, Melia Azedarach, Ρο-
βίνια «Decaisneana”, Γκλεδίσχια, Φλαμπουαγιά, 
Σοφόρα, Ερυθρίνη Κοραλλόδεντρο, Γιακαρά-
ντα, Κατάλπη, Peltophorum.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερό-
μενοι να απευθύνονται στην Υπηρεσία Πρασί-
νου, τηλ: 25-588694 ή 25-340380.

Ο Δήμος Λεμεσού, θέλοντας να 
βελτιώσει την κατάσταση που 

έχει δημιουργηθεί από την 
ανεξέλεγκτη φύτευση δέντρων 
σε πεζοδρόμια, έχει αποφασίσει 
τη χάραξη πολιτικής η οποία 

φορά τόσο τις νέες φυτεύσεις 
όσον και τις υφιστάμενες. 

Κύριος άξονας της πιο πάνω 
πολιτικής είναι ότι η φύτευση 
δέντρων σε πεζοδρόμια 
πρέπει να γίνεται εκεί που 
το πλάτος του πεζοδρομίου 
το επιτρέπει και κατά τρόπο 
ώστε να διασφαλίζεται η 
απρόσκοπτη διακίνηση 

όλων των πεζών, των ατόμων 
με δυσκολία στην κίνηση, 

των αναπηρικών και των παιδικών 
καροτσιών. Για τον σκοπό αυτό, 
απαιτείται να παραμένει ελεύθερο 
πλάτος πεζοδρομίου τουλάχιστον 
120 εκατοστών.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ
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Ευρωπαϊκή Ένωση

Μ ε αφορμή το «2010-Ευρωπαϊκό 
Έτος για την Καταπολέμηση της 
Φτώχειας και του Κοινωνικού Α-
ποκλεισμού», το Ευρωπαϊκό Ιν-

στιτούτου Κύπρου, το Γραφείο του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου στην Κύπρο, η Αντιπροσωπεία 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο, το Γρα-
φείο Τύπου και Πληροφοριών (PΙΟ) και ο Δήμος 
Λεμεσού, με το δικό του ξεχωριστό τρόπο, διορ-
γάνωσαν σειρά εκδηλώσεων στο πλαίσιο των 
εορτασμών της Εβδομάδας Ευρώπης η οποία 
πραγματοποιήθηκε σε Πανευρωπαϊκό επίπεδο 
από τις 3 μέχρι τις 9 Μαΐου 2010. 
Όλες οι εκδηλώσεις και σειρά άλλων δραστηρι-
οτήτων είχαν σαν στόχο να ενημερωθούν οι Κύ-
πριοι ευρωπαίοι πολίτες για θέματα ευρωπαϊκά 
και ειδικότερα να τους ευαισθητοποιηθούν σχε-
τικά με τις διάφορες μορφές φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού σε μια προσπάθεια 
να επιτευχθούν πιο αποτελεσματικές λύσεις για 
την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινω-
νικού αποκλεισμού στις χώρες της Ε.Ε.
Συγκεκριμένα την πρώτη μέρα των εκδηλώσε-
ων, Δευτέρα 3 Μαΐου 2010, πραγματοποιήθηκε 
στο Χαρουπόμυλο Λανίτη συζήτηση Στρογγυ-
λής Τραπέζης «Οι στόχοι της Χιλιετίας για κατα-
πολέμηση της φτώχειας στις χώρες του Τρίτου 
Κόσμου και ο ρόλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης». 
Στη συζήτηση έλαβαν μέρος η Υπουργός Εργα-
σίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων κα Σωτηρούλ-
λα Χαραλάμπους, η Ευρωβουλευτής Δρ Ελέ-
νη Θεοχάρους, ο Διευθυντής του Ε.Ι.Κ. κ. Μάρι-
ος Βούργος, εκπρόσωπος του Ταγιέ Μπρούκ 
Ζεριχούν, Αντιπρόσωπος του Γ.Γ. του ΟΗΕ στην 
Κύπρο, και ο καθηγητής Γαβριήλ Αμίτσης. Υ-
πήρξε ζωηρό ενδιαφέρον από το ακροατήριο 
και από τους παρευρισκόμενους. Στη συνέχεια 
ο πρόεδρος της Βουλής, κ. Μάριος Κάρογιαν, 
εγκαινίασε την έναρξη της Εβδομάδας Ευρώπής 
και την Έκθεση φωτογραφίας πάνω στο θέμα 
της Χρονιάς. Την τελετή έκλεισε η Παιδική Χο-
ρωδία του Πνευματικού Ομίλου Λεμεσού.
Την Τρίτη 4 Μαΐου 2010, ακολούθησε Έκθε-
ση ζωγραφικής με έργα γνωστών καλλιτεχνών 
και καλλιτεχνικό πρόγραμμα, στο Erma Auction 
House. Την Τετάρτη 5 Μαΐου 2010, στις 21:00 ο 
τηλεοπτικός σταθμός Capital TV μετάδωσε την 
τηλεοπτική πολιτική συζήτηση με το θέμα του 
Ευρωπαϊκού Έτους. 
Οι εκδηλώσεις συνεχίστηκαν την Πέμπτη 5 Μα-
ΐου 2010, στις 6.30 το απόγευμα στο Δημαρχείο 

της πόλης, με δημόσια συζήτηση για τη συνθή-
κη της Λισσαβόνας με χαιρετισμούς από τον Α-
ντιδήμαρχο της πόλης μας, κ. Γιάννο Δανιη-
λίδη και την Επικεφαλής της Αντοπροσωπείας 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο, κα Αν-
δρούλλα Καμιναρά. Ακολούθησαν ομιλίες από 
τους βουλευτές, κ. Σταύρο Ευαγόρου, κ. Τάσο 
Μιτσόπουλο και κ. Νίκο Κλεάνθους. Η συζή-
τηση ήταν ανοικτή για το κοινό. Συντονιστής 
της εκδήλωσης ο κ. Τάσος Γεωργίου, ο οποίος 
είναι και ο Επικεφαλής του Γραφείου του Ευρω-
παΐκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο. Η εκδήλω-
ση έκλεισε με ένα σύντομο μουσικό πρόγραμ-
μα από την Ανδρική Τετραφωνία. Την Παρα-

σκευή 6 Μαΐου, στις 9.00 το βράδυ στον Τηλεο-
πτικό σταθμό Extra TV, πραγματοποιήθηκε τη-
λεοπτική πολιτική συζήτηση με θέμα τις κλιμα-
τικές αλλαγές.
Για τη Λεμεσό, η κεντρική εκδήλωση για την Η-
μέρα της Ευρώπης σημειώθηκε το Σάββατο 8 
Μαΐου, στην Πλατεία του Επαρχιακού Διοικητη-
ρίου Λεμεσού με συναυλία, στην οποία συμμε-
τείχαν καλλιτέχνες απ’όλη την Κύπρο και δημο-
φιλή συγκροτήματα όπως και happenings και 
πληροφόρηση για την ΕΕ.
Σε παγκύπρια βάση οι εκδηλώσεις κορυφώθη-
καν με δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο στην 
Λευκωσία, την Κυριακή 9 Μαΐου 2010.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
Η ΕΥΡΩΠΗ ΓΙΟΡΤΑΖΕΙ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ!
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Ευρωπαϊκή Ένωση

Π ραγματοποιήθηκαν από τις 21 – 
24 Απριλίου 2010 με μεγάλη επι-
τυχία οι εκδηλώσεις που διοργά-
νωσε ο Δήμος Λεμεσού στα πλαί-

σια της 1ης φάσης του Ευρωπαϊκού Προ-
γράμματος Europe for Citizens, με θέμα «Η Ε-
φαρμογή του Ευρωπαϊκού Χάρτη για την Ισό-
τητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες ανα-
φορικά με τα εξαρτώμενα άτομα (παιδιά, ηλι-
κιωμένους και άτομα με ειδικές ανάγκες)».
Το πρόγραμμα είναι Ευρωπαϊκό, διαρκεί 
2 χρόνια και επιχορηγείται από την Ε.Ε. με 
€150.000. Του προγράμματος ηγείται ο Δή-
μος Λεμεσού ο οποίος είχε υποβάλει τη σχε-
τική αίτηση και συμμετέχουν οι Δήμοι Φιλιπ-
πούπολης Βουλγαρίας, Θεσσαλονίκης και Η-
ρακλείου Κρήτης.

Στις εκδηλώσεις συμμετείχαν εκπρόσωποι α-
πό τους Δήμους Θεσσαλονίκης, Ηρακλείου, 
Φιλιππούπολης (Βουλγαρίας) και οι Γυναικεί-
ες Οργανώσεις των Κοινοβουλευτικών Κομ-
μάτων, το Ίδρυμα «Θεοτόκος», ο Σύνδεσμος 
Γονέων Ενηλίκων «Απόστολος Λουκάς», το Ί-
δρυμα «Άγιος Στέφανος», η Πρόσβαση, το Ί-
δρυμα ατόμων με ειδικές ανάγκες «Άγιος Στυ-
λιανός», ο Σύνδεσμος γονέων και φίλων με ει-
δικές ανάγκες, ο Σύνδεσμος για άτομα με αυ-
τισμό, ο Όμιλος κωφών Λεμεσού, η οργάνω-
ση νέων «Ήφαιστος» της Π.Ο.Α.Α, το Συμβού-
λιο ευημερίας τυφλών, ο Παιδικός Σταθμός 
Αντώνη & Ινώς Χατζηπαύλου, το Παττίχειο 
Κέντρο Απασχόλησης Ενηλίκων και η Εστία 
Ενηλίκων Λεμεσού.
Στο συνέδριο ακούστηκαν τα μέτρα και οι 

πολιτικές που εφαρμόζουν οι συμμετέχοντες 
Δήμοι για τα εξαρτώμενα άτομα, τοποθετή-
θηκαν οι γυναικείες και οι εθελοντικές ορ-
γανώσεις και δόθηκε η ευκαιρία στους σύ-
νεδρους να επισκεφθούν τα κέντρα ημέρας 
των εθελοντικών οργανώσεων και να ενημε-
ρωθούν για τα προγράμματα που εφαρμόζο-
νται σε αυτά. στόχος ήταν η ανταλλαγή από-
ψεων και εμπειριών μεταξύ των συμμετεχό-
ντων Δήμων.
Οι εκδηλώσεις ολοκληρώθηκαν με την πα-
ρουσίαση των πορισμάτων της 1ης φάσης 
του Προγράμματος από την Πρόεδρο της Ε-
πιτροπής Κοινωνικής Πρόνοιας του Δήμου 
Λεμεσού, κα Εύη Τσολάκη. 
Η συνέχεια θα δοθεί στην Φιλιππούπολη της 
Βουλγαρίας τον Σεπτέμβριο του 2010.

Europe for Citizens

«Στο συνέδριο δόθηκε η ευκαιρία στους σύνεδρους να 
επισκεφθούν τα κέντρα ημέρας των εθελοντικών οργανώσεων και 
να ενημερωθούν για τα προγράμματα που εφαρμόζονται σε αυτά»



Προγράμματα

Α πό την Τρίτη 16 Μαρτίου ενεργοποιήθηκε ακόμα ένα νέο 
κοινωνικό πρόγραμμα της Επιτροπή Κοινωνικής Πρόνοι-
ας του Δήμου Λεμεσού.  Τα Εργαστήρια Ενδυνάμωσης Γυ-

ναικών απευθύνονται αποκλειστικά στις Δημότισσες της Λεμε-
σού και στόχος τους είναι η ενίσχυση των γυναικών για:
- κινητοποίηση και μεγαλύτερη συμμετοχή στα κοινά
- αναζήτηση καλύτερης ποιότητας ζωής
- πληροφόρηση για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους
- ανάπτυξη των δεξιοτήτων διεκδίκησης.
Το πρόγραμμα των Εργαστηρίων θα υλοποιηθεί σε δύο μέρη και 
θα λειτουργούν ημέρα Τρίτη και ώρα 6:30 μ.μ. στο Δημοτικό Μέ-
γαρο Λεμεσού. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από τον Εθνικό 
Μηχανισμό για τα Δικαιώματα της Γυναίκας του Υπουργείου Δι-
καιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ

ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ 2010

Η Επιτροπή Υγείας και Περιβάλλοντος επανέλαβε με μεγάλη 
επιτυχία την πρωτοποριακή οργάνωση, που μετουσιώθηκε 
σε θεσμό, των Μαθητικών Δημοτικών Συμβουλίων ως ακο-

λούθως:
Παρασκευή 12 Μαρτίου 2010 - Ημέρα των Μαθητικών Δημοτι-
κών Συμβουλίων των Γυμνασίων. Οι μαθητές εκλέγουν «Δήμαρχο» 
τον Παναγιώτη Ζαμπά από το Γυμνάσιο Αγίας Φυλάξεως, ο οποία 
προέδρευσε του συνεδρίου. «Σύμβουλοι» εκλέγηκαν : η Μύρια Γερ-
μανού του Θέκλειου Γυμνασίου η Κλαίρη Ραουνά του Γυμνασίου Κα-
θολικής και ο Γιάννης Πάζουρος του Λανιτείου Γυμνασίου. Ακολού-
θησε καλωσόρισμα από τον Κον Αντιδήμαρχο και ανακήρυξη του 
νέου «Δημάρχου» . Ακολούθως έγιναν οι παρουσιάσεις των εργασι-
ών των σχολείων ως ακολούθως:
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΑΚΑΚΙΟΥ: Πλημμύρες στο Ζακάκι.
ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ: Συγκοινωνιακά προβλήματα της πόλης μας. 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ: Χρήση Δημόσιων χώρων.
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ: Η χρήση της Ελληνικής γλώσσας και η μη 
χρήση της, σε δημόσιους χώρους του Δήμου Λεμεσού
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ :Γυμνάσιο Αγ. Αντωνίου, ένα σχολείο 
με πολυπολιτισμικό περιβάλλον. 
 ΘΕΚΛΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ: Αντιλήψεις και παρανοήσεις των δημοτών της 
πόλη μας για τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα. 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ: Οι επιπτώσεις των ρευμάτων υψηλής 
τάσης στην ευρύτερη περιοχή του σχολείου μας. 
Παρασκευή 19 Μαρτίου 2010 - Μαθητικά Δημοτικά Συμβούλια 
των Λυκείων. «Δήμαρχος» εκλέγεται ο Μιχάλης Παπαπαναγιώτου α-
πό το Λύκειο Αγίου Ιωάννη, ο οποίος προέδρευσε του Συμβουλίου, 
«αντιδήμαρχος» ο Χρίστος Χριστοφόρου του Λυκείου Αγίου Νικο-
λάου και «Σύμβουλοι» η Μερόπη Δημητρίου της Α΄ Τεχνικής Σχο-
λής και Χρίστος Βαρνάβα από το Λύκειο Αγίου Αντωνίου. Ακολού-
θησε καλωσόρισμα από τον Κον Δήμαρχο και ανακήρυξη του νέου 
«Δημάρχου».
Τα θέματα που ασχολήθηκαν οι μαθητές των Λυκείων ήταν:
ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Α΄: Τα καταφύγια της πολιτικής άμυνας. Μπορεί ο 
Δήμος Λεμεσού να προστατεύσει τους Δημότες του σε μία Κρίση;
Α΄ ΤΕΧΝΙΚΗ ΛΕΜΕΣΟΥ: Φυσικός δροσισμός στα σπίτια της πόλης 
μας.
ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ: Έλλειψη χώρων άθλησης στην πόλη της 
Λεμεσού και επιδράσεις στη νεανική παραβατικότητα.
Β΄ ΤΕΧΝΙΚΗ ΛΕΜΕΣΟΥ: Χώροι ψυχαγωγίας, και μάθησης στο Δήμο 
Λεμεσού 
ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Η Ηχορύπανση στην πόλη της Λεμεσού 
ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ: Προσέλκυση Αθλητικού Τουρισμού με τη 
δημιουργία κωπηλατοδρομίου στη κοίτη του ποταμού Κούρρη.
ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Β΄: Ο ρόλος της Δημοτικής βιβλιοθήκης στη πνευ-
ματική και πολιτιστική ανάπτυξη της Λεμεσού.
ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ: Σώστε τον πλανήτη.
ΛΥΚΕΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΥ: Τα βιολογικά τρόφιμα 
ως ασπίδα στην υγεία μας. Τι επιλογές μας προσφέρει η πόλη μας. 
Διεξήχθη συζήτηση για το κάθε ένα θέμα ξεχωριστά μεταξύ των μα-
θητών και καταγράφηκαν τα προβλήματα και οι εισηγήσεις των μα-
θητών από το Πρόεδρο και τα παρόντα μέλη της Επιτροπή Υγείας 
και Περιβάλλοντος. Στη συνέχεια δόθηκαν τα σχετικά διπλώματα σε 
όλους που έλαβαν μέρος.
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Προγράμματα

Ο Δήμος Λεμεσού έχει εγκαινιάσει από το Σε-
πτέμβριο του 2009 τον επιτυχημένο πλέον 
θεσμό του «Ανοικτού Σχολείου» το οποίο 

λειτουργεί πιλοτικά για τους κατοίκους των ενοριών 
Αγίου Νικολάου και Νεάπολης.
Ο θεσμός του «Ανοικτού Σχολείου» στηρίζεται α-
πό το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και απο-
σκοπεί στην αξιοποίηση των υποδομών των σχολι-
κών μονάδων με την ανάπτυξη προγραμμάτων για 
υγιή και δημιουργική ενασχόληση των πολιτών, ε-
κτός των ωρών διδασκαλίας. Απώτερος στόχος του 
θεσμού είναι να καταστούν οι σχολικές εγκαταστά-
σεις χώροι δραστηριότητας και ενεργούς συμμετο-
χής του πολίτη μέσω προγραμμάτων που θα του δί-

νουν την ευκαιρία:
- Να εμπλουτίσει τις γνώσεις του
- Να ενημερωθεί για θέματα επίκαιρα και σημα-
ντικά
- Να εκφράσει την άποψη του
- Να συμμετάσχει κα να δραστηριοποιηθεί σε 
θέματα που τον ενδιαφέρουν
Τα προγράμματα διεξάγονται στο Δ’ Λύκειο και στο 
ΣΤ’ Δημοτικό Αγίου Νικολάου, καθώς και στο Γυμνά-
σιο Νεάπολης.
Μετά τη θετική ανταπόκριση που έτυχαν τα πρώτα 
προγράμματα του «Ανοικτού Σχολείου» από τους 
δημότες του Αγίου Νικολάου και Νεάπολης, ο Δή-
μος Λεμεσού προχώρησε στον εμπλουτισμό του 

σχολείου με 3 ακόμα προγράμματα καθώς και μια 
σειρά διαλέξεων.
Συγκεκριμένα, και μέχρι το τέλος της σχολικής χρο-
νιάς 2009-2010 λειτούργησαν:
Αθλητισμός για Όλους (σε συνεργασία με τον ΚΟΑ)
Θεατρικό Εργαστήρι για παιδιά του Δημοτικού (σε 
συνεργασία με την ΕΘΑΛ)
Βασικές γνώσεις διοργάνωσης πολιτιστικών δρώ-
μενων για νέους 15-25 χρονών.
Εργαστήριο ρυθμού, κρουστών & κινήσεων
Ζωγραφική και δημιουργική επεξεργασία τρισδιά-
στατων αντικειμένων
Πεζοπορία Άθληση, Υγεία 
Διαλέξεις

Τ α συνοικιακά συμβούλια της Λεμεσού δικαι-
ώνουν τον δήμο στην απόφαση του για την 
δημιουργία του νέου αυτού πρωτοπορια-

κού θεσμού. Αυτό ήταν το κύριο συμπέρασμα της 
πρώτης πανσυνοικιακής συγκέντρωσης που πραγ-
ματοποιήθηκε στη συνοικία Αγίου Νεκταρίου με 
πρωτοβουλία του τοπικού συνοικιακού συμβου-
λίου και της Επιτροπής Περιφερειακής Επικοινωνί-
ας και Ανάπτυξης του δήμου, καθώς και της πρώ-
της κοινωνικής εκδήλωσης, που πραγματοποίησε 
το Συνοικιακό Συμβούλιο Αγίου Γεωργίου Χαβού-
ζας σε συνεργασία με την τοπική εκκλησιαστική ε-
πιτροπή.
Η συγκέντρωση στον Αγιο Νεκτάριο πραγματοποι-
ήθηκε την Τρίτη 27 Απριλίου στο οίκημα της ΑΕΚ 
Κοντοβαθκειών και παρευρέθηκε ο δήμαρχος Λε-
μεσού Αντρέας Χρίστου και μέλη του δημοτικού 
συμβουλίου, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να συζη-
τήσουν με τους κατοίκους και να ανταλλάξουν α-
πόψεις για όλα τα ζητήματα που τους απασχολούν.
Στην δική του ομιλία ο συντονιστής του συνοικια-
κού συμβουλίου Χριστάκης Πετράκη επεσήμα-
νε χαρακτηριστικά πως είναι η πρώτη φορά που οι 
δημότες ένοιωσαν ότι ο δήμος Λεμεσού, δεν ξεχνά 
τις συνοικίες και τις γειτονιές της πόλης τους. Η δη-
μιουργία των συνοικιακών συμβουλίων, όπως είπε, 
έχει ζωντανέψει το ενδιαφέρον και έχει δώσει την 
ευκαιρία και στους δημότες να διαδραματίσουν 
και το δικό τους ρόλο. 
Ο Χρ. Πετράκη μετέφερε παράλληλα την ικανοποί-
ηση των μελών του συνοικιακού συμουλίου για το 

γεγονός ότι η ανταπόκριση του δήμου στα διάφο-
ρα αιτήματα του, είναι άμεση και αποτελεσματική.
Από δικής του πλευράς ο δήμαρχος Λεμεσού Α-
ντρέας Χρίστου ενημέρωσε για το συνολικό έργο 
του δήμου, ενώ αναφέρθηκε ειδικώτερα στα όσα 
έγιναν ή προγραμματίζονται στη συνοικία Αγίου 
Νεκταρίου. 
Στόχος μας, τόνισε ο Α. Χρίστου, είναι να αναβαθί-
σουμε την ποιότητα της καθημερινής ζωής όλων 
των δημοτών μας, όπου και να κατοικούν. Στη δι-
κή του παρέμβαση ο πρόεδρος της Επιτροπής Πε-
ριφερειακής Επικοινωνίας και Ανάπτυξης του δή-
μου Λεμεσού Τάσος Τσαππαρέλλας επεσήμανε 
την ανάγκη για περαιτέρω ανάπτυξη της αμφίδρο-
μης επικοινωνίας μεταξύ συνοικιακού συμβουλί-
ου και δημοτών, έτσι που οι δημότες να αποκτούν 
ουσιαστικό λόγο και ρόλο, αλλά ταυτόχρονα να α-
ναλμβάνουν και τις δικές τους ευθύνες στην κοινή 
προσπάθεια για  αναβάθμιση της ποιότητας της ί-
διας της ζωής τους.
Στο μεταξύ η Επιτροπή Περιφερειακής Επικοινω-
νίας και Ανάπτυξης του Δήμου σε συνεργασία με 
τα Συνοικιακά Συμβούλια προγραμματίζουν τις πιο 
κάτω πανσυνοικιακές συγκεντρώσεις, όπου θα πα-
ρευρεθούν ο δήμαρχος και δημοτικοί σύμβουλοι 
για μια απ’ ευθείας επικοινωνία και ένα ζωντανό δι-
άλογο με τους δημότες στις1 Ιουνίου στην συνοι-
κία Καθολικής, 15 Ιουνίου στην συνοικία Καψάλου.

ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ

Σημαντικός ο ρόλος των 
Συνοικιακών Συμβουλίων
Πρώτη Πανσυνοικιακή 
συγκέντρωση στον Αγ. 
Νεκτάριο και πρώτη 
κοινωνική εκδήλωση στον 
Αγ. Γεώργιο Χαβούζας

“ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΧΕΡΙΑ”

Τ ο πρόγραμμα “Ελεύθερα Χέρια” έ-
χει ξεκινήσει να λειτουργεί από 
τον Απρίλιο του 2010 με συγχρη-

ματοδότηση 50% από το Δήμο Λεμεσού 
και 50% από την Υπηρεσία Κοινωνικής 
Πρόνοιας του Κράτους. Σκοπός του προ-
γράμματος είναι η στήριξη της εργαζό-
μενης μητέρας. Στεγάζεται στις εγκατα-
στάσεις του Δημόσιου Νηπιαγωγείου Α-
γίου Ιωάννη.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μητέρες 
που επιθυμούν να εργαστούν και έχουν 
παιδιά από 12 εώς 17 ετών. Στελεχώνεται 
από εξειδικευμένο προσωπικό και προ-
σφέρει τις ακόλουθες δωρεάν υπηρεσίες:
- Καθημερινό μεσημεριανό φαγητό.
- Ενίσχυση της σχολικής εργασίας.
- Λειτουργία βιωματικών εργαστηρίων με 
στόχο την πρόληψη φαινομένων παρα-
βατικής συμπεριφοράς και χρήσης ουσι-
ών εξάρτησης.
- Διοργάνωση μηνιαίων εκδρομών.
- Απασχόληση μέσω αθλητικών δραστη-
ριοτήτων.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοι-
νωνήστε στο τηλέφωνο 99853389.

09



Εκθέσεις

Λεμεσός:
Πρόσφατες Εικαστικές Τάσεις

και Προοπτικές

Σε συνδιοργάνωση του 
Δήμου Λεμεσού με το 
Ε.ΚΑ.ΤΕ. (Επιμελητήριο 
Καλών Τεχνών) 
πραγματοποιήθηκε από 
τις 25 Νοεμβρίου μέχρι 
τις 10 Δεκεμβρίου 2009, 
στο Κέντρο Ευαγόρα 
Λανίτη, η έκθεση με τίτλο 
Λεμεσός «Πρόσφατες 
Εικαστικές Τάσεις και 
Προοπτικές». 

Η έκθεση αυτή επικεντρώθηκε στις 
ενδεικτικές αναζητήσεις και ανα-
μοχλεύσεις, στο εικαστικό πεδίο 
της Λεμεσού, από 54 καλλιτέχνες, 

ενός ευρέως ηλικιακού φάσματος, των οποί-
ων η ημερομηνία γέννησης εκτείνεται από 
το 1930 μέχρι τις απαρχές του 1980.
Γεννημένοι το 1934, οι δυο παλαιότεροι καλ-
λιτέχνες, που συμμετέχουν στην έκθεση, ο 
φαρμακοποιός-ζωγράφος Γιώργος Θεμι-
στοκλέους, από τη Λεμεσό και ο δάσκαλος-
κεραμίστας Δημητράκης Γεροκώστας, ε-
κτοπισμένος από το Μπέλλα-Πάϊς της Κερύ-
νειας, αναδιπλώνουν ο πρώτος μια εξπρεσ-
σιονιστική τοπιογραφία του αστικού δομη-
μένου περιβάλλοντος, και ο δεύτερος την 
πηλογλυπτική αναπαράσταση της κυπρια-
κής υπαίθρου και της καθημερινότητας των 
κατοίκων της.
Από τους καλλιτέχνες που γεννήθηκαν τη 
δεκαετία του 1940 και που έχουν τύχει ακα-

δημαϊκής παιδείας στις καλές τέχνες, ο Χα-
μπής Τσαγγάρης επίσης αποτυπώνει, μέ-
σα από τη χαρακτική του, την Κύπρο ως αί-
σθηση κόσμου και τόπου, λαϊκών αφηγήσε-
ων και προσφυγιάς, ενώ οι Ανδρέας Εφεσό-
πουλος και Νίκος Κοκκίνης υιοθετούν ένα 
συνθετικό κυβισμό, με κύριο στοιχείο τη γε-

Από τη  Δρα Νάτια Αναξαγόρου, Προϊστάμενη Πολιτιστικών Υπηρεσιών του Δήμου Λεμεσού
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ωμετρική δόμηση της ζωγραφικής επιφάνει-
ας. Η Στέλλα Μιχαηλίδου, επηρεασμένη α-
πό το γαλλικό νεορεαλισμό επικεντρώνεται 
στη μορφοπλαστική ισορροπία της σύνθε-
σης, σ’ αντίθεση με τη Δώρα Ορόντη, η ο-
ποία εξερευνά τη δυναμική, που εμπεριέχε-
ται στην έκρηξη χρωμάτων, μένοντας πάντα 
πιστή σ΄ένα χειρονομιακό αφηρημένο εξ-
πρεσσιονισμό.
Με το ρεαλισμό της εικονογράφησης, η 
Δάφνη Μαυροβουνιώτη Τριμικλινιώτη 
ανάγει γυναικείες υπάρξεις στη σφαίρα του 
ονείρου και της υπέρβασης, ενώ από την πα-
ράδοση των κινουμένων σχεδίων και των 
γραφικών τεχνών αντλούν άλλοι δυο ζω-
γράφοι, γεννημένοι τη δεκαετία του 1950, οι 
Σπύρος Δημητριάδης και Γιώργος Συκο-
πετρίτης, σε μια συχνά αφηγηματική, γραμ-
μική ανάδειξη φιγούρων, προσφεύγοντας, ε-
νίοτε, σε μικτή τεχνική και κολλάζ.
Η ανθρώπινη μορφή αποτελεί πυρήνα στις 
πλαστικές αναζητήσεις των συμμετεχόντων, 
εν γένει, καλλιτεχνών. Η εντρύφηση λοιπόν 
στη φιγούρα μεταγράφεται ποικιλοτρόπως, 
στο λεξιλόγιο του κάθε ζωγράφου: ως νεοϊ-
μπρεσσιονιστική σπουδή στη φόρμα και το 
φως για την ανάσυρση της εσωτερικότητας 
στον Πανίκο Τσαγγαρά και Γιώργο Μιχα-
ήλ Νεοφύτου, ως ανάπτυξη όγκων, χρωμά-
των και σχημάτων, σε εξωτερικά πλάνα, ό-
πως παζάρια και αγορές στον Αργύρη Κων-
σταντίνου, ως σουρεαλιστική συνύπαρξη 
του θηλυκού με υπερμεγέθη δοχεία και βά-
ζα στη Νίκη Μαλά, ως συνεύρεση με το υ-
γρό στοιχείο, κατάδυση στην παιδική ηλικία 
και τα βάθη του ασυνειδήτου στην Ιωάννα 
Βοσκού, ως μινιμαλιστική μαυρόασπρη σκι-
αγράφηση της περιπλάνησης με κάρβουνο 
στο Γιώργο Γεροντίδη, ως εξαΰλωση και 
ρευστοποίηση της φόρμας στο John Warren 
και την Ελένη Θεοδούλου, ως μετασχημα-
τισμός προοπτικών επιπέδων σε έμψυχες 
χορευτικές οντότητες στην Ελένη Βώλου, 
ως ρυθμική, κυβιστική αναδίπλωση αχρονι-
κών, μνημειακών φιγούρων στο Ματθαίο 
Χρίστου, ως σχηματοποιημένη, επαναλη-
πτική διαδοχή μάζας και διάκενων στον Πα-
ναγιώτη Βίττη, ως κατάταξη σπειροειδών 
φιγούρων σ΄ένα μαθηματικά δομημένο σύ-
μπαν στην Τζούλια Γεωργιάδου, ως εν ε-
ξελίξει διαδικασία ανάπτυξης του σχήματος 
και του χρώματος, μέσα από κύβους, σφαί-
ρες, πυραμίδες και φυλλα χρυσού, απ΄όπου 
αναφύονται αλληγορικά αρχέτυπα παραμυ-
θιού στον Κωνσταντίνο Ζαννέτο, ως απο-
σπασματική θέαση θωπείας γυμνών σωμά-
των και αίσθηση ενός ανεκπλήρωτου ερω-

τισμού, μέσα από την εναλλαγή γραμμικών 
φωτοσκιάσεων στην Αλεξία Χατζηνικολά-
ου και τέλος, ως αισθησιακή ατμόσφαιρα 
χρωματικών αντιπαραθέσεων και φωτοχυ-
σίας στο Στέλιο Στυλιανού.
Εστιάζοντας το ζωγραφικό τους φακό στα 
χαρακτηριστικά του προσώπου, ως φορείς 
ψυχισμού, τόσο η Ξένια Παντελή όσο και ο 
Δημήτρης Δημητρίου, προτείνουν μια εξ-
πρεσσιονιστική περιγραφή, βασισμένη αφ΄ε-
νός στην κατάτμηση της θέασης και αφ΄ετέ-
ρου στην αποδόμηση του όλου.
Με ύφασμα και μικτά υλικά, η Δέσποινα 
Φυσέντζου και με σύνεργο το λάδι, η Γε-
ωργία Μιχαηλίδου Saad και η Ιωάννα Τυ-
μπιώτου Μαλά, ενδιατρίβουν σε πορτραι-
τογραφίες λουλουδιών, ενώ η Έλενα Κού-
μα, με ακρυλικό, ψυχογραφεί κι αναλύει κόκ-
κους ροδιού, σε μια εξερεύνηση, του παλ-
μού, του συναισθήματος και της ενέργειας, 
που αναδύει το κάθε απειροελάχιστο στοι-
χείο της φύσης.
Νεκρή φύση με ρόδια, σε βυζαντινότροπη, 

Έκθέσεις
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μεταφυσική απόδοση πραγματεύεται επίσης ο 
Μανώλης Χατζημανώλης και παρά το γεγονός 
ότι η ενασχόληση με την καρποφορία είναι ενδε-
λεχής και εκτεταμένη στην έκθεση αυτή, το φυσι-
κό περιβάλλον ως τοπιογραφία εμφανίζεται μόνο 
στη λυρική σύνθεση του Πέτρου Παπασάββα ε-
νώ το ζωϊκό βασίλειο στην εξπρεσσιονιστική ανα-
παράσταση αλόγων της Γιολάντας.
Η αποτύπωση εσωτερικών χώρων, πατωμάτων, 
τοίχων και επίπλων από την Έλενα Τσαγγαρά, ε-
λικοειδών σκαλών από τη Δώρα Κωνσταντίνου 
και εξωτερικών αρχιτεκτονικών όψεων από τον 
Κυριάκο Θουκή αποτελούν διεισδύσεις στην α-

ποκάλυψη των προσταγών που το φως επιβάλλει 
την ύλη ενώ η καταγραφή, με μολύβι σε χαρτί, α-
πό την Ελίνα Ιωάννου, κατόψεων δωματίων, σε 
φυσικό μέγεθος, με σύνεργο τη φωτογραφική α-
πεικόνιση του καθενός ξεχωριστά αψύχου και εμ-
ψύχου συστατικού τους, αποτελεί μια ενδιαφέ-
ρουσα μελέτη στην πλήρη κατάργηση της προ-
οπτικής.
Εν τέλει, η διάσπαση του σχεδίου και ο χειρισμός 
του χρώματος ως διάδοση φωτός και ως εκδήλω-
ση ενός απείρου, στο οποίο ο θεατής εισέρχεται 
προσδίδοντας ορατότητα στο αόρατο, συχνά μέ-
σα από τη ψηλάφηση υφής, επικρατεί στη ζωγρα-

φική του Γιώργου Γεωργίου Βασιλειάδη, της Η-
λέκτρας Χριστοφή και της Μαρίνας Κασσιανί-
δου.
Πλάϊ στις ποικίλες υφολογικές και τεχνικές προ-
σεγγίσεις μιας τεράστιας ζωγραφικής γκάμας, συ-
νυπάρχουν στην έκθεση αυτή, το ψηφιδωτό σε 
επαναδιατύπωση, με μωσαϊκά αφιερώματα στη 
χορευτική τελετουργία από τη Σούλα Σοφοκλέ-
ους Χρίστου, η κεραμική μέσα από τον ανθρω-
ποκεντρικό εξπρεσσιονισμό της Τούλας Μαλά 
και της Μαρίας Μιχαήλ, μέσα από το συμβολι-
σμό, τον οποίο ο Κώστας Κωνσταντινίδης διο-
χετεύει στο σύμπλεγμα από σύνεργα σιδερώμα-
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τος, η τοπιογραφία του ζεν και της ανάτασης από 
τον Πάρη Μεταξά καθώς επίσης και έργα βγαλ-
μένα από τη σύγχρονη τεχνολογία, όπως το ηλε-
κτρονικά επεξεργασμένο φωτοκολλάζ του Σάκη 
Δωρίτη και οι ψηφιακές εκτυπώσεις φωτογρα-
φιών σε καμβά της Ευανθίας Μπλούφα και του 
Φίλιππου Φιλίπς.
Η γλυπτική, ως αναπαραστατική απόδοση σε 
μπρούντζο της γυναίκας-χορεύτριας από τη Σπυ-
ρούλα Σκορδή και της γυναίκας-ψαριού από το 
Φίλιππο Γιαπάνη παραβάλλεται πλάι σε εγκα-
ταστάσεις και κατασκευές, όπως αυτή της Τατιά-
νας Φεραχιάν με όψεις της Κύπρου, ελεύθερης 
και κατεχόμενης, ζωγραφισμένες, με μελάνι και 
καφέ, σε παραδοσιακά, βιομηχανοποιημένα φλυ-
ντζάνια, η παράταξη από το Νίκο Μοσχάτο σα-
κουλένιων γυναικείων κορμιών, ξεχειλισμένων α-
πό ζυμαρένια έμβρυα οδύνης και τα πλαστικά μό-
ρια χρώματος του Γιώργου Μωϋσή, που κατά ε-
κατοντάδες χιλιάδες, κινούνται με την ορμητικό-
τητα έμβιων μικροοργανισμών προς την αρχέγο-
νη σφαίρα – μήτρα.
Εν κατακλείδι, η Λεμεσός φιλοξενεί σήμερα ένα 
ακμαίο εικαστικό δυναμικό. Με εκπροσώπους 
κυρίως στη ζωγραφική, αλλά και δυνατές μο-
νάδες στη χαρακτική, την κεραμική, τη γλυπτι-
κή και το ψηφιδωτό, που έχουν αφήσει τη σφρα-
γίδα τους μέσα από την αποκρυστάλλωση μιας 
ξεχωριστής γραφής και που βρίσκονται ακόμη 
σε εξελικτική πορεία, παράλληλα με νέους δημι-
ουργούς, οι οποίοι εμβολιάζουν με καινούργιες 
μορφοπλαστικές προοπτικές τη ζωγραφική, την 
επεξεργασμένη φωτογραφία και την εννοιολογι-
κή γλυπτική.

Έκθέσεις
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Καρναβάλι 2010

Μ ε τη χωρίς προηγούμενο φα-
ντασμαγορική είσοδο του Βα-
σιλιά της Καρδιάς την Τσικνο-
πέμπτη 4 Φεβρουαρίου, άνοι-

ξε το χορό η Λεμεσός με το δυναμισμό και τη 
φαντασία που τη διακατέχει σε ό,τι έχει να κά-
νει με το γλέντι και τη διασκέδαση. Πλαισι-
ωμένος όπως πάντα, ο Βασιλιάς Καρνά-
βαλος από τις χαρακτηριστικές φιγούρες 
των Μαρζορέτων και τους πιστούς παρα-
στάτες του, τα μέλη του Δημοτικού Συμ-
βουλίου με επικεφαλής το δήμαρχο Α-
ντρέα Χρίστου και βέβαια την ψυχή του 
λεμεσιανού καρναβαλιού που δεν είναι 
άλλος από τον αεικίνητο πολιτιστικό λει-
τουργό Κλέωνα Αλεξάνδρου.
Αναβαθμισμένο, όπως κάθε χρόνο, μπήκε 
στο χορό νωρίς, νωρίς. Για πρώτη φορά εφέ-
τος, εκτός από τις διαδρομές τους στις συνοι-

κίες, οι Κανταδόροι παρουσιάστηκαν με ανα-
νεωμένο ρεπερτόριο, ενώ γράφηκαν και νέες 
καντάδες.
Την Κυριακή 14 Φεβρουαρίου, πέραν 
των 100 χιλιάδων ανθρώπων εκτιμάται ό-
τι πλαισίωσαν τους καρναβαλιστές κατά μή-
κος της κεντρικής λεωφόρου Μακαρίου. Α-
τελείωτες ουρές μασκαρεμένων παρέλασαν, 
δίνοντας έμφαση στα χρώματα και στο ρυθ-
μό για την κάθε αναπαράσταση μύθων, εξω-
τικών χωρών και κόσμων.
Υπερθερμάνθηκε η ατμόσφαιρα της Λεμε-
σού, από τους χορούς, τα γλέντια και το ξεφά-
ντωμα σε κάθε γωνιά της πόλης.

Το αναβαθμισμένο πρόγραμμα εί-
χε ως ακολούθως: 
Από την 1η έως τις 4 Φεβρουαρίου ο Τελ-
λάλης του Καρναβαλιού περιεχόταν στους 
δρόμους της πόλης. Επίσης από την Δευτέρα 
1η Φεβρουαρίου έως 14, ο Δήμος Λεμεσού 
σε συνεργασία με τη Φωτογραφική Εταιρία 
Κύπρου – Τμήμα Λεμεσού, όπως κάθε χρόνο, 
διοργάνωσαν παγκύπριο φωτογραφικό Δια-
γωνισμό και έκθεση φωτογραφιών με θέμα: 
«Λεμεσιανό Καρναβάλι». Έκθεση καρναβαλί-
στικων κοστουμιών δεκαετίας του 80’. Συμμε-
τέχουν η Χορωδία Αρίονες και οι Μαζιοριέτ-
τες του Σώματος Κυπρίων Οδηγών.
Την Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου ο Δήμος Λε-
μεσού σε συνεργασία με την γκαλερί Θε-
ομάρια διοργάνωσαν έκθε-
ση και εργαστήρι κατασκευ-
ής και διακόσμησης παραδο-
σιακής μάσκας με τίτλο «Μά-
σκες του Κόσμου 1» και «Βενε-
τία – Λεμεσός 4». Την ίδια μέρα 
ο Δήμος Λεμεσού σε συνεργασία 
με το Ικεπάνα Γκρούπ διοργάνω-
σε έκθεση με θέμα «Καρναβάλι 
2010» από 3 μέχρι 10 Φεβρουα-
ρίου. Συμμετείχε η ομάδα Καντα-
δόρων Γιωργαλλέτου. Τα εγκαίνια 
της έκθεσης τέλεσε ο Δήμαρχος 
Λεμεσού.
Την Τσικνοπέμπτη 4 Φεβρου-
αρίου οι Κανταδόροι Λεμε-
σού τραγούδησαν στην Πλα-

τεία Σαριπόλου. Επιπλέον ο Δήμος Λεμεσού 
σε συνεργασία με τα μαθητικά συμβούλια δι-
οργάνωσαν καρναβαλίστικο πάρτι στο χώρο 
στάθμευσης Εναερίου, με μουσικό πρόγραμ-
μα κα DJ. Την ίδια μέρα ο Δήμος σε συνερ-
γασία με την Ένωση Αυτοδίδακτων Ζωγρά-
φων (Λεμεσού) διοργάνωσαν έκθεση με θέμα 
«Viva Λεμεσός». Τα εγκαίνια τέλεση ο Δήμαρ-
χος Λεμεσού.
Την Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου, στο θέ-
ατρο Ριάλτο τραγούδησαν καντάδες και 
καρναβαλίστικα τραγούδια οι χορωδίες: 
Μουσικό Εργαστήρι της Επιλογής, Παιδική 
Χορωδία Παπαδάκειου Δημοτικού Ωδείου, 
Χορωδία Εμμέλεια και η Παιδική Χορωδία 
του Πολτιστικού Ομίλου Γερμασόγειας.
Το Σάββατο 6 Φεβρουαρίου ο Δήμος Λε-
μεσού σε συνεργασία με το ΤΕΠΑΚ και το 
ραδιοφωνικό σταθμό Choice FM 104.3 
διοργάνωσαν το κυνήγι του Κρυμμένου 
Θησαυρού. Κατά τη διάρκεια της ημέρας αυ-
τής μέσα από το τρενάκι του Δήμου μαζί με 
τη Χορωδία Νέων της Επιλογής διασχίζανε τις 
οδούς Ανεξαρτησίας και Αγίου Ανδρέου, με 
καρναβαλίστικα τραγούδια. Το μεσημέρι της 
ίδιας μέρας, η Ανδρική Τετραφωνία Λεμεσού 
τραγούδησε στο εστιατόριο «Παντοπωλείο» 
στην Α’ Δημοτική Αγορά. Την Κυριακή 7 Φε-
βρουαρίου, κατά μήκος της Αγίας Ζώνης 
με κατάληξη στο τέρμα της οδού Ανεξαρ-
τησίας έλαβε χώρα η Παιδική Καρναβαλί-

Και το κέφι καλά κρατεί!
Βαλεντίνος ο φετινός

Βασιλιάς Καρνάβαλος!
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στικη Παρέλαση. Το απόγευμα της ίδιας μέ-
ρα, οι Κανταδόροι Γιωργαλλέτου τραγούδη-
σαν έξω από το Πέραμα.
Την Δευτέρα 8 και την Τρίτη 9 Φεβρουα-
ρίου σε φωταγωγημένα άρματα τραγού-
δησαν οι Κανταδόροι Γιωργαλλέτου στην 
Άγια Φύλα, η Χορωδία Αρίονες στις συνοικί-
ες Αποστόλων Πέτρου και Παύλου και Άγιου 
Γεώργιου Χαβούζας. Οι Κατναδόροι Λεμε-
σού στο Ζακάκι, οι Κανταδόροι της ΕΔΟΝ 
στον Άγιο Νικόλαο και η Χορωδία Μοντέρ-
νοι Καιροί στις συνοικίες Αποστόλου Αν-
δρέα και Αγίου Ιωάννη.
Στο χορό της Τρίτης στην Πλατεία του Με-
σαιωνικού Κάστρου ξεφάντωσαν μασκαρε-
μένοι μικροί και μεγάλοι με μουσική και χορό 
για το Διαγωνισμό της Πελλόμασκας.
Την Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου ήταν η βρα-
διά των Κανταδόρων στην Πλατεία Ηρώων.
Την Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου στην Αί-
θουσα Χαρουπόμυλου Λανίτη τραγούδη-
σαν με ρυθμούς των πιο ωραίων καρναβα-
λίστικων καντάδων οι: Χορωδία Μουσικές 
Περιπλανήσεις, Χορωδία Αρίωνες, Κα-
νταδόροι Λεμεσού και η Χορωδία των Ο-
νείρων με την Έλενα Σολέα και επταμελές 
σχήμα.
Την Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου η ομάδα 
Κυπρίων Κανταδόρων τραγούδησε στον πε-

ζόδρομο της Αγίου Ανδρέου.
Το Σάββατο 13 Φεβρουα-
ρίου είχαμε την ευκαιρία να 
περιπλανηθούμε σε μια με-
λωδική περιδιάβαση σε δρό-
μους της πόλης μας παρέα με 
τους Κανταδόρους με κατά-
ληξη στην πλατεία Γρηγόρη 
Αυξεντίου (Διοικητήριο) ό-
που προσφέρθηκε δωρεάν 
ποτό από τις οινοβιομηχα-
νίες ΕΤΚΟ, ΚΕΟ, ΛΟΕΛ και 
ΣΟΔΑΠ.
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Τ ο Δημοτικό Συμβούλιο Λε-
μεσού θέλοντας να συμβά-
λει στην επίλυση κοινωνικών 
προβλημάτων και θεωρώ-

ντας απαραίτητη τη συνεργασία και 
το συντονισμό με άλλους αρμόδιους 
φορείς, αποφάσισε οτι στην Επιτρο-
πή Κοινωνικής Πρόνοιας συμμετέχουν 
σαν ισότιμα με τους Δημοτικούς Συμ-
βούλους Μέλη, εκπρόσωποι του Γρα-
φείου Ευημερίας, του Επαρχιακού Συ-
ντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντι-
σμού Λεμεσού, του Συνδέσμου Κοινωνιολόγων 
και του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών, η 
βοήθεια και η συμβολή των οποίων είναι πο-
λύτιμη. Η Επιτροπή Κοινωνικής Πρόνοιας συνε-
δριάζει τακτικά μια φορά το μήνα και σχεδόν 
σε κάθε συνεδρίαση παρευρίσκονται εκπρό-
σωποι εθελοντικών οργανώσεων με σκοπό την 
ενημέρωση των Μελών της Επιτροπής και κατ’ 
επέκταση του Δημοτικού Συμβουλίου, για τα 
θέματα με τα οποία ασχολούνται, τη συζήτηση 
και την εξεύρεση τρόπων συνεργασίας με τον 
Δήμο Λεμεσού.
Σκοπός της Επιτροπής και γι’ αυτό στη συνε-
δρίασή της που πραγματοποιήθηκε στις 21 Ι-
ανουαρίου 2010 παρευρέθηκε μετά από πρό-
σκληση, η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων κα Σωτηρούλλα Χαραλάμπους, η 
οποία ενημερώθηκε για τη δραστηριότητα της 
Επιτροπής και ακολούθησε συζήτηση τόσο για 
τους τρόπους περαιτέρω συνεργασίας όσο και 
για τη θεσμοθέτηση της εμπλοκής της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης στα κοινωνικά ζητήματα. Ο Δή-
μος Λεμεσού σε συνεργασία με το Γραφείο Ευ-
ημερίας, ίδρυσε το 2004 το Κέντρο Κοινωνικής 
Προσφοράς Λεμεσού, στο Διοικητικό Συμβού-
λιο του οποίου Πρόεδρος είναι ο εκάστοτε Δή-
μαρχος Λεμεσού, Αντιπρόεδρος ο εκάστοτε 
Πρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικής Πρόνοι-
ας, Γραμματέας ο εκάστοτε Δημοτικός Γραμμα-
τέας Λεμεσού και Μέλη τα Μέλη της Επιτροπής 
Κοινωνικής Πρόνοιας, εκπρόσωπος του Γρα-
φείου Ευημερίας και η τέως Πρόεδρος της Επι-
τροπής Κοινωνικής Πρόνοιας κα Νίτσα Κυπρια-
νού, η οποία ήταν Πρόεδρος τότε που ιδρύθη-
κε το Κέντρο. 
Λόγω της υπογραφής από τον Δήμαρχο Λεμε-
σού του Ευρωπαϊκού Χάρτη για την Ισότητα 
των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες, το έργο της 
Επιτροπής Κοινωνικής Πρόνοιας επικεντρώθη-
κε κυρίως στην επεξεργασία και την εφαρμο-
γή του Χάρτη.

Προκειμένου να αξιοποιηθεί και εφαρμοστεί 
με τον καλύτερο δυνατόν τρόπο ο Ευρωπαϊκός 
Χάρτης, ο Δήμος Λεμεσού πραγματοποίησε το 
Σεπτέμβρη του 2008 ημερίδα στην οποία έλα-
βαν μέρος και μίλησαν ο Δήμαρχος Λεμεσού, 
η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλί-
σεων, ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας 
Τάξεως, ο Υπουργός Εσωτερικών, εκπρόσωποι 
του Υπουργού Υγείας και του Υπουργού Παι-
δείας και Πολιτισμού, ο Υπαρχηγός της Αστυ-
νομίας, ο Πρόεδρος του Παγκύπριου και Επαρ-
χιακού Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντι-
σμού, Δημοτικοί Σύμβουλοι Λεμεσού, η Δημο-
τικός Γραμματέας ο Δημοτικός Μηχανικός και 
εκπρόσωποι των Γυναικείων Οργανώσεων.
Σκοπός των ημερίδων/συνεδριάσεων είναι να 
εντοπιστούν ποιες από τις πρόνοιες του Ευρω-
παϊκού Χάρτη εφαρμόζονται από τον Δήμο Λε-
μεσού και πως μπορούν να εφαρμοστούν οι υ-
πόλοιπες σε συνεργασία πάντα με άλλους αρ-
μόδιους κρατικούς και μη κυβερνητικούς φο-
ρείς.
Ο Δήμος Λεμεσού εφαρμόζει τα ακόλουθα 
προγράμματα, προσφέρει τις ακόλουθες υπη-
ρεσίες, προέβη και προτίθεται να προβεί στις 
ακόλουθες δράσεις οι οποίες αφορούν είτε ά-
μεσα είτε έμμεσα και την εφαρμογή του Ευρω-
παϊκού Χάρτη:
1. Η φύλαξη, φροντίδα και την υγιή απα-
σχόληση των παιδιών.
2. Η τρίτη ηλικία και τα άτομα με ειδικές α-
νάγκες.
- Λειτουργούν δύο κέντρα απασχόλησης ενη-
λίκων τα οποία εκτός από τη ψυχαγωγία στους 
χώρους, τους προσφέρουν και κατ’ οίκον φρο-
ντίδα, η Εστία Ενηλίκων Λεμεσού σε συνεργα-
σία με το Γραφείο Ευημερίας και το Παττίχειο 
Κέντρο Απασχόλησης Ενηλίκων.
- Ο Δήμος Λεμεσού, όταν του δίνεται η ευκαι-
ρία προβαίνει στην πρόσληψη ατόμων με ειδι-
κές ανάγκες, κάτι το οποίο έπραξε πρόσφατα.

- Στις διάφορες εκδηλώσεις του Δήμου 
Λεμεσού υπάρχει μεταφραστής στη νο-
ηματική.
3. Η συμμετοχή της γυναίκας στην 
κοινωνική, πολιτική και οικονομι-
κή ζωή.
Άλλες εκδηλώσεις, δράσεις και υπη-
ρεσίες:
(α) Στις 28 Νοεμβρίου 2007 πραγματο-
ποιήθηκε σε συνεργασία με τον Σύνδε-
σμο Καρκινοπαθών και Φίλων ημερίδα 
με θέμα «Καρκίνος του παχέως εντέρου: 

μπορεί να προληφθεί».
(β) Με πρωτοβουλία του Δημάρχου Λεμεσού, 
το Άτυπο Συμβούλιο των Δημάρχων της Μείζο-
νος Λεμεσού, αποφάσισε την διοργάνωση εκ-
δηλώσεων και εκστρατειών ενημέρωσης για 
τη δωρεά οργάνων και στις 17 Φεβρουαρίου 
2009, πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Μέ-
γαρο Λεμεσού εκδήλωση στην οποία παρευ-
ρέθηκε ο Υπουργός Υγείας κ. Χρίστος Πατσα-
λίδης, τιμήθηκαν δωρητές οργάνων και ακού-
στηκαν οι συγκινητικές εμπειρίες τόσο των δω-
ρητών όσο και των ληπτών οργάνων.
(γ) Στις 2 Δεκεμβρίου 2009 πραγματοποιήθη-
κε ημερίδα σε συνεργασία με το Παρατηρητή-
ριο Ισότητας Κύπρου με θέμα «Ισότητα για ό-
λους και όλες, μάθε τα δικαιώματά σου και δι-
εκδίκησέ τα».
(δ) Στην περιοχή Αγίου Αντωνίου, λειτουργεί 
μέσω του Κέντρου Κοινωνικής Προσφοράς, το 
Πολυδύναμο Κέντρο, στο οποίο εργοδοτείται 
μια Κοινωνική Λειτουργός και μια Ψυχολόγος 
και προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες, συ-
νεργάζεται δε άψογα με τις Υπηρεσίες του Υ-
πουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλί-
σεων καθώς και με την Ιερά Μητρόπολη Λεμε-
σού, τις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας 
και τον Αστυνομικό της Γειτονιάς.
(ε) Στις αρχές Μαΐου, το Κέντρο Κοινωνικής 
Προσφοράς, διοργάνωσε συναυλία στο κλει-
στό στάδιο «Σπύρος Κυπριανού» με τον κ. Μι-
χάλη Χατζηγιάννη και το συγκρότημα «Ονειρά-
μα» και τα έσοδα θα διατεθούν για την εκπλή-
ρωση των σκοπών του Κέντρου. Η ακριβής η-
μερομηνία θα ανακοινωθεί πολύ σύντομα.

ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ

Κοινωνική Πρόνοια
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Αφιέρωμα

Π ολύ άδικα ξεκίνη-
σε το 2010. Η πρώτη 
του μέρα σημαδεύτη-
κε από μια μεγάλη α-

πώλεια. Το θάνατο του Albert 
Voskeritchian, ενός από τους πιο 
δραστήριους, έμπειρους και ση-
μαντικούς φωτογράφους της Λε-

μεσού που η φήμη και η τέχνη του είχε ξεπερά-
σει και τα σύνορα του νησιού. Γιος του Edward 
Voskeritchian, οι φημισμένες ασπρόμαυρες 
φωτογραφίες του οποίου μας γνώρισαν τη Λε-
μεσό και την Κύπρο άλλων εποχών, ο Albert α-
γαπούσε αυτό που έκανε και φαινόταν. Ήταν 
αυτό που δύσκολα συναντάς σήμερα, ένας α-

ληθινός επαγγελματίας και ένας α-
ληθινός άνθρωπος. Ντόμπρος, ειλι-
κρινής, με ένα καθάριο έντονο βλέμ-
μα και ένα αληθινό αφοπλιστικό χα-
μόγελο που δεν το έχανε ποτέ. Είχε 
μια απίστευτη και αξιοθαύμαστη ε-
νέργεια που μάλλον την αντλούσε α-
πό τη μεγάλη του αγάπη, τη θάλασ-
σα. Η αγάπη του αυτή τον οδήγησε 
στην ίδρυση ομίλου καταδύσεων ε-
νώ ασχολήθηκε με ιδιαίτερη αφοσί-
ωση με την υποβρύχια φωτογράφηση. 
Ο ήλιος βυθιζόταν. Τραβούσε για τη δύση. Μια 
κατακόκκινη δύση που λίγες φορές τα μάτια 
σου βλέπουν. Τα κοκκινισμένα μας μάτια α-

ποχαιρέτησαν τον Albert στις 6 Ιανουαρίου. Η 
ψυχή μας όμως όχι. Θα έχει το φως της δικής 
του ανάμνησης. Και αυτό το φως θα λάμπει για 
πάντα.

Έφυγε ο Albert Voskeritchian

Έ να μόλις μήνα μετά την εκδήλωση 
με την οποία τιμήθηκε για την πο-
λύχρονη προσφορά του στα κοι-
νά αλλά και για την επαγγελματική 

του δραστηριότητα ως διαπρεπής αρχιτέ-
κτονας, ο Φώτης Κολακίδης άφησε την τε-
λευταία του πνοή σε ηλικία 86 ετών την 11η 
Νοεμβρίου 2009.
Το όνομά του έχει ταυτιστεί με την εισαγω-
γή αρχιτεκτονικών καινοτομιών ή με την 
«αρχιτεκτονική επανάσταση», όπως την α-
ποκαλούν κάποιοι, που εκδηλώθηκε στη μι-
κρή, τότε, πόλη της Λεμεσού της δεκαετίας 
του ’50.  
Επ’ευκαιρία της Διεθνούς Μέρας Αρχιτεκτο-
νικής ο Δήμος Λεμεσού τίμησε στις 6 Οκτω-
βρίου 2009, σε εκδήλωση που διοργάνωσε, 
τον αρχιτέκτονα και πρώην Δήμαρχο Φώτη Ι. 
Κολακίδη.  Με την χαρακτηριστική ευγένεια 
που τον διέκρινε και με πολλή συγκίνηση εί-
χε δεχτεί την τιμητική εκδήλωση.
Σ’ένα σύντομο απολογισμό του έργου του, οι 
ομιλητές αναφέρθηκαν στην πορεία τού τι-
μώμενου, ο οποίος επιστρέφοντας στην Κύ-
προ το 1954 από τις σπουδές του στην Αμε-
ρική επιχείρησε να εφαρμόσει τις σύγχρο-
νες αρχιτεκτονικές σκέψεις έτσι όπως τις δι-
δάχτηκε από το μέντορά του, το φημισμένο 
αρχιτέκτονα Βάλτερ Γκρόπιους.
«Σταθμός της ανάμειξής του στα κοινά, ο δι-

ορισμός του από τον πρόεδρο Μακάριο στο 
αξίωμα του δημάρχου Λεμεσού σε μια επο-
χή που η πόλη λειτούργησε ως πρωτεύου-
σα των προσφύγων, υποδεχόμενη δεκάδες 
χιλιάδες εκτοπισμένους», επεσήμανε ο κ. 
Παπαπολυβίου τονίζοντας ότι «στα σκληρά 
χρόνια που ακολούθησαν η Λεμεσός ευτύ-
χησε να βρει στο πρόσωπο του Φώτη Κολα-
κίδη ένα δήμαρχο με όραμα για μα σύγχρο-
νη όμορφη πόλη για τους ξένους και ανθρώ-
πινη για τους κατοίκους της».  
Την ανιδιοτέλεια, την εφευρετικότητα και 
την καθοριστική συμβολή του Φώτη Κολα-
κίδη στην ανάδειξη του Δήμου Λεμεσού και 
γενικότερα του θεσμού της τοπικής αυτοδι-
οίκησης, εξήρε στο χαιρετισμό του ο Δήμαρ-
χος Ανδρέας Χρίστου. Ιδιαίτερη αναφορά έ-
κανε στην περίοδο της δημαρχίας του τιμώ-
μενου, όταν η οικονομική κατάσταση του 
δήμου ήταν οικτρή, επισημαίνοντας ότι τότε 
ήταν που ο Φώτης Κολακίδης κατάφερε να 
εξασφαλίσει χορηγίες από το κράτος, δανει-
σμό από τις τράπεζες και σημαντικές δωρεές 
από συμπολίτες μας. 
«Ως δήμαρχος επί 13 χρόνια αρνήθηκε την 
αντιμισθία για να συμβάλει στην ομαλοποίη-
ση των οικονομικών του δήμου» τόνισε ο κ. 
Χρίστου. Αναφερόμενος στην δύσκολη περί-
οδο του ’74 ο δήμαρχος ανάφερε ότι «με δι-
κές του άμεσες ενέργειες, άδειασαν γραφεία 

στο δημαρχείο της Λεμεσού και φιλοξενήθη-
καν για χρόνια οι Δήμοι Αμμοχώστου, Κερύ-
νειας και Μόρφου, ενώ ξεκίνησε μια μεγάλη 
εκστρατεία πολλαπλής και ποικίλης στήρι-
ξης των προσφύγων», επισημαίνοντας σει-
ρά σημαντικών έργων που έγιναν, όπως η 
Χοντρική Αγορά, η δημιουργία Πινακοθή-
κης, Μουσικής Σχολή, Μουσείου Λαϊκής Τέ-
χνης, η απόκτηση νέου γηροκομείου αλλά 
και η εκπόνηση του πρώτου Τοπικού Σχεδί-
ου και η κήρυξη των πρώτων διατηρητέων 
οικοδομών.

Είς μνήμη Φώτη Κολακίδη (1923 – 2009)
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ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ ΟΗΕ
ΜΠΟΥΤΡΟΣ ΜΠΟΥΤΡΟΣ ΓΚΑΛΙ

Ο Δήμος Λεμεσού τιμά
τον καθηγητή Νικόλαο 

Ζαμπόγλου

Η επίσκεψη του Μπουτρος Μπουτρος 
Γκαλι στη Λεμεσο πραγματοποιηθη-
κε στις 31 Οκτωβρίου 2009. Ο κ. Γκά-
λι, έκτος από Γενικός Γραμματέας 

των Ηνωμένων Εθνών έχει μια μακρά και πλού-
σια καριέρα ως νομικός, πολιτικός, διπλωμάτης, 
συγγραφέας και θεωρείται μια από τις πιο σημα-
ντικές προσωπικότητες της εποχής μας.
Το 1991 ο Πρόεδρος Μουμπάρακ τον διό-
ρισε ως αναπληρωτή πρωθυπουργό, ενώ πο-
λύ σύντομα, τον Ιανουάριο του 1992, κλήθηκε 
να αναλάβει την ηγεσία του Διεθνούς Οργανι-
σμού. Από τα θέση του Γενικού Γραμματέα 
έγινε ο παγκόσμιος κήρυκας της αρχής της ει-
ρηνικής επίλυσης των διαφορών μεταξύ κρα-
τών και θεώρησε το τέλος του ψυχρού πολέ-
μου και του πολέμου του Κόλπου ως μια ιστορι-
κή ευκαιρία για αλλαγές στο χαρακτήρα της δι-
εθνούς πολιτικής.

Έδωσε σημασία στην αποτελεσματικότητα του 
οργανισμού, στο συντονισμό των υπηρεσιών 
του και τη στελέχωση του. Προσπάθησε να δι-
ασφαλίσει τη χρηματοδότηση του ΟΗΕ για α-
ντιμετώπιση του αυξανόμενου αριθμού και της 

πολυπλοκότητας των αποστολών του και να ενι-
σχύσει τη δέσμευση των κρατών – μελών όσον 
αφορά τους στόχους του.
Το σημαντικότερο καθήκον του Μπούτρος 
Μπούτρος Γκάλι όπως αυτός το έθεσε, ήταν 
αυτός της διεύρυνσης του ρόλου των Ηνω-
μένων Εθνών ως προασπιστή της ειρήνης 
και της ενίσχυσης της αποτελεσματικότη-
τας τους οργανισμού, ο οποίος επί των ημε-
ρών του, συμπλήρωσε 50 χρόνια.
Ξεχωριστές όμως, ήταν οι προσπάθειες του για 
τη λύση του Κυπριακού προβλήματος. Η επιμο-
νή και η αποτελεσματικότητα του έδωσαν το 
περίγραμμα λύσης που προσφυώς ονομάστηκε 
«Δέσμη Ιδεών Γκάλι». Για την Κύπρο υπήρξε πά-
ντοτε ένας ανιδιοτελής και μεγάλος φίλος. Δεν 
θα ξεχάσουμε ποτέ το ρόλο, τη βοήθεια και τη 
σοφία του όταν δυσάρεστα γεγονότα απείλη-
σαν τις σχέσεις μεταξύ Κύπρου και Αιγύπτου.

Ο Δήμος Λεμεσού διοργάνωσε εκδήλω-
ση προς τιμή ΄του καθηγητή και αντε-
πιστέλλοντος μέλους της Ακαδημίας 
Αθηνών, Νίκου Ζαμπόγλου, την Πέ-

μπτη, 18 Μαρτίου 2010 στο Δημοτικό Μέγαρο. 
Μέσα σε συγκινητική ατμόσφαιρα και με τις α-
ναμνήσεις από την παλιά πόλη να ξεδιπλώνονται 
μπροστά στους παρευρισκόμενους, ο καθηγητής 

Χρίστος Κολώτας μίλησε για τη ζωή και το έργου του τιμώμενου με προ-
βολή διαφανειών και σύντομης βιντεοταινίας.
Ο Δήμαρχος Λεμεσού κ. Ανδρέας Χρίστου στο χαιρετισμό του ανέφερε 
μεταξύ άλλων ότι η Λεμεσός είναι περήφανη για όλα όσα ο Νίκος Ζαμπό-
γλου κατάφερε σε ένα άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον όπως η Γερμα-
νία. Η Λεμεσός είναι περήφανη γιατί γέννησε και ανέθρεψε ένα διακεκρι-
μένο επιστήμονα, αλλά και γιατί ο ίδιος παρέμεινε και παραμένει αυτός 
που όλοι ήξεραν, παρά τους επάξιους τίτλους και τις δάφνες του.
Εκπρόσωποι του Κράτους, αλλά και πλήθος Λεμεσιανών και φίλων γέμι-
σαν ασφυκτικά το Δημοτικό Μέγαρο για να σφίξουν το χέρι του ανθρώ-
που που ακούραστα αγωνίζεται για να σώζει ζωές από την επάρατη α-
σθένεια του καρκίνου. Ο Δρ. Νίκος Ζαμπόγλου συγκινημένος, ανέφερε 
ότι θεωρεί μεγάλη την τιμή, το ψηλότερο σημείο αναφοράς στην καριέ-
ρα του, όπως είπε, το γεγονός ότι η πόλη του η Λεμεσός, η πόλη της αγά-
πης, τον τίμησε. Στο Νίκο Ζαμπόγλου επιδόθηκε από το Δήμαρχο, αση-
μένιος δίσκος με το έμβλημα του Δήμου, για την προσφορά τους την ια-
τρική και το συνάνθρωπο.

ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΗΣ
ΤΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

Σ τόχος των έργων είναι η ανα-
στροφή της υφιστάμενης κα-
τάστασης περιθωριοποίησης 
του Κέντρου Πόλης μέσα α-

πό σχεδιασμένες επεμβάσεις συντή-
ρησης, κυκλοφοριακής διαχείρισης και 
οργάνωσης και γενικότερα την ενδυνά-
μωση της ζωτικότητας του Κέντρου Δή-
μου Λεμεσού με έμφαση στη διατήρη-

ση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της περιοχής.
Το έργο αφορά εργασίες ανάπλασης στον Πυρήνα της πόλης της 
Λεμεσού, στα πλαίσια του σχεδίου αναζωογόνησης. Η προτεινόμε-
νη ανάπλαση σε γενικές γραμμές θα περιλαμβάνει:
• Ενίσχυση και υπογειοποίηση των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας σε 
όλη την αναφερόμενη έκταση του πυρήνα, • Κατασκευή αποχετευ-
τικού συστήματος όμβριων υδάτων, όπου χρειάζεται, • Κατασκευή 
πεζοδρομίων, • Πλακόστρωση / επίστρωση δρόμων, • Τοπιοτέχνη-
ση σε επιλεγμένα σημεία, • Δεντροφύτευση, • Ενίσχυση ή αντικατά-
σταση οδικού φωτισμού, • Διαμόρφωση μικρών πλατειών οι οποίες 
να αποτελούν χώρους για συνάθροιση και κοινωνικές δραστηριό-
τητες, • Μέτρα κυκλοφοριακής διαχείρισης περιλαμβανομένων ει-
δικών ρυθμίσεων για περιορισμό των διαφόρων μετακινήσεων αυ-
τοκινήτων και άλλων τροχοφόρων, ποδηλατόδρομο. Συνολικό κό-
στος έργων €18 εκατομμύρια. Διάρκεια εκτέλεσης έργων  - 16 μή-
νες. Συμβόλαια με τις εργοληπτικές εταιρείες Μιλτιάδης Νεοφύ-
του (δυτική περιοχή) και Αδελφοί Ιακώβου (ανατολική περιοχή).
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Μ ε την ευκαιρία της 
Γιορτής του Δέντρου, 
το Συμβούλιο Υδατο-

προμήθειας Λεμεσού διοργά-
νωσε την Τρίτη 16 Φεβρουα-
ρίου, ειδική τελετή δεντροφύ-
τευσης στον περίγυρο των ε-
γκαταστάσεων του, στη περιοχή Καψάλου. 
Η τελετή περιλάμβανε προσφώνηση του Διευθυ-
ντή του ΣΥΛ κ. Σωκράτη Μεταξά και χαιρετισμό 
από τον Δήμαρχο Λεμεσού κ. Αντρέα Χρίστου, 
που τίμησε την εκδήλωση με την παρουσία του. 
Στην εκδήλωση συμμετείχαν και η μαθητική χο-
ρωδία του 22ου Δημοτικού Σχολείου Αγίου Γεωρ-
γίου Χαβούζας, που τραγούδησε τραγούδια αφιε-
ρωμένα στο δέντρο. 
Ακολούθησε η δεντροφύτευση με 100 Κυπαρίσ-
σια. Σημειώνεται ότι αυτές τις μέρες το ΣΥΛ ολο-
κληρώνει τη δεντροφύτευση περίπου 200 δέ-
ντρων συνολικά σε διάφορες εγκαταστάσεις του, 
στην ευρύτερη περιοχή Λεμεσού. 

Μ έσα στα πλαίσια της Πρώ-
της Συνάντησης Κανταδό-
ρων και πατώντας γερά 

στη μουσική παράδοση της πόλης,  
ο Δήμος Λεμεσού διοργάνωσε στις 8 
Νοεμβρίου 2009 εκδήλωση στο Δη-
μοτικό Μέγαρο με κύριο θέμα «Η Κα-
ντάδα στην Ελλάδα και στην Κύπρο» με κύριους ομι-
λητές τους: Αλέκο Οράτη, Γιώργο Φιορεντίνο (Ζά-
κυνθος) και Ιωάννη Σαμαρόπουλο (Θεσσαλονίκη). 
Το τέλος της εκδήλωσης ακολούθησε μια μελωδική 
περιδιάβαση από το Δημοτικό Μέγαρο προς την Πλα-
τεία του Μεσαιωνικού Κάστρου με  ομάδες Κανταδό-
ρων της πόλης μας και από  αδελφοποιημένες πόλεις 
της Ελλάδας.  Στις 9 και 10 Νοεμβρίου 2009 στο Θέ-
ατρο Ριάλτο συναντήθηκαν σε μια ξεχωριστή γιορτή 
της καντάδας οι: Παλιοί Κανταδόροι «Διόνυσος» Θεσ-
σαλονίκης, οι Τραγουδιστάδες «τση Ζάκυθος», η Αν-
δρική Τετραφωνία, Κανταδόροι Γιωργαλέτου, Καντα-
δόροι Λεμεσού, Ομάδα Κυπρίων Κανταδόρων και η 
24μελής ανδρική τετράφωνη χορωδία «Αρίονες».

ΔΕΝΔΡΟΦΥΤΕΥΣΗ
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ 

ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΛΕΜΕΣΟΥ

Η Καντάδα
στην Ελλάδα

και στην Κύπρο

Μαραθώνιος Λεμεσού ΓΣΟ 2010 

Ο διεθνής Μαραθώνιος Λεμεσού ΓΣΟ που 
πραγματοποιήθηκε στις 28 Φεβρουαρί-
ου ξεπέρασε κάθε προσδοκία αναφορικά 

με τις συμμετοχές, τόσο από Κύπριους όσο και α-
πό ξένους δρομείς. Ένας καινούριος θεσμός στην 
πόλη μας που έχει ήδη πάρει τη θέση του μεγαλύ-

τερου ετήσιου μαζικού αθλητικού γεγονότος της Κύπρου. Η συμμετοχή στην με-
γάλη αυτή αθλητική εκδήλωση έφτασε τα 1.400 άτομα, αριθμός ρεκόρ για τα δε-
δομένα της Κύπρου. Πέραν από τους Κύπριους που τίμησαν τον αγώνα, συμμε-
τείχαν επίσης αρκετοί Ελλαδίτες δρομείς και δρομείς από 20 και πλέον χώρες ό-
πως Αγγλία, Ρωσία, Πολωνία, Ρουμανία, Γερμανία, Αυστρία, Ιταλία, Φιλανδία, Λί-
βανο, Τσεχία, Ουγγαρία, Κένυα, Αιθιοπία κ.α. Μεγάλος νικητής στον Μαραθώνιο 
ήταν ο Κενυάτης Moses Κibet με ατομικό ρεκόρ και ρεκόρ διαδρομής 2:13.29 και 
τον ακολούθησαν οι συμπατριώτες του Julious Karinga (2:14.45) και Momanyi 
Basweti (2:17.19) 
Στις γυναίκες μεγάλη νικήτρια ήταν η Ρωσίδα Natalia Sergeeva με 2:38.56 νέο 
ρεκόρ διαδρομής επίσης. Δεύτερη η Ουγγαρέζα Andrea Tacaks (2:44.19) και τρί-
τη η Ρωσίδα Nadezda Semiletova (2:45.48). Mέσα στις τόσες εκπλήξεις που επε-
φύλασσε η διοργάνωση η πιο ευχάριστη ήταν και η παρουσία ενός ζωντανού θρύ-
λου των μεγάλων αποστάσεων, του Κενυάτη Paul Tergat, πρώην κατόχου των 
παγκοσμίων ρεκόρ σε Μαραθώνιο, Ημιμαραθώνιο αλλά και 10.000μ..
Ο Σπύρος Σπύρου, Διευθύνων Σύμβουλος της διοργανώτριας εταιρείας, δεσμεύ-
τηκε για συνεχείς  και ατέρμονες προσπάθειες με στόχο να καθιερωθεί ο Μαραθώ-
νιος μας σαν ένας από τους πιο δημοφιλείς στην Ευρώπη.

Συνάντηση με τα μέλη των Εθελοντικών 
Ομάδων Διάσωσης της Πολιτικής Άμυνας

Π ραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, 1η Φεβρουαρίου 2010 στο Δημοτι-
κό Μέγαρο, συνάντηση γνωριμίας των μελών του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Λεμεσού με τα μέλη των Εθελοντικών Ομάδων Διάσωσης 

της Πολιτικής Άμυνας. Στη συνάντηση παρέστησαν ο Υπ. Εσωτερικών κ. 
Νεοκλής Συλικιώτης, ο Διοικητής της Πολιτικής Άμυνας κ. Χρίστος Κυ-
ριακίδης, ο Επαρχιακός Υπεύθυνος της Δύναμης κ. Πελεκανής και άλλα 
στελέχη της Πολιτικής Άμυνας. Κατά τη συνάντηση επιδόθηκε στην Ομά-
δα Διάσωσης της Πολιτικής Άμυνας, ως έκφραση εκτίμησης για τη μεγάλη 
προσφορά των Εθελοντών Διασωστών στους δημότες της Λεμεσού σε πε-
ριπτώσεις έντονων βροχοπτώσεων και ακραίων καιρικών φαινομένων.

Σώστε τον πλανήτη μας! Save our Planet! 

Α υτό ήταν το κυρίαρχο μήνυ-
μα του Παιδικού Εργαστηρίου 
του Δήμου Λεμεσού, το οποίο 

διεξήχθη κατά τις ακόλουθες μέρες 
κάτω από τις γιορτινές αποχρώσεις 
του χριστουγεννιάτικου διακόσμου 
της Πλατείας Γρηγόρη Αυξεντίου (Δι-
οικητήριο) Παρασκευή 27/11/2009, 
Τετάρτη 16/12/2009, Σάββατο & Κυ-

ριακή 19-20/12/2009, Τετάρτη 23/12/2009 και Σάββατο & Κυριακή 26&27 Δε-
κεμβρίου 2009. Εκτός από ζωγραφική τα 200 και πλέον παιδιά τα οποία συμμε-
τείχαν, είχαν την ευκαιρία να γράψουν γράμμα στον Άη Βασίλη, να κατασκευά-
σουν ευχετήριες κάρτες, στολίδια, ζογκλερικών, επιτραπέζια παιχνίδια όπως ε-
πίσης και να μάθουν για την τέχνη του ψηφιδωτού.
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Μέλη του Κυπριακού ΠΕΝ είναι διακεκρι-
μένοι Κύπριοι συγγραφείς, που γρά-
φουν τα λογοτεχνικά τους έργα στην 
ελληνική και άλλοι πολίτες της Κυπρι-

ακής Δημοκρατίας, που γράφουν στη μητρική τους 
γλώσσα ή σε μια από τις διεθνείς γλώσσες.
Για τα 30χρονα του ΠΕΝ, το Συμπόσιο Κυπριακού Κέ-
ντρου Συγγραφέων διεξήχθη κατά την διάρκεια του 
2ημέρου 21 και 22 Νοεμβρίου 2009 στο Ξενοδοχείο 
Kanika στην πόλη μας.  Χαιρετισμούς απηύθυναν ο 
Πρόεδρος του ΠΕΝ, κ. Πάνος Ιωαννίδης, ο Κυβερ-
νητικός Εκπρόσωπος κ. Στέφανος Στεφάνου και ο 
Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού κ. Ανδρέα Δημη-
τρίου. Πρόεδρος 1ης Συνεδρίας: κ. Κλείτος Ιωαννί-
δης, Ερευνητής, συγγραφέας, Καθηγητής στο Πανεπι-
στήμιο Frederick. 
Εισηγήσεις: Χρήστος Γιανναράς, Ομότιμος Καθηγη-
τής Φιλοσοφίας και Πολιτιστικής Διπλωματίας στο Πά-
ντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών «Πόσο ρεαλιστική μπορεί 
να είναι σήμερα μια ελληνική Πολιτιστική Διπλωμα-
τία», Δρ Ελένη Γλύκατζη Αρβελέρ, Πρύτανις, Πρόε-
δρος Ευπρωπαϊκού Πανεπιστημίου «Ευρώπη και Πολι-
τιστική Διπλωματία», Θέμης Θεμιστοκλέους, Γενικός 
Διευθυντής Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου «Πολι-
τιστική Διπλωματία από αέρος». Πρόεδρος 2ης Συνε-
δρίας: Νάγια Ρούσου, Λογοτέχνης, Καθηγήτρια/Πρό-
εδρος Τμήματος Επικοινωνίας στο Πανεπιστήμιο Λευ-
κωσίας. Εισηγήσεις: Γιώργος Γεωργής, Αναπληρωτής 
Καθηγητής Πανεπιστήμιου Κύπρου «Η διαχρονική σχέ-
ση της Κύπρου με τις χώρες της Ευρώπης και η αξιο-
ποίηση τους», Παύλος Παρασκευάς, Αναπληρωτής 
Διευθυντής Πολιτιστικών Υπηρεσιών Υ.Π.Π. «Προο-
πτικές της Πολιτιστικής Διπλωματίας για την Κύπρου», 
Γιαννάκης Σολωμού, Τέως Διευθυντής Γραφείου Τύ-
που και Πληροφοριών «Οι δραστηριότητες Πολιτιστι-
κής Διπλωματίας του Γραφείου Τύπου και Πληροφο-
ριών». Πρόεδρος 3ης Συνεδρίας: Χρήστος Γιαννα-
ράς, με Εισηγητές: Ερατώ Κοζάκου Μαρκουλλή, τέ-
ως Υπουργός Εξωτερικών «Κύπρος, Κυπριακό και Πο-
λιτιστική Διπλωματία», Έλενα Λαζάρ, μεταφράστρια 
και εκδότρια, Διευθύντρια του εκδοτικού οίκου ΟΜΟ-
ΝΟΙΑ, Κλείτος Ιωαννίδης «Οι αιώνιες ιδέες – κυβερ-
νήτρες του κόσμου – ως άριστα μέσα Πολιτιστικής Δι-
πλωματίας».

Το ΠΕΝ (αγγλιστί PEN, ακρωνύμιο των λέξεων poets, Essayists, 
Novelists) είναι η μεγαλύτερη διεθνής, μη πολιτική και μη θρησκευτική, 

οργάνωση συγγραφέων λογοτεχνίας. Ιδρύθηκε το 1921 και τη 
συναποτελούν 144 εθνικά κέντρα σε 102 χώρες.

ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ ΠΕΝ
“ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ”

Ειδήσεις
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Ε΄ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ
«Η γυναίκα στην Παραδοσιακή Κοινωνία της Κύπρου»

Εις μνήμην Πόλυς Σωφρονίου

Με μεγάλη επιτυχία 
στέφθηκε το Ε΄ Συ-
μπόσιο Κυπριακής 
Λαογραφίας, με θέ-

μα «Η γυναίκα στην παραδοσιακή 
κοινωνία της Κύπρου» το οποίο 
πραγματοποιήθηκε στο Δημοτι-
κό Μέγαρο Λεμεσού, στις 20 και 
21 Νοεμβρίου και διοργάνωσε ο 
Λαογραφικός Όμιλος Λεμεσού με 
την χορηγία των Πολιτιστικών Υ-
πηρεσιών του Υπουργείου Παιδεί-
ας και Πολιτισμού, του Δήμου Λε-
μεσού και της Ιεράς Μητρόπολης 
Λεμεσού.
Την έναρξη κήρυξε ο Δήμαρχος 
Λεμεσού κ. Ανδρέας Χρίστου, 
ο οποίος απένειμε στην πρόεδρο 
του Πελοποννησιακού Λαογραφικού Ιδρύματος 
κα Ιωάννα Παπαντωνίου τον ασημένιο δίσκο 
με το έμβλημα του Δήμου Λεμεσού ως ένδειξη 
εκτίμησης για τη συνολική προσφορά της στην 
διατήρηση και διάδοση της πολιτιστικής μας 
κληρονομιάς και ιδιαίτερα της ενδυμασίας του 
τόπου μας.
Η Ιωάννα Παπαντωνίου, σκηνογράφος - ενδυ-
ματολόγος και πρόεδρος του Πελοποννησιακού 
Λαογραφικού Ιδρύματος, σκιαγράφησε την πο-
λύτιμη προσφορά της Πόλυς Σωφρονίου, η ο-
ποία ασχολήθηκε με συνέπεια και αποτελεσμα-
τικότητα με τον παραδοσιακό χορό και τη διδα-
σκαλία του χορού, τις φορεσιές, το Διεθνές Παι-
δικό Φεστιβάλ Λαϊκών Χορών και τα διοικητικά 
του Λαογραφικού Ομίλου Λεμεσού. 
Ο ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθη-
νών Γιάννης Ζέρβας, στην εναρκτήρια ομιλία 
του, αναφέρθηκε στις παιδαγωγικές και ψυχολο-
γικές αξίες των λαϊκών παραδόσεων 
Η Άννα Νεοφύτου, φιλόλογος και ερευνήτρια, 
μίλησε για τη γυναίκα ως στυλοβάτη της οικογέ-
νειας, παιδαγωγό και φύλακα των παραδόσεων. 
Την ομιλία αυτή ομόρφυνε ακόμα περισσότερο 
ένα θαυμάσιο ηχητικό ντοκουμέντο με την πα-
ραδοσιακή αφήγηση της Ελένης Κτωρίδου. 
Η Τζούλια Αστραίου-Χριστοφόρου, ερευνή-
τρια σε θέματα κεντητικής, υφαντικής και εν-
δυματολογίας, αναφέρθηκε στις υφάντριες και 
κεντήτριες σε πολλές περιοχές του νησιού, βο-
ηθούσαν τους άνδρες στις αγροτικές εργασίες, 

φρόντιζαν την οικογένεια και πα-
ράλληλα ήταν άριστες υφάντριες, 
κεντήτριες και ράπτριες. Γυναίκες 
με ποικίλους ρόλους στην οικογέ-
νεια και την κοινωνία. Η κα Αστραί-
ου αναφέρθηκε επίσης σε σπάνια 
κειμήλια και στη σχέση τους με τον 
ευρύτερο γεωγραφικό χώρο της 
Κύπρου. 
Η Δρ. Νάντια Αναξαγόρου, προ-
ϊστάμενη Πολιτιστικών Υπηρεσιών 
του Δήμου Λεμεσού, μίλησε για τη 
γυναίκα ως αφηγήτρια παραμυ-
θιών, προσφέροντας αφ΄ενός μεν 
ψυχαγωγία και αφ΄ετέρου μετα-
φέροντας από γενιά σε γενιά τό-
σο τη λαϊκή θυμοσοφία όσο και τη 
διάλεκτο στην πιο αυθεντική μορ-

φή της. Η γυναίκα αρθρώνει φωνή μέσα από τα 
παραμύθια. 
Η Νάσα Παταπίου, ιστορικός - ερευνήτρια, α-
ναφέρθηκε στα τοπωνύμια που τιμούν τα ονό-
ματα αγίων γυναικών της ορθοδοξίας.
Στη συνέχεια, ο Θεοφιλέστατος Χωροεπίσκο-
πος Αμαθούντος Νικόλαος μίλησε για την τι-
μή που αποδίδουμε στην Παναγία μας, τη μά-
να της Κύπρου, την οποία συναντά κανείς μέσα 
στα δημοτικά και άλλα παραδοσιακά τραγούδια 
και παραδόσεις, αλλά και σε σημαντικά γεγονό-
τα της ζωής των ανθρώπων, όπως λ.χ. του γάμου, 
συναντά την. 
Ο Αναπληρωτής καθηγητής στο Ιόνιο Πανεπι-
στήμιο Θεοδόσης Πυλαρινός και η Γιώτα Πα-
ρασκευά-Χατζηκώστα, ερευνήτρια, μίλησαν 
για τη γυναίκα της Κύπρου μέσα από τα λαογρα-
φικού περιεχομένου κείμενα της πρώτης ουσια-
στικά λογοτέχνιδας της Κύπρου Πολυξένης Λο-
ϊζιάδος, εκπαιδευτικού και λαογράφου που α-
φιέρωσε ολόκληρο το συγγραφικό της έργο στη 
γυναίκα της Κύπρου, στη μόρφωση και τη χειρα-
φέτησή της. Μια προσωπικότητα με σημαντικό 
εκπαιδευτικό, λαογραφικό και κοινωνικό έργο. 
Η Νάνσυ Χαρμαντά, καθηγήτρια χορού - ιστο-
ρικός, επιχείρησε μια σκιαγράφηση της συμμε-
τοχής των γυναικών στην κοινωνική ζωή και τη 
διατήρηση των ηθών και εθίμων, τις εργασιακές 
τους δραστηριότητες και τις ενδυματολογικές 
τους συνήθειες, βασιζόμενη σε στοιχεία που υ-
πάρχουν σε ταξιδιωτικά κείμενα από τον 18ο αι. 

μέχρι τα μέσα του 20ού, αποτελώντας τη βάση 
για την αποτύπωση της εικόνας των γυναικών 
της Κύπρου.
Η Καλλιόπη Πρωτοπαπά, φιλόλογος - ερευ-
νήτρια, μέσα από τη μακρόχρονη ερευνητική 
της εμπειρία, περιέγραψε τον πολλαπλό ρόλο 
της γυναίκας στην αγροτική παραδοσιακή κοι-
νωνία της Κύπρου. Η γυναίκα που ως σύζυγος 
και μητέρα υπήρξε θεματοφύλακας της παρά-
δοσης, αλλά και στυλοβάτης της οικογένειας 
και της κοινωνίας. 
Τέλος, η φιλόλογος και ερευνήτρια Θεοφανώ 
Κυπρή αναφέρθηκε στις αντιλήψεις για τη γυ-
ναίκα στην ελληνική παραδοσιακή κοινωνία της 
Κύπρου, όπως αυτές έχουν διασωθεί στην κυπρι-
ακή λαϊκή παράδοση. Tόνισε ιδιαίτερα τις αρετές 
που την αποτελούσαν, όπως η σεμνότητα, ο σε-
βασμός και το καλό όνομα που αποτελούσαν μέ-
ρος της λαϊκής παράδοσης και της διαπαιδαγώ-
γησης. 
Ο καθηγητής κ. Γιάννης Ζέρβας έκλεισε το 
Συμπόσιο αναφερόμενος στα οικουμενικά χα-
ρακτηριστικά της γυναίκας της Κύπρου αλλά 
και στα ιδιαίτερα γνωρίσματα που οφείλονται 
στην πολιτισμική της ιδιοσυστασία. Η γυναίκα 
της Κύπρου εργάστηκε σκληρά, έδειξε υπομο-
νή και συνέβαλε τα μέγιστα στην ανάπτυξη του 
λαϊκού πολιτισμού του τόπου της. Της χρωστά-
με πολλά!
Ήταν ένα διήμερο πνευματικής, κοινωνικής και 
συναισθηματικής ανάτασης που έγινε με πολλή 
αγάπη για τις αξίες του λαϊκού μας πολιτισμού, 
όπως θα ταίριαζε στη μνήμη της αξέχαστης Πο-
λύς Σωφρονίου. 
Σημειώνεται ότι τα πρακτικά του Ε’ Συμποσίου 
Κυπριακής Λαογραφίας θα εκδοθούν σε τόμο ό-
πως έπραξε ο Λαογραφικός Όμιλος Λεμεσού και 
με τα προηγούμενα Συμπόσια που διοργάνωσε 
μέχρι σήμερα.

Ειδήσεις
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Τ ο Κέντρο Παραστατικών Τεχνών ΜΙ-
ΤΟΣ, στα πλαίσια προώθησης σύγ-
χρονων προσεγγίσεων πάνω στη Θε-
ατρική Τέχνη πήρε την πρωτοβουλία 

και οργάνωσε το ΜΙΚΡΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ, μια συ-
νάντηση για το αρχαίο δράμα. Για πρώτη φο-
ρά στη Λεμεσό πραγματοποιήθηκε ένα Θεα-
τρικό Φεστιβάλ με συγκεκριμένη θεματολο-
γία και παράλληλες δραστηριότητες. 
Πρόθεση του Κέντρου είναι το Μικρό Φεστι-
βάλ να μετατραπεί σε θεσμό, ώστε κάθε φο-
ρά να δημιουργείται η δυνατότητα καλλιτε-
χνικού διαλόγου μεταξύ των συμμετεχόντων, 
αλλά και να καλλιεργηθούν δρόμοι επικοινω-
νίας με το κοινό. Οι παραστάσεις που συμμε-
τείχαν στο φεστιβάλ ήταν κυπριακές παρα-
γωγές ανεξάρτητες μεταξύ τους ως προς το 
ύφος, την προσέγγιση και την παρουσίαση:
-Ίων του Πλάτωνα, Μότσαρτ και Σαλιέρι του 
Πούσκιν του Απόστολου Αποστολίδη.
-Μετρητά, το πένθος του Πενθέα, της θεα-
τρικής ομάδας ΜΙΤΟΣ.
- Μήδεια, Κρίστα Βόλφ, με την Ιωάννα Καμ-
μένου.
-Dejavu, 8ΤΕΑΜ.
Το ΜΙΚΡΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ολοκληρώθηκε με το 
Συμπόσιο Λήξης, το οποίο περιλάμβανε οπτι-
κογραφημένες παραστάσεις: «ΘΗΒΑ’I’Σ ΙΙΧ: Ι-
κεσία του Στατιου», «Άσκηση με μέτρο», και 
αποσπάσματα παραστάσεων της θεατρικής 
ομάδας Chorea, από την Πολωνία. 
Στη συνέχεια παρουσιάστηκαν τα αποτελέ-
σματα του πρακτικού εργαστηρίου από τους 
συμμετέχοντες. Και τέλος πραγματοποιήθη-
καν εισηγήσεις από νέους επιστήμονες και 
καλλιτέχνες με ανοιχτό διάλογο με το κοινό. 
Το θέμα των εισηγήσεων ήταν «Παραστάσεις 

αρχαίου δράματος σε κλειστό χώρο». Ο χαι-
ρετισμός από τον Πρόεδρο του Κυπριακού 
Κέντρου Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου, κύ-
ριος Χριστάκης Γεωργίου άνοιξε τον κύκλο 
τον εισηγήσεων. Ακολούθως ο Κωνσταντί-
νος Μελίδης μίλησε για τις Θεατρικές πρα-
κτικές σε κλειστούς χώρου κατά την αρχαι-
ότητα: η περίπτωση του Προαγώνος. Η Ρά-
νια Ιακώβου για τον Τραγικό χωροχρόνο και 
ο Απόστολος Αποστολίδης για τον εγκλει-
σμό του αρχαίου δράματος και τη μετάλλα-
ξη των ενεργειών του. Τέλος ο Pawel Passini 
με θέμα Far too many things to fit into a little 
box, έκλεισε το συμπόσιο.

ΠΡΟΦΙΛ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ
ΤΕΧΝΩΝ ΜΙΤΟΣ

Το Κέντρο Παραστατικών Τεχνών ΜΙΤΟΣ ι-
δρύθηκε το 2007 και είναι μη κερδοσκοπικός 
οργανισμός. Η έδρα του, το Παλιό Ξυδάδικο, 
ένα πρώην εργαστήριο ξυδιού, βρίσκεται κο-
ντά στο Μεσαιωνικό κάστρο της Λεμεσού. Η 
συντήρηση και η σταδιακή αναπαλαίωση του 
χώρου πραγματοποιείται χάριν στην πρωτο-
βουλία των μελών του ΜΙΤΟΥ. 
Οι βασικοί συντελεστές, Έλενα Αγαθοκλέ-
ους και Λούκας Βαλέβσκι, αμέσως με την 
εγκατάσταση τους στην Κύπρο ανέπτυξαν έ-
ντονη δραστηρότητα, που κινείτα σε δύο ά-
ξονες. Ο πρώτος και βασικός είναι η Θεατρική 
Έρευνα και Πράξη. Πηγές της δουλείες αποτε-
λούν σύγχρονα θεατρικά κείμενα που χαρα-
κτηρίζονται για την ποιητικότητα τους, τρα-
γούδια, μύθοι, μαρτυρίες διαφορετικών πη-
γών και παραδόσεων, και φυσικά κείμενα της 
αρχαίας τραγωδίας, όπου και στηρίζεται ένα 
μεγάλο μέρος της δουλειάς. Παραστατικά α-

ναζητείται κάθε φορά η ιδανική φόρμα, που 
θα μπορεί να εξυπηρετεί το υλικό και την ι-
δέα. Η έκφραση έχει αναφορες στις αρχές του 
Σωματικού Θεάτρου και σε κάθε καινούργιο 
project αναζητώνται οι ποιότητες των εργα-
λείων της φωνής και του σώματος.
Ο δεύτερος άξονας έχει σχέση με τις άλλες πα-
ραστατικές τέχνες. Πρακτικά αυτό μεταφρά-
ζεται σε πολυμορφικά θεάματα, happenings, 
εγκαταστάσεις στο χώρο, πειραματικές ταινί-
ες κλπ.
Για την υποστήριξη των πιο πάνω, αλλά και 
για εκπαιδευτικούς και ενημερωτικούς σκο-
πούς, προβλέπεται η διοργάνωση διαλέξε-
ων, προβολών και πρακτικών εργαστηρίων α-
πό ειδικευμένους πάνω στο τομέα των Παρα-
στατικών Τεχνών ιδιαίτερα του Θεάτρου, α-
πό την Κύπρο και το εξωτερικό. Όπως επίσης, 
πρόσκληση για παρουσίαση των δραστηριο-
τήτων άλλων καλλιτεχνικών ομάδων ή ατό-
μων. Στόχο αποτελεί και η δημιουργία οπτι-
κοακουστικού αρχείου και βιβλιοθήκης. 
Από την αρχή της λειτουργίας του το Κέντρο 
Παραστατικών Τεχνών ΜΙΤΟΣ, δραστηριο-
ποιήθηκε συμμετέχοντας σε φεστιβάλ και 
συμπόσια σε Κύπρο και εξωτερικό. Συνερ-
γάζεται με ομάδες και καλλιτέχνες, όπως το 
neTTheatre από την Πολωνία, το DanceGate 
DanceHouse Λευκωσία/ Αριάννα Οικονόμου, 
την κινηματογραφική ομάδα Anemicinema 
στη Θεσσαλονίκη, τη θεατρική/κινηματογρα-
φική ομάδα Τσιριτσάνζτουλες στην Αθήνα 
κα. Επίσης έχει στενές σχέσεις με το Ινστιτού-
το Γκροτόφκσι στη Πολωνία και το Κυπριακό 
Κέντρο Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου, είναι 
μέλος του Κέντρου Μη Κυβερνητικών Οργα-
νώσεων Κύπρου.

Συνάντηση 
με το αρχαίο 
δράμα
ΤΟ ΜΙΚΡΟ 
ΦΕΣΤΙΒΑΛ



Με βρύση συνέχεια 
ανοιχτή:

  25 λίτρα 

Μεγάλο πρόγραμμα:

  300 λίτρα

Με το ντους να τρέχει 
συνέχεια:

  120 λίτρα

Με βρύση ανοιχτή:

  20 λίτρα

Με προσεχτική
χρήση νερού:

  1 λίτρo 

Οικονομικό
πρόγραμμα:

  135 λίτρα

Με το ντους
κλειστό όταν
σαπουνίζεστε:

  30 λίτρα

Με προσεκτική
χρήση νερού:

  1 λίτρo

Ξύρισμα

Πλυντήριο Ρούχων

Ντους

Πλύσιμο Δοντιών

3 m3

8 m3

43 m3

9 m3

€3

€8

€43

€9

€3

€8

€43

€9

Όταν το νερό ... τρέχει, 
τρέχει κι ο λογαριασµός!

Το νερό μας είναι λιγοστό και πολύτιμο. Γι’ αυτό 
είναι υποχρέωση όλων να το χρησιμοποιούμε με 
σύνεση, πόσον μάλλον όταν η εξοικονόμηση 
νερού σημαίνει και σημαντική εξοικονόμηση 
χρημάτων, με πολύ χαμηλότερους λογαριασμούς  
Υδατοπρομήθειας. 
Πιο κάτω παρουσιάζουμε μερικούς απλούς τρόπους 
εξοικονόμησης νερού σε κυβικά μέτρα και πως αυτή 
η εξοικονόμηση μεταφράζεται σε χρήματα, με μια 
πολύ σημαντική μείωση στο λογαριασμό μας. 

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ
ΑΝΑ ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑ

Συνολική εξοικονόμηση 63 m3 την τετραμηνία

Συνολικό κέρδος €63 σε κάθε λογαριασµό 
Οι υπολογισμοί είναι ενδεικτικοί και γίνονται με βάση τις τρέχουσες τιμές ανά m3 νερού, για μια μέση, τετραμελή οικογένεια.




