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Πολυλειτουργικό Παραθαλάσσιο Πάρκο

Αγαπητοί συνδημότες, συνδημότισσες,

Οχρόνος που πέρασε βρήκε την πόλη μας πιο σύγχρονη, πιο όμορφη, πιο ανθρώπινη. Αναβαθμίστηκε το 
παραλιακό μέτωπο με την ολοκλήρωση του Πολυλειτουργικού Παραθαλάσσιου Πάρκου, στο οποίο γιορτάστηκε η Ημέρα 
της Ευρώπης με τεράστια επιτυχία.

Ανασκοπώντας το πρόσφατο μεγάλο έργο που επιτελέσθηκε, ο Δήμος διεκδίκησε Ευρωπαϊκά κονδύλια για διάφορα 
έργα, ενώ ολοκλήρωσε επιτυχώς άλλα που βρίσκονταν υπό κατασκευή με επιχορήγηση της Ε.Ε.. Συνέχισε να φροντίζει 
για το περιβάλλον, να στηρίζει με ποικίλους τρόπους ευπαθείς ομάδες της κοινωνίας, και να καταβάλλει προσπάθειες για 
δημιουργία ή/και ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης αλλά και της κοινωνικής συνοχής.

Συνέχισε να ενδυναμώνει το κοσμοπολίτικο στοιχείο της Λεμεσού με εκδόσεις και εκθέσεις. Ανέδειξε ταλέντα της πόλης 
μας μέσα από το Δημοτικό Κέντρο Χορού και αγκάλιασε πάμπολλες πρωτοβουλίες για διοργάνωση εκδηλώσεων/εκθέσεων 
εκπαιδευτικού και συνάμα ψυχαγωγικού χαρακτήρα.  

Ο Δήμος Λεμεσού, μέρα με την μέρα συνεχίζει την ανοδική πορεία του με γνώμονα το κοινό με τους δημότες του όραμα: 
μια Λεμεσό με ποιότητα ζωής, σύγχρονη και ανθρώπινη για εμάς και τα παιδιά μας.

Ευχαριστούμε λοιπόν Λεμεσιανέ δημότη, που συμμερίζεσαι το όραμα μας και που συμβάλλεις στην επίτευξη του. 
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Πολυλειτουργικό Παραθαλάσσιο Πάρκο

Φωτογραφία Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης 
και Προβολής Λεμεσού από Ρώμο Κοτσώνη

Φωτογραφία από Αλίκη Παναγή, 1ο βραβείο στον φωτογραφικό 
διαγωνισμό για το Πολυλειτουργικό Παραθαλάσσιο πάρκο 
μέσα στα πλαίσια του φωτογραφικού διαγωνισμού «Λεμεσός, 
μια νέα εποχή», με χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από 
Εθνικούς Πόρους και το Δημοτικό Ταμείο.

Το απόγευμα της 29ης Απριλίου 2015 παραδόθηκε 
επίσημα στο κοινό ακόμα ένα περίφημο έργο του 
Δήμου Λεμεσού, το Πολυλειτουργικό Παραθαλάσσιο 
πάρκο. Τα εγκαίνια τελέστηκαν από τον Πρόεδρο της 
Κυπριακής Δημοκρατίας, κο. Νίκο Αναστασιάδη στην 
παρουσία του κου. Walter Defaa, Γενικού Διευθυντή της 
Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής 
Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  

Το πάρκο, που αποτελείται από αποβάθρες και προβλήτες, 
τρία σνακ μπαρ, μικρό αμφιθέατρο για εκδηλώσεις, 
πεζόδρομους, ποδηλατόδρομο, παιχνιδότοπο, χώρο 
Skateboard, αποχωρητήρια όλα συνοδευόμενα από 
πρόσθετη φύτευση θάμνων και δέντρων, σύγχρονο 
φωτισμό και τεχνητές λίμνες σε μια έκταση 65,000 συνολικά 
τετραγωνικών μέτρων, δίνει την ευκαιρία στους δημότες 
της Λεμεσού και τους επισκέπτες της να ψυχαγωγηθούν, 
να κοινωνικοποιηθούν, να ξεκουραστούν και να 
γυμναστούν σ’ ένα όμορφο περιβάλλον μπροστά από τη 
θάλασσα. Στο έργο δεσπόζουν οι 6 αποβάθρες που έχουν 
κτιστεί μέσα στην θάλασσα. Μεταξύ αυτών, η μια μεγάλη 
ημικυκλική εξέδρα στην οποία δίνεται η δυνατότητα 
διεξαγωγής διαφόρων δραστηριοτήτων, οι τρεις για 
περπάτημα/περίπατο και οι άλλες δύο ενώνονται μεταξύ 
τους και φιλοξενούν το αλιευτικό σκάφος «Λάμπουσα», 

το νέο στολίδι της περιοχής. Ολοκληρώνοντας το 
έργο, επιτεύχθηκε η αποκατάσταση της σύνδεσης της 
θάλασσας με το κέντρο της πόλης υλοποιώντας ένα από 
τους κυριότερους στόχους του έργου, την αξιοποίηση 
των αξόνων κυκλοφορίας. Το έργο στοίχισε €12.5 εκ.  από 
τα οποία το 90% συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και τα Εθνικά Ταμεία 
και το υπόλοιπο 10% από τον Δήμο Λεμεσού.

Στην ομιλία του κατά τα εγκαίνια, ο Δήμαρχος Λεμεσού, 
κος. Ανδρέας Χρίστου, ανέφερε ότι «τόσο οι Λεμεσιανοί, 
όσο και οι επισκέπτες της πόλης μας, αγκάλιασαν ήδη 

το έργο με ενθουσιασμό και επαινετικά σχόλια και κατά 
χιλιάδες κατακλύζουν, ιδιαίτερα τις απογευματινές και 
νυχτερινές ώρες την περιοχή και ευχαρίστησε όλους 
τους εμπλεκόμενους στο έργου, και ιδιαίτερα την τεχνική 
ομάδα του Δήμου που, «κυριολεκτικά ανάλωσε εαυτόν 
στον σχεδιασμό και την κατασκευή του έργου», όπως ο 
ίδιος χαρακτηριστικά είπε.  Συνέχισε λέγοντας  ότι τώρα, 
παραδίδεται πλέον επίσημα σε όλους τους Λεμεσιανούς 
και τους συμπατριώτες μας για να το χαρούν αλλά και 
να το προστατεύουν την ίδια όμως στιγμή για να το 
διατηρήσουν στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Ο κος. 
Defaa, συγχάρηκε τον «ενθουσιώδη» – όπως ο ίδιος τον 
χαρακτήρισε - Δήμαρχο Λεμεσού κο. Χρίστου και την 
«αφοσιωμένη» ομάδα πίσω από αυτόν, για την «ομαλή 
και έγκαιρη ολοκλήρωση σημαντικών έργων για την 
ανάπλαση της πόλης». Εξέφρασε την ικανοποίηση του 
για την μεγάλη θετική επίδραση που έχει η συμβολή της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους πολίτες της Ευρώπης, τους 
πολίτες της Λεμεσού και έπειτα, ανέφερε ότι είναι γνωστό 
πως συγκρίνοντας τον χώρο το 2011 όταν ξεκίνησε 
το έργο, ο χώρος έχει διαμορφωθεί «πέρα από κάθε 
φαντασία», επιτυχία η οποία, κατά τον ίδιο, οφείλεται: 
το μακροπρόθεσμο όραμα, την πολιτική δέσμευση και 
την ομάδα πίσω από το έργο. Ο λόγος στην συνέχεια 
δόθηκε στον  Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, κο. 
Νίκο Αναστασιάδη, ο οποίος,  ξεκίνησε εκφράζοντας την 

κανοποίηση του για το ότι τέλεσε τα εγκαίνια «ενός από 
τα πλέον σημαντικά έργα υποδομής και ανάπτυξης που 
εκτελέστηκαν στην πόλη μας με πολλαπλά οικονομικά, 
κοινωνικά και πολιτιστικά οφέλη», σημειώνοντας ότι 
το έργο είναι ένα από τα πρώτα μεγάλα έργα που 
υλοποιήθηκαν αξιοποιώντας τα Ευρωπαϊκά κονδύλια. 
Εξήγησε ακολούθως ότι η υλοποίηση έργων όπως αυτό, 
«έχουν συμβάλει τα μέγιστα στην αναζωογόνηση και 
ανάπτυξη της Κύπρου», ότι «έχουν συνεισφέρει στην 
ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης 
και έχουν αναμφισβήτητα προσδώσει προστιθέμενη 
αξία στον τόπο μας». Επισήμανε ότι στην περίπτωση της 
Λεμεσού, η σημαντικότητα τέτοιων έργων είναι ακόμα 
μεγαλύτερης σημασίας αφού όχι μόνο συμβάλλουν 
στην βελτίωση και ανάπτυξη της τουριστικής υποδομής 
της πόλης, αλλά και στην επιπλέον προσέλκυση ξένων 
επιχειρήσεων, έχοντας κατά νου αντίστοιχα ότι η 
Λεμεσός είναι τουριστικός προορισμός αλλά και μεγάλο 
επιχειρηματικό κέντρο. Στην συνέχεια, συγχάρηκε 
θερμά όλους όσους συνέβαλαν στην δημιουργία του 
Πολυλειτουργικού Παραθαλάσσιου Πάρκου και ιδιαίτερα 
το Δήμαρχο Λεμεσού και το Δημοτικό Συμβούλιο για την 
«εξαιρετική δραστηριότητα που αναπτύσσουν για την 
πόλη της Λεμεσού». Τέλος, επεσήμανε ότι τέτοια έργα, 
συμβάλλουν ουσιαστικά στην αναβάθμιση της ποιότητας 
ζωής των Κυπρίων πολιτών. 



Αξιοποιώντας το καινούργιο στολίδι της πόλης μας, το 
Πολυλειτουργικό Παραθαλάσσιο Πάρκο, με μήνυμα 
«Ευρώπη σημαίνει συνύπαρξη. Συνύπαρξη λαών και 
ιδεών!» η Λεμεσός γιόρτασε φέτος στις 9 Μαΐου την ημέρα 
της Ευρώπης, με ανοιχτή στο κοινό εκδήλωση την ίδια 
ημέρα, βάζοντας έτσι την πόλη μας ανάμεσα στις πόλεις 
της Ευρώπης που κάθε χρόνο τιμούν με εορτασμούς την 
ημέρα αυτή. Η εκδήλωση της οποίας διοργανωτής ήταν 
η Επιτροπή Ευρωπαϊκών Θεμάτων του Δήμου Λεμεσού, 
ξεκίνησε στις 5:30 το απόγευμα και διήρκησε μέχρι και 
τις 9 το βράδυ. 

Υπήρχε ποικιλομορφία στο πρόγραμμα της εκδήλωσης 
με συμμετοχές από την Φιλαρμονική του Δήμου Λεμεσού, 
την Φιλαρμονική Μέσα Γειτονιάς και την Φιλαρμονική 
των Προσκόπων, την Παιδική Χορωδία και την Χορωδία 
Δωματίου του Παπαδάκειου Δημοτικού μας Ωδείου, τις 

06 07

Επιτροπή / Γραφείο Ευρωπαϊκών Θεμάτων

Ημέρα Ευρώπης

Παρουσίαση έργου Επιτροπής Ευρωπαϊκών Θεμάτων

Γιαννάκης Παπαναστασίου

Επιτροπή / Γραφείο Ευρωπαϊκών Θεμάτων

Παιδικές Χορωδίες Διάστασης και Επιλογής και του Fili-
pino Literacy Society, τον Πολιτιστικό Χορευτικό Όμιλο 
Λεμεσού Διόνυσος, τον Λαογραφικό Όμιλο Λεμεσού, τον 
Όμιλο Λαογραφικών Ερευνών, τον Πολιτιστικό Όμιλο 
Πολεμιδιών Ζήδρος, το Εργαστήρι Παραδοσιακού Χορού 
Αλεξάνδρα, το Γεωργιανό Συγκρότημα Ρωμιοσύνη και 
τον Κινεζικό Σύνδεσμο Φιλίας Κύπρου. Παράλληλα με 
την μουσικοχορευτική επίδειξη από τον κάθε όμιλο/
οργανισμό, διεξάγονταν δραστηριότητες από το 
πρόγραμμα ΑΓΟ (Αθλητισμός Για Όλους) Λεμεσού, ενώ 
ζογκλέρ και ξυλοπόδαροι ψυχαγωγούσαν το κοινό. 

Η εκδήλωση γνώρισε τεράστια επιτυχία. Το κοινό 
αγκάλιασε και απόλαυσε την εκδήλωση, την οποία 
ο Δήμος Λεμεσού επιθυμεί να καταστεί θεσμό. Το 
μεγαλύτερο μέρος της εκδήλωσης χρηματοδοτήθηκε 
από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Ένταξης Υπηκόων Τρίτων 
Χώρων «Λεμεσός: μια πόλη, ο κόσμος όλος». 

Με την ευκαιρία της ημέρας της Ευρώπης, η οποία 
γιορτάζεται στις 9 Μαΐου, η Επιτροπή Ευρωπαϊκών 
Θεμάτων του Δήμου σε δημοσιογραφική διάσκεψη που 
έγινε στο Δημοτικό Μέγαρο μια ημέρα πριν, παρουσίασε 
το έργο που επιτέλεσε.

Η δημοσιογραφική διάσκεψη ξεκίνησε με σύντομη ομιλία 
του Δημάρχου Λεμεσού, κου. Ανδρέα Χρίστου, ο οποίος, 
επεσήμανε ότι μετά το 2014, ο Δήμος Λεμεσού κατάφερε 
να διεκδικήσει και να υλοποιήσει σημαντικά έργα και 
είναι ο πρώτος Δήμος που κατάφερε να διεκδικήσει, να 
υλοποιήσει και να παραδώσει έργα. Σημείωσε επίσης 
ότι το έργο της Επιτροπής «έχει προχωρήσει σημαντικά 
προς νέες κατευθύνσεις», καλύπτοντας και τομείς που 
προηγουμένως για διάφορους αντικειμενικούς και 

υποκειμενικούς λόγους, δεν ήταν εφικτό να περιληφθούν 
στα σχετικά προγράμματα. Δήλωσε τέλος, ότι «ο τομέας 
είναι ατέλειωτος, οι δυνατότητες είναι πραγματικά 
απεριόριστες», γι’ αυτό όμως και «χρειάζονται 
περισσότερες δυνάμεις, περισσότερη πληροφόρηση, 
περισσότερη ικανότητα» να δίνει ο Δήμος το παρών του 
με προτάσεις και ιδέες και εξέφρασε επίσης αισιοδοξία 
για συνέχιση της μέγιστης δυνατής προσπάθειας που 
καταβάλλεται.

Τον λόγο έδωσε στην συνέχεια στον Δημοτικό Σύμβουλο 
και Πρόεδρο της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Θεμάτων του 
Δήμου Λεμεσού, κο. Χάρη Τρίκκη ο οποίος σημείωσε ότι 
ο Δήμος Λεμεσού αξιοποίησε στο έπακρο τα οφέλη που 
προέκυψαν από την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση. Εκτός από τα σημαντικά έργα υποδομής 
εκατομμυρίων που υλοποιήθηκαν με χρηματοδότηση 
από τα διαθρωτικά ταμεία, όπως η ανάπλαση του κέντρου 
της πόλης, το πολυλειτουργικό παραθαλάσσιο πάρκο, 
και το γραμμικό πάρκο Γαρύλλη, δόθηκε η δυνατότητα 
παροχής τεχνογνωσίας, εμπειριών, εξοπλισμού κ.α. στην 
πόλη την ίδια αλλά και στους δημότες και υπηρεσίες 
της, ακόμα και υπό την μορφή αγοράς υπηρεσιών από 
άνεργους επιστήμονες και χρηματοδότησης μισθών 
υπάρχοντος προσωπικού. 

Μερικά από τα Ευρωπαϊκά προγράμματα στα οποία 
συμμετείχε τις δύο τελευταίες χρονιές ο Δήμος Λεμεσού, 
ή/και εξακολουθεί να συμμετέχει, είναι το MARAKAN-
DA, το SUSREG, το Πρόγραμμα Ένταξης Υπηκόων Τρίτων 
Χωρών σε συνεργασία με τους υπόλοιπους Δήμους 
της μείζονος Λεμεσού και το Κοινοτικό Συμβούλιο 
Εθελοντισμού Μέσα Γειτονιάς, το Δίκτυο Διαπολιτισμικών 
Πόλεων, το CONURBANT, το COMENIUS σε συνεργασία 
με την Σχολική Εφορία Λεμεσού, το FIESTA και το έργο 
ΜΟΥΣΕΙΑ σε συνεργασία με το ΤΕ.ΠΑ.Κ. Το MARAKANDA 
σκοπό είχε την αναβάθμιση και την αναζωογόνηση της Α’ 
Δημοτικής Αγοράς, το SUSREG σχετίζεται με την μελέτη 
πρότασης εναλλακτικού πολεοδομικού σχεδιασμού 
και κυκλοφορίας στο κέντρο της πόλης, το Πρόγραμμα 
Ένταξης από τις Τοπικές Αρχές στοχεύει στην κοινωνική 
στήριξη και ενσωμάτωση υπηκόων τρίτων χωρών, και το 
CONURBANT στόχευε στην συνεισφορά του Δήμου στην 
αποφυγή άσκοπης κατανάλωσης ενέργειας και μείωσης 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. Το COMENIUS είχε ως 
στόχο την παρότρυνση νέων για χρήση ποδηλάτου και 
κατανάλωση μαγειρεμένου και παραδοσιακού φαγητού 
αντί fast food, το FIESTA αποσκοπεί στην καθοδήγηση 
των δημοτών σχετικά με ζητήματα εξοικονόμησης 
ενέργειας διαμέσου της δημιουργίας και στελέχωσης 
ενός ειδικού Ενεργειακού Γραφείου Πληροφόρησης 
ενώ το πρόγραμμα ΜΟΥΣΕΙΑ αφορά την διαχείριση 
και προστασία ευπαθών έργων τέχνης της Δημοτικής 
Πινακοθήκης. 

Σύμφωνα με την στρατηγική «Ευρώπη 2020» (Smart 
Cities), είναι οι πόλεις της Ευρώπης που θα εντάξουν 
την βιώσιμη ενέργεια, τις βιώσιμες μεταφορές, την 
καινοτομία, και τεχνολογίες πληροφορικής στις υπηρεσίες 
και υποδομές τους, στοχεύοντας στην αναβάθμιση της 
ποιότητας ζωής των κατοίκων της, στην ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας, στην αύξηση της βιωσιμότητας, 
στην οικονομική ανάπτυξη και στο καλύτερο περιβάλλον 
εργασίας. Ευρωπαϊκές πόλεις που θα διεκπεραιώσουν 
έργα που διέπονται από αυτούς τους άξονες θα αντλήσουν 
σημαντικά κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω 
διάφορων ανταγωνιστικών προγραμμάτων. Το έργο 
της Επιτροπής και του Γραφείου Ευρωπαϊκών θεμάτων 

επεκτάθηκε προς νέες κατευθύνσεις, με την υποβολή 7 
προτάσεων τον προπερασμένο Ιούνιο στα πλαίσια αυτής 
της στρατηγικής, όπου και οι 7 έχουν αξιολογηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως επιλέξιμες. Ταυτόχρονα, ο Δήμος 
Λεμεσού υπέβαλε προτάσεις βασισμένες στους πιο πάνω 
άξονες, για συμμετοχή του στα προγράμματα FUPOL, 
SMARTGOV, OPTIMUS, PROSPERITY, CIVITUR, SMART – 
SROUT και οι οποίες αφορούν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο 
εξοικονόμησης ενέργειας, ένα ολοκληρωμένο σύστημα 
διαχείρισης και επίλυσης καθημερινών προβλημάτων 
της πόλης, ένα σύστημα εξεύρεσης χώρων στάθμευσης, 
μια ηλεκτρονική πλατφόρμα πληροφόρησης, ένα 
έξυπνο σύστημα μεταφορών στο κέντρο της πόλης 
και μια έξυπνη και καινοτόμο περιοχή Λεμεσού. Ως ο 
μόνος Δήμος που έχει βαδίσει προς αυτή την πορεία, ο 
Δήμος Λεμεσού έχει βάλει την χώρα μας στο χάρτη των 
ενδιαφερόμενων έξυπνων πόλεων. 

Ο κος. Τρίκκης, κλείνοντας, υπογράμμισε ότι μέσω του 
Γραφείου και της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Θεμάτων, 
ο Δήμος Λεμεσού, «έχοντας όραμα και πίστη στα 
δυναμικά στοιχεία που συνθέτουν την πόλη μας, ερευνά, 
επεξεργάζεται και αξιοποιεί την κάθε ευκαιρία που η 
Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχει σήμερα». Συνέχισε λέγοντας 
ότι ο Δήμος Λεμεσού «τολμά να συμμετέχει σε μια υγιή 
διαδικασία ανταγωνισμού με άλλες Ευρωπαϊκές πόλεις, 
με σκοπό την διεκδίκηση και απορρόφηση σημαντικών 
Ευρωπαϊκών κονδυλίων που θα συμβάλουν στην 
περαιτέρω ανάπτυξη και προώθηση της πόλης μας». 

Στην φωτογραφία ο κος. Τρίκκης
κατά την ομιλία του στην εκδήλωση
για την Ημέρα Ευρώπης
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Εκστρατεία για αποφυγή 
ρύπανσης από τα 

περιττώματα σκύλων 

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Fiesta “Ώρα Γης”

Λάβε μέρος και εσύ σε αυτή την προσπάθεια,
σβήνοντας τα φώτα του σπιτιού σου από τις
20:30 μέχρι τις 21:30 στις 19/3/2016!!

Το Ενεργειακό Γραφείο της Λεμεσού στεγάζεται 
στον ίδιο όροφο με τις Υγειονομικές Υπηρεσίες 
του Δήμου Λεμεσού στην πιο κάτω διεύθυνση:
 
Γωνία Σαλαμίνας – Αθηνών
Τ.Θ. 50089 , 3600 Λεμεσός
Τηλ. 25 362996
Ηλεκτρονική διεύθυνση: 
fiesta@limassolmunicipal.com.cy

Οι Ευρωπαίοι καταναλωτές χρειάζονται υποστήριξη 
για υιοθέτηση μιας πιο βιώσιμης καταναλωτικής 
συμπεριφοράς στην καθημερινή τους ζωή. Το Ευρωπαϊκό 
Πρόγραμμα FIESTA (FAMILY INTELLIGENT ENERGY SAV-
ING TARGETED ACTION), το οποίο  χρηματοδοτείται από 
το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Intelligent Energy Europe 
έρχεται να προσφέρει αυτή την υποστήριξη με σκοπό να 
βοηθήσει τις οικογένειες με παιδιά να εξοικονομήσουν 
ενέργεια στο σπίτι, εκπαιδεύοντας τους τόσο σχετικά 
με τη συμπεριφορά τους στην κατανάλωση ενέργειας 
από οικιακές συσκευές, όσο και σχετικά με την αγορά 
ενεργειακά αποδοτικότερων προϊόντων σπιτιού. Καθώς 
η ανάγκη για ψύξη είναι ένα αυξανόμενο ζήτημα του 
οποίου η αντιμετώπιση επείγει, το έργο εστιάζεται 
σε λύσεις ψύξης και θέρμανσης που προσφέρουν 
σημαντική εγχώρια δυνατότητα εξοικονόμησης. Το FIES-
TA υλοποιείται εδώ και ένα περίπου χρόνο σε 5 χώρες με 
μεσογειακό κλίμα που απαιτούν εκτεταμένη χρήση των 
συστημάτων κλιματισμού: Ιταλία, Ισπανία, Βουλγαρία, 
Κροατία, Κύπρος, με την συμμετοχή 19 εταίρων στο 

πρόγραμμα (5 τεχνικών συνεργατών και 14 Δήμων). Τρεις 
είναι οι εταίροι που μετέχουν στο πρόγραμμα από την 
χώρα μας, εκ των οποίων ο ένας είναι ο Δήμος Λεμεσού.  

Μέσα στα πλαίσια εφαρμογής του FIESTA, 
δημιουργήθηκαν Ενεργειακά Γραφεία (Energy Info Desk) 
και στους 14 εταίρους Δήμους, παρέχοντας στήριξη μέσω 
της πληροφόρησης και του ενεργειακού ελέγχου για την 
οικογένεια από πόρτα σε πόρτα. Πιο συγκεκριμένα, το 
γραφείο αυτό αναλαμβάνει την άμεση πληροφόρηση 
για θέματα εξοικονόμησης ενέργειας, την οργάνωση 
εκπαιδευτικών σεμιναρίων για πωλητές ηλεκτρικών 
συσκευών και τεχνικούς κλιματιστικών συσκευών, για 
μαθητές δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης ως και ένοικους 
οικιών. Επιπλέον, το γραφείο αυτό είναι υπεύθυνο για 
την οργάνωση εκδηλώσεων με την εμπλοκή του κοινού, 
για την προώθηση αγοράς ενεργειακά αποδοτικότερων 
συσκευών και τεχνολογιών σε διάφορους οργανισμούς 
και συνδέσμους καταναλωτών και ιδιοκτητών οικιών και 
την στήριξη και συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη χρήση 
του εργαλείου ελέγχου ενεργειακής απόδοσης, για την 
μέτρηση της ενεργειακής κατανάλωσης και το σχεδιασμό 
βέλτιστων λύσεων για την εξοικονόμηση ενέργειας. 
Επίσης για σκοπούς επιτυχίας του προγράμματος, έχει 
σχεδιαστεί ένα ενημερωτικό φυλλάδιο που θα περιγράφει 
τρόπους και θα παρέχει συμβουλές για την εξοικονόμηση 
ενέργειας στις οικίες όπως επίσης και τρόπους για την 
ευκολότερη ανάγνωση και ερμηνεία των δεδομένων από 
μετρητές ενέργειας οι οποίοι μπορούν να προσφέρουν 
πολύτιμες πληροφορίες στους ιδιοκτήτες αλλά συνήθως 
αγνοούνται. Ένα ακόμα εργαλείο που έχει αναπτυχθεί για 
τους ίδιους σκοπούς, είναι ένα απλό και φιλικό προς τους 
χρήστες εργαλείο ελέγχου ενεργειακής απόδοσης, που 
θα περιλαμβάνει λογισμικό επεξεργασίας δεδομένων 
ενεργειακής κατανάλωσης. 

Για παρότρυνση των οικογενειών με παιδιά για 
αξιοποίηση του προγράμματος, έχει εκδοθεί λαχνός που 
θα κυκλοφορήσει μεταξύ των ενδιαφερομένων (όσων 
κάνουν ενεργειακούς ελέγχους) και θα προσφερθούν 
στους νικητές δώρα και υπηρεσίες που σχετίζονται με 
την εξοικονόμηση ενέργειας. Αυτήν την περίοδο, με 
την επιτυχής εφαρμογή των μέτρων στις οικίες θα γίνει 
παρακολούθηση των αποτελεσμάτων και υπολογισμός 
του οικονομικού, ενεργειακού και περιβαλλοντικού 
οφέλους από το όλο έργο. 

Ο Δήμος Λεμεσού, σβήνοντας τα φώτα του Δημοτικού 
Μεγάρου από τις 20:30 μέχρι τις 21:30 το τελευταίο 
Σάββατο του Μάρτη, συμμετείχε, όπως κάθε χρόνο, 
στην καθιερωμένη ετήσια περιβαλλοντική προσπάθεια 
«Ώρα Γης». Αυτή η προσπάθεια αποτελεί την φωνή των 
εκατοντάδων χιλιάδων ατόμων ανά τον κόσμο που 
σβήνουν τα φώτα τους για αυτή την μια ώρα κάθε χρόνου, 
ανταποκρινόμενοι έτσι στο συμβολικό κάλεσμα ότι όλοι 
μαζί, μπορούμε να συμβάλουμε στην προσπάθεια κατά 
της υπερθέρμανσης και συνεπώς στην μείωση των 
επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. 

Τα τελευταία χρόνια παρουσιάζεται όχι μόνο στην 
Λεμεσό, αλλά και σε άλλες περιοχές της Κύπρου, 
αυξημένο πρόβλημα ρύπανσης από περιττώματα 
σκύλων σε εξωτερικούς δημόσιους/κοινόχρηστους 
χώρους, το οποίο διογκώνεται με το πέρασμα του 
χρόνου. Ως αποτέλεσμα, δημιουργήθηκε η ανάγκη για 
ευαισθητοποίηση, διαφώτιση και επιμόρφωση για την 
άμεση περισυλλογή των περιττωμάτων του σκύλου 
τους όταν κυκλοφορούν σε εξωτερικούς δημόσιους/
κοινόχρηστους χώρους αλλά για άλλα σχετικά θέματα, 
όπως την ανάγκη για εξασφάλιση της άδειας κατοχής 
σκύλου από τις Τοπικές Αρχές βάσει της νομοθεσίας. 
Προς κάλυψη αυτής της ανάγκης, σχεδιάστηκε μια 
ολοκληρωμένη εκστρατεία η οποία υλοποιήθηκε με 
επιτυχία από τον Δήμο τη χρονιά που πέρασε.

Όλες οι δράσεις της εκστρατείας πραγματοποιήθηκαν 
σε όλη την έκταση των ορίων του Δήμου Λεμεσού. Η 
εκστρατεία αποτελείτο από διανομή ενημερωτικών 
φυλλαδίων σε όλα τα υποστατικά σε όλες τις ενορίες, 
προβολή του μηνύματος της εκστρατείας με διανομή και 
ανάρτηση αφίσας με το μήνυμα της εκστρατείας σε Pet 
Shops, κτηνιατρεία, υπεραγορές, φιλοζωικές οργανώσεις, 
συνοικιακά συμβούλια – καφενεία, σχολεία και 

νηπιαγωγεία και τοποθέτηση αυτοκόλλητου σε διάφορα 
σημεία της πόλης, ως επίσης μετάδοση τηλεοπτικού 
σποτ σε κανάλια παγκύπριας εμβέλειας. Ακόμα, έγινε 
προβολή DVD και φωτογραφικού διαφωτιστικού υλικού 
και παρουσίαση (power point) μέσα από διαδραστικά 
εργαστήρια σε σχολεία για ευαισθητοποίηση των 
μαθητών για την καθαριότητα. Επιπρόσθετα, λειτουργοί 
του Δήμου Λεμεσού, φορώντας φανέλες που τυπώθηκαν 
ειδικά για σκοπούς της καμπάνιας, περιόδευαν με 
υπηρεσιακά οχήματα μεταξύ 6-8 το πρωί και 5-7 το 
απόγευμα που είναι ώρες αιχμής όσον αφορά την 
διακίνηση ιδιοκτητών σκύλων που συνοδεύουν τον σκύλο 
τους στον περίπατο τους για προσωπική ενημέρωση 
και διανομή σχετικού υλικού ως και δωρεάν διάθεση 
σακουλιών για το άμεσο μάζεμα των περιττωμάτων των 
σκύλων τους. Η προσωπική ενημέρωση δεν αφορούσε 
μόνο την γνωστοποίηση των υποχρεώσεων τους βάσει 
του νόμου περί Σκύλων, αλλά και την ενημέρωση για τις 
καταγγελίες ως επακόλουθο του μη άμεσου μαζέματος 
των απορριμμάτων των σκύλων τους από τους ιδίους. 

Σε δημοσιογραφική διάσκεψη που έγινε στο Δημοτικό 
Μέγαρο για την εκστρατεία, ο Δήμαρχος Λεμεσού, κος. 
Ανδρέας Χρίστου, εξήγησε ότι παρόλο που οι ιδιοκτήτες 
των σκύλων «δικαιωματικά απαιτούν συνεχώς και 
περισσότερες διευκολύνσεις από τις τοπικές αρχές» για 
θέματα που σχετίζονται με την κατοχή του σκύλου τους, 
«δεν μπορούν και δεν δικαιούνται να ξεχνούν και να 
αγνοούν τις υποχρεώσεις τους απέναντι στα ίδια τα ζώα, 
στο περιβάλλον, την πόλη μας αλλά και τους συμπολίτες 
μας». Συνέχισε λέγοντας: «Είναι δικαίωμα των ιδιοκτήτων 
των σκύλων να παίρνουν το ζώο τους περίπατο, σε 
χώρους που επιτρέπεται, δεν είναι όμως δικαίωμα τους να 
αφήνουν τα ζώα τους να ρυπαίνουν τα πεζοδρόμια, τους 
δρόμους, τους κοινόχρηστους χώρους και γενικά τους 
δημόσιους χώρους». Ακολούθως, σημείωσε ότι η αγάπη 
για τα ζώα αποτελεί ένα από τους δείκτες πολιτισμού 
μιας κοινωνίας, όμως παράλληλα, δείκτη πολιτισμού μιας 
κοινωνίας αποτελεί η φροντίδα για την καθαριότητα των 
κοινόχρηστων χώρων, καθώς, «πίσω από κάθε οικόσιτο 
ζώο βρίσκεται, πρέπει να βρίσκεται, ένας πολιτισμένος 
άνθρωπος και όχι ένας ανεύθυνος ιδιοκτήτης». 

Την δημοσιογραφική διάσκεψη τίμησε με την παρουσία 
της η Επίτροπος Περιβάλλοντος, κα. Ιωάννα Παναγιώτου, 
δεδομένης και της έμπρακτης στήριξης της εκστρατείας 
από το γραφείο της, μέσω της υλοποίησης της δράσης 
στα σχολεία από λειτουργούς του γραφείου, με ειδικότητα 
στην περιβαλλοντική εκπαίδευση. Η κα. Παναγιώτου 
συγχάρηκε τον Δήμο Λεμεσού, ως «ο πρώτος Δήμος ο 
οποίος έχει σχεδιάσει μια ολοκληρωμένη εκστρατεία, 
πολυδιάστατη, με όλα τα μέσα τα οποία μπορεί να 
διαθέσει για ενημέρωση» και στη συνέχεια ανέφερε 
ότι, σχετικά με το θέμα της ευημερίας των ζώων, το 
οποίο είναι πάρα πολύ μεγάλο, υπάρχουν νομοθετικά 



Εκστρατεία προώθησης 
της ανακύκλωσης στη 

Λεμεσό όλη!

Οι Δήμοι της Μείζονος Λεμεσού και η Green Dot Κύπρου 
παρουσίασαν στις 29 Οκτωβρίου 2015 σε δημοσιογραφική 
διάσκεψη στο Δημοτικό Μέγαρο Λεμεσού με την 
παρουσία όλων των Δημάρχων των Δήμων της Λεμεσού 
μια νέα εκστρατεία προώθησης της ανακύκλωσης που 
υλοποιείται στην παρούσα φάση σε όλους τους δημότες 
της ευρύτερης Λεμεσού στοχεύωντας στην ενημέρωση 
τους για την ανακύκλωση και τη σημασία της. 

Στα πλαίσια της εκστρατείας, το Σάββατο 31 Οκτωβρίου 
από τις 10 π.μ. για δύο ώρες, οι Δήμαρχοι και οι Δημοτικοί 
Σύμβουλοι του κάθε Δήμου επισκέφθηκαν υποστατικά 
των Δήμων τους και μοίρασαν ενημερωτικά έντυπα 
για την αξία και τη σημασία της ανακύκλωσης. Επίσης, 
διατέθηκαν 90,000 ενημερωτικά φυλλάδια για την 
ανακύκλωση, τα οποία κάλυψαν όλα τα νοικοκυριά των 
συμμετεχόντων Δήμων. 

Επιπλέον, στις 7/11/2015 από τις 11 το πρωί μέχρι τις 5 το 
απόγευμα διεξήχθη το πρώτο Φεστιβάλ Περιβάλλοντος 
και Ανακύκλωσης της Λεμεσού με χαρακτήρα 
ενημερωτικό, εκπαιδευτικό και ψυχαγωγικό στη δυτική 
πλευρά του Πολυλειτουργικού Παραθαλάσσιου Πάρκου. 
Με περίπτερα διαφόρων Οργανισμών στο χώρο, το κοινό, 
με δωρεάν είσοδο, είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί 
για ποικίλα θέματα που σχετίζονται με το περιβάλλον. 
Εκπαιδευτικά παιχνίδια πρόσφεραν στα παιδιά τη 
δυνατότητα να μάθουν για την ανακύκλωση παίζοντας, 
ενώ παράλληλα ψυχαγωγήθηκαν από κλόουν και 
ταχυδακτυλουργούς. Στο χώρο του Φεστιβάλ διατέθηκε 
φαγητό και ποτό σε ιδιαίτερα χαμηλές τιμές. 

Επιπρόσθετα, πραγματοποιήθηκαν παρουσιάσεις σε σχο-
λεία του κάθε Δήμου με θέμα τη μείωση, επαναχρησιμο-
ποίηση και ανακύκλωση των απορριμμάτων. 
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Παπαδάκειο Δημοτικό Ωδείο: 50 χρόνια…μουσικής!
Τα 50 χρόνια λειτουργίας του γιόρτασε το 2015 το 
Παπαδάκειο Δημοτικό Ωδείο Λεμεσού..!! Με γνώμονα τη 
σημαντικότητα της μουσικής παιδείας, ιδρύθηκε από τον 
Δήμο Λεμεσού το 1965 η πρώτη δημοτική μουσική σχολή 
στην Κύπρο, με δωρεάν τότε παροχή μαθημάτων.

Ξεκινώντας από σχολή βιολιού τον πρώτο χρόνο 
λειτουργίας της, η σχολή είχε ως πρώτο καθηγητή τον 
Νίκο Αργύρη. Στοχεύοντας στη σύσταση δημοτικής 
ορχήστρας εγχόρδων αλλά και πνευστών, η δημοτική 
επιτροπή προσέλαβε τον Χρίστο Μάρκου, ο οποίος 
κατείχε την μουσική μόρφωση τόσο για έγχορδα όσο και 
για πνευστά, διορίζοντας τον ως τον δεύτερο καθηγητή 
της σχολής. Τρία χρόνια αργότερα, με την βοήθεια του 
Βρετανικού Συμβουλίου, δόθηκαν για πρώτη φορά 
Αγγλικές αναγνωρισμένες εξετάσεις των Trinity College 
και Royal Schools of Music του Λονδίνου από μαθητές του 
Ωδείου. Το 1970, η ορχήστρα εγχόρδων του Δημοτικού 
Ωδείου, με την δυναμική πλέον εμφάνιση της, εμπλούτιζε 
το ρεπερτόριο εκδηλώσεων της πόλης, με εκπαιδευτικές 
συναυλίες, δίνοντας πάντοτε την παρουσία της σε όλες 
τις εκδηλώσεις του Δήμου. Το 1972, με διευθυντή τον 
καθηγητή μουσικής, Γιώργο Μαυρονύχη, συστάθηκε η 
παιδική χορωδία του Ωδείου, η οποία έκανε την παρθενική 
της εμφάνιση στις 23/12/1974 στο Θέατρο Ριάλτο σε 
μεγάλη χριστουγεννιάτικη εκδήλωση, συνοδεύοντας 
την ορχήστρα του Δήμου. Έκτοτε, με άλλους μαέστρους, 
μαζί με τη χορωδία Δωματίου του Δημοτικού Ωδείου και 
την Δημοτική ορχήστρα συνέχισαν να εμπλουτίζουν τα 
Κυπριακά μουσικά δρώμενα και τις επίσημες τελετές του 
Δήμου με την συμμετοχή τους.

Η σχολή, τα πρώτα 22 χρόνια λειτουργίας της, 
φιλοξενήθηκε στην οικία Παυλίδη, μέχρι που ο 
Χριστόδουλος Παπαδάκης έκανε δωρεά οίκημα, στο 
οποίο η σχολή στεγάστηκε στη συνέχεια, εξ’ ού και η 
μετονομασία της σχολής σε «Παπαδάκειο Δημοτικό 
Ωδείο» από τότε.

Εδώ και πολλά χρόνια, το Παπαδάκειο Δημοτικό Ωδείο 
αποτελεί τη βάση για τη στελέχωση της συμφωνικής 
ορχήστρας και της κρατικής νέων, ενώ οι απόφοιτοι του 
Δημοτικού Ωδείου διακρίνονται και διαπρέπουν όχι μόνο 
στη χώρα μας αλλά και στο εξωτερικό, καθιστώντας 
το ως ένα ωδείο που διέπεται από υψηλό επίπεδο και 
επαγγελματισμό ως προς το σοβαρό και πολύτιμο έργο 
που επιτελεί. Επίσης, το έργο του διακρίνεται και από τη 
συνεχή ουσιαστική συμβολή του στα μουσικά δρώμενα 
του τόπου. Το Παπαδάκειο Δημοτικό Ωδείο όντας 
πρωτοπόρο στην δωρεάν παροχή μουσικής παιδείας, 
ενδυναμώνοντας έτσι την μουσική μόρφωση στην 
Κύπρο, με την αγάπη και την πλήρη αφοσίωση επίλεκτων 

δασκάλων να τροφοδοτεί την εξέλιξη και ανάπτυξη του, 
αδιαμφισβήτητα, σήμερα, ως μουσικό κέντρο, αποτελεί 
πρότυπο. 

Σήμερα, το Δημοτικό Ωδείο διατηρεί δύο χορωδίες και 
ορχήστρα έγχορδων που απαρτίζονται από μαθητές του 
Δημοτικού Ωδείου, αλλά δεκτά γίνονται και άτομα που 
επιθυμούν να συμμετάσχουν και δεν είναι μαθητές του 
Ωδείου. Εκτός από βιολί, βιολοντσέλο, πιάνο και μουσική 
δωματίου, στο Παπαδάκειο Δημοτικό Ωδείο σήμερα 
διδάσκονται και θεωρητικά μαθήματα μουσικής όπως 
σολφέζ, ιστορία, θεωρία, αρμονία και ακουστικά.

Με την ευκαιρία των πενηντάχρονων λειτουργίας του, 
το Παπαδάκειο Δημοτικό Ωδείο διοργάνωσε διάφορες 
εκδηλώσεις. Μεταξύ αυτών, τρεις συναυλίες: στις 
22/04/2015 απογευματινή συναυλία των καθηγητών 
της Εθνικής Μουσικής Ακαδημίας της Ουκρανίας με 
πιάνο από τον κ. Yuri Kot, με βιολί από τον κ. Igor An-
drievskiy και με βιολοντσέλο από τον κ. Ivan Kucher, 
στις 21/10/2015 συναυλία με αφιέρωμα στην κυπριακή 
παραδοσιακή μουσική από το μουσικό σχήμα «Δίας» και 
στις 23/11/2015 συναυλία πιάνου με σολίστ την Ανίτα To-
masevic – Σταύρου. Οι μαθητές του Ωδείου εισάγονται με 
ακροάσεις που γίνονται κάθε χρόνο πριν την έναρξη κάθε 
ακαδημαϊκής χρονιάς. 

κενά και προβλήματα στην χώρα μας σε ότι αφορά την 
ενημέρωση των πολιτών αλλά αποτελεί και θέμα παιδείας. 
Ενημέρωσε ότι γίνονται ήδη κάποιες προσπάθειες για την 
δημιουργία ενός ολοκληρωμένου νόμου-πλαισίου και 
ανέφερε ότι η εκστρατεία αυτή αποτελεί το πρώτο βήμα 
αναφορικά με την ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και 
επιμόρφωση του κοινού για ζητήματα περιβάλλοντος και 
εξέφρασε την βεβαιότητα της για την εμπλοκή και άλλων 
τοπικών αρχών προς στην όλη προσπάθεια, αφού «σε 
όλα τα θέματα περιβάλλοντος αλλά και στα θέματα της 
ευημερίας των ζώων οι τοπικές αρχές έχουν να παίξουν 
ίσως τον πιο σημαντικό ρόλο». Κλείνοντας, διαβεβαίωσε 
ότι «η προσπάθεια συνεχίζεται μέχρι να έχουμε ζώα τα 
οποία ευημερούν και ένα καθαρό περιβάλλον».

Η Δημοτική Γραμματέας, κα. Γιωργούλλα Λεωνίδα 
διευκρίνισε ότι στους δημόσιους χώρους επιτρέπεται 
η διακίνηση των σκύλων με την προϋπόθεση όμως ότι 
γίνεται άμεση περισυλλογή των περιττωμάτων τους. Για 
το σκοπό αυτό, έχουν τοποθετηθεί σε διάφορα σημεία 
εντός των δημοτικών ορίων σημάνσεις απαγόρευσης 
της ρύπανσης από περιττώματα των σκύλων και αρκετός 
αριθμός σκυβαλοδοχείων για τα περιττώματα των σκύλων, 
εφαρμόζοντας έτσι τόσο τον νόμο περί Σκύλων όσο και 
τον νόμο περί Αποφυγής της Ρύπανσης σε Δημόσιους 
χώρους. Εξήγησε ότι για λόγους ασφαλείας και υγείας των 
παιδιών, σε πάρκα που η προσέλευση τους είναι αυξημένη, 
η διακίνηση σκύλων δεν επιτρέπεται.

Ο Δήμαρχος Λεμεσού ξεκαθάρισε ότι θα επιβάλλεται 
πρόστιμο για την ρύπανση σε δημόσιους χώρους 
από απορρίμματα σκύλων, ως η τελευταία λύση στις 
περιπτώσεις που δεν υπάρχει ανταπόκριση. Επίσης, 
γνωστοποίησε ότι ξεκίνησε να γίνεται καταγραφή από 
σπίτι σε σπίτι σχετικά με τις άδειες σκύλων και υπάρχουν 
πολύ καλά αποτελέσματα.

Ο κος. Θεοτή, Αναπληρωτής Προϊστάμενος των 
Υγειονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Λεμεσού, ανέφερε 
ότι το μήνυμα της εκστρατείας ήταν γενικότερα η αλλαγή 
κουλτούρας, νοοτροπίας αναφορικά με αυτά τα ζητήματα 
και επομένως, απευθύνεται σε όλους τους δημότες, όχι 
μόνο στους κατόχους σκύλων. 
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Σεμινάριο “Η Νοηματική 
Γλώσσα ως μέσο εξάλειψης 

της διάκρισης“

Εκδήλωση προς τιμήν του 
κου. Σταύρου Ολύμπιου

Η πρώτη παγκύπρια ημερίδα για την νοηματική γλώσσα 
με συμμετοχή Ευρωπαίων συνέδρων πραγματοποιήθηκε 
τον προπερασμένο Οκτώβριο στο Δημοτικό Μέγαρο. Η 
διεξαγωγή αυτής της ημερίδας, η οποία έφερε τον τίτλο 
«Η Νοηματική Γλώσσα ως μέσο εξάλειψης της διάκρισης», 
ήταν ένα μακροχρόνιο όνειρο της κας. Φάνης Αναστασίου, 
εκπροσώπου του Συνδέσμου «Ταξίδι στη Σιωπή – Κυπριακή 
Νοηματική Γλώσσα» και διοργανώθηκε τελικά από τον 
Δήμο Λεμεσού και τον εν λόγω Σύνδεσμο. Ανάμεσα στους 
παράγοντες για τους οποίους η διοργάνωση ενός τέτοιου 
συνεδρίου κρίθηκε ως αναγκαία, δύο ήταν οι κυριότεροι: 
Ο πρώτος αφορά το ότι τα δικαιώματα των κωφών 
συμπολιτών μας και η εξάλειψη των προβλημάτων που 
αντιμετωπίζουν συνεχώς λόγω κοινωνικής διάκρισης, 
αποτέλεσε ένα από τα θέματα συζήτησης στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Europe for Citizens» υπό τον 
τίτλο «η πρακτική εφαρμογή του Ευρωπαϊκού χάρτη για 
την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες αναφορικά 
με τα εξαρτώμενα άτομα», στο οποίο συντονιστής εταίρος 
ήταν ο Δήμος Λεμεσού μέσω της Επιτροπής Κοινωνικής 
Πρόνοιας. Ο δεύτερος αφορά τον αγώνα που έδωσε για την 
διοργάνωση αυτής της ημερίδας η κα. Φάνη Αναστασίου.

Ημερίδα μνήμης και τιμής 
Φοίβου Σταυρίδη

Ο Φοίβος Σταυρίδης, κύριος ομιλητής του 
Α’ Επιστημονικού Συμποσίου Προφορικής 
Ιστορίας της Λεμεσού «Ιστοριογραφώντας τη 
Λεμεσό», τον Οκτώβριο του 2005.

Ο Φοίβος Σταυρίδης, μια προσωπικότητα άρρηκτα 
συνδεδεμένη με την ιστοριογραφική έρευνα, ο οποίος, 
μεταξύ άλλων, ίδρυσε το Αρχείο της Λάρνακας και παρείχε 
την πολύτιμη βοήθεια του κατά την ίδρυση του Ιστορικού 
Αρχείου της Λεμεσού το 2005, μέσω της εμπειρίας και των 
γνώσεων του, έφυγε απρόσμενα από την ζωή τον Μάρτιο 
του 2012. 

Στις 9 του περασμένου Μάρτιου, διοργανώθηκε στο 
Παττίχειο Δημοτικό Μουσείο – Ιστορικό Αρχείο και Κέντρο 
Μελετών Λεμεσού, τρίωρη απογευματινή ημερίδα μνήμης 
και τιμής με φίλους και συνεργάτες του Φοίβου Σταυρίδη 
επιδιώκοντας στην εξεύρεση απαντήσεων αναφορικά με 
τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόταν και εργαζόταν ο ίδιος 
σχετικά με την ιστορία και την ιστορική έρευνα, αλλά και 
γενικότερα με ότι σχετιζόταν με τον ίδιο. 

O Φοίβος Σταυρίδης, εκτός από συλλέκτης και μελετητής, 
ήταν και ποιητής! Κατά την ημερίδα έγινε σχετική 
αναφορά και ανάγνωση ποιημάτων του. Την εκδήλωση 
χαιρέτισαν οι Δήμαρχοι Λεμεσού και Λάρνακας.

Λίγες ημέρες πριν την ημερίδα, διεξήχθη στο Δημοτικό 
Μέγαρο δημοσιογραφική διάσκεψη, κατά την οποία, 
η Δημοτική Σύμβουλος, Πρόεδρος της Επιτροπής   
Κοινωνικής Πρόνοιας του Δήμου Λεμεσού, κα. Εύη 
Τσολάκη, ανέφερε ότι κάθε προσπάθεια που στοχεύει 
στην εξαφάνιση οποιουδήποτε είδους διάκρισης και 
στην προάσπιση των δικαιωμάτων όλων των πολιτών, 
στηρίζεται από το Δήμο Λεμεσού. Στην πορεία, η κα. 
Τσολάκη εξήγησε ότι «η συμμετοχή των πολιτών και η 
συμβολή ολόκληρης της Κυπριακής κοινωνίας μπορεί 
να συμβάλει στο μεγάλο όραμα που αφορά τη βελτίωση 
συνθηκών της ζωής των παιδιών».

Μέσα στα πλαίσια του εορτασμού της διεθνούς ημέρας 
εθελοντών (5 Δεκεμβρίου), τελέσθηκε πριν ένα περίπου 
χρόνο εκδήλωση προς τιμή ενός προσώπου με τεράστια 
προσφορά στο κοινωνικό σύνολο, του Προέδρου του 
Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού, 
κο. Σταύρου Ολύμπιου. Την εκδήλωση διοργάνωσαν από 
κοινού ο Δήμος Λεμεσού και το Επαρχιακό Συντονιστικό 
Συμβούλιο Εθελοντισμού Λεμεσού. Η αίθουσα 
εκδηλώσεων της Ιεράς Μητρόπολης Λεμεσού, στην 
οποία έγινε η εκδήλωση κατακλύστηκε από εθελοντές και 
άτομα που γνωρίζουν προσωπικά τον κο. Ολύμπιο που 
έσπευσαν να δώσουν το παρών τους.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με παρουσίαση του βίντεο της 
κας. Σάρας Δρουσιώτη «Η πορεία της αγάπης μέσα στο 
χρόνο» και τραγούδια από την χορωδία «Άρης» Λεμεσού, 
με μαέστρο τον κο. Σόλωνα Κλαδά. 

Την εκδήλωση χαιρέτισε πρώτα ο Θεοφιλέστατος 
Χωρεπίσκοπος Αμαθούντας Νικόλαος, ο οποίος, ανέφερε 
ότι ο κος. Ολύμπιος είναι «άνθρωπος τόσο αγαπητός 
και ξεχωριστός στην καρδιά του κάθε ενός από εμάς», 
αναφέροντας μετά ότι «και η ζωή και τα έργα και η 
συμπεριφορά του κου. Ολύμπιου φανερώνουν ότι έχει 
μια καρδιά γεμάτη ευγένεια, αγάπη». Στη συνέχεια, ο 
Δήμαρχος Λεμεσού, κος. Ανδρέα Χρίστου, ανέφερε ότι 
το έργο του κου. Ολύμπιου είναι μακροχρόνιο, αφού 
ξεκινώντας ως εκπαιδευτικός, «με απαρασάλευτη 
προσήλωση στις αρχές της δημοκρατίας και της 
κοινωνικής δικαιοσύνης, έδωσε σε όλους τους μαθητές 
του αλλά και σε ολόκληρη την κοινωνία, άπειρα δείγματα 
πολιτικής συμπεριφοράς, αξιοπρέπειας και ενεργούς 
ανάμειξης στα κοινά», συνεχίζει μέχρι σήμερα, που, 
μετά την αφυπηρέτηση του, «με ανιδιοτέλεια και ζήλο 
αναλώνεται καθημερινά στην υπηρεσία ευπαθών 
ομάδων της κοινωνίας μας, αλλά και για την προαγωγή 
της ευημερίας των πολιτών μας». Ολοκληρώνοντας, ο 
Δήμαρχος Λεμεσού εξέφρασε εκ μέρους του Δημοτικού 
Συμβουλίου της πόλης, «την απεριόριστη εκτίμηση και 
την αγάπη» «για τη μεγάλη, αδιάκοπη και ανεκτίμητη 
προσφορά του» αλλά και περηφάνια για τον τιμώμενο: «Η 
Λεμεσός είναι πραγματικά περήφανη και καυχιέται να έχει 
τέτοιους δημότες που με το έργο και το προσωπικό τους 
παράδειγμα τιμούν την πόλη μας και αποτελούν κοινωνικό 
πρότυπο προς μίμηση». Σε ομιλία του Επίτροπου 
Εθελοντισμού κου. Γιαννάκη Γιαννάκη που αναγνώστηκε 
στη συνέχεια, επισημάνθηκε ότι μέσα από την θέση του 
ως Πρόεδρος, ο κος. Ολύμπιος, «συνέβαλε τα μέγιστα 
στην προώθηση των αξιών του εθελοντισμού στον 

τόπο μας» ότι δικαιολογημένα του δόθηκε ο έπαινος της 
ημέρας εκείνης, αποτελώντας «την ελάχιστη συμβολική 
αναγνώριση», ενώ η ομιλία έκλεισε ως εξής: «Σε μια 
εποχή, όπου επικρατεί ο ατομικισμός και η ιδιοτέλεια, 
με το παράδειγμα σας κύριε Ολύμπιε αναδεικνύετε και 
δίνετε νόημα σε αξίες όπως η αλληλεγγύη και η αγάπη 
προς το συνάνθρωπο. Η εθελοντική προσφορά προς 
το συνάνθρωπο αποτελεί αισιόδοξο μήνυμα για μια 
κοινωνία ανθρωπιάς και αλληλεγγύης».

Ο κος. Αντώνης Μούσουρος, αντιπρόεδρος του 
Επαρχιακού Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού 
Λεμεσού, παρουσίασε το έργο του κου. Ολύμπιου μέσα 
από την εξελικτική του πορεία, έργο του οποίου η 
σπουδαιότητα αναδείχθηκε και μέσα από τα λίγα λόγια 
που απεύθυναν άτομα που γνώρισαν τον κο. Ολύμπιο σε 
βίντεο που παρουσιάστηκε αμέσως μετά ειδικά για τον 
σκοπό αυτό. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με απονομή 
πλακεττών στον τιμώμενο από τον Δήμο Λεμεσού και 
το Επαρχιακό Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού 
Λεμεσού και με ομιλία από τον ίδιο. 

Ο κος. Ολύμπιος, βαθιά συγκινημένος, εξέφρασε «ένα 
θερμό και εγκάρδιο ευχαριστώ» για την τιμή που του 
δόθηκε. Εξωτερίκευσε αργότερα μια «καταλυτική» 
σκέψη: ότι η απάντηση στην «τρικυμία» που ήρθε με 
τις «ποδοπατημένες» πλέον αξίες, «είναι η λέξη λήμμα, 
δηλαδή υπόλοιπο», εξηγώντας ότι «οι εθελοντές και οι 
εθελόντριες, αποτελούν το λήμμα αυτού του τόπου», 
«το μικρό έστω υπόλοιπο το οποίο μπορεί να κάνει την 
διαφορά, μπορεί να φέρει την αλλαγή, αυτό το υπόλοιπο, 
όσο μικρό και αν είναι, είναι η μαγιά που θα κάνει και 
πάλι να φουσκώσει το ζυμάρι και να ψηθεί ο άρτος της 
δικαιοσύνης και της ευημερίας και της ευτυχίας αυτού του 
τόπου».
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Εικαστική Λεμεσός Εικαστική Λεμεσός

Παρουσίαση έκδοσης 

Έκθεση Recto Verso

Έκθεση Γελοιογραφίας

Τον Σεπτέμβρη του 2014, το Δημοτικό Πολιτιστικό Κέντρο 
Πάνος Σολομωνίδης φιλοξένησε την έκθεση 15 Ρώσων και 
15 Κυπρίων γελοιογράφων, δίνοντας έτσι συνέχεια στην 
έκθεση γελοιογραφίας Κυπρίων που πραγματοποιήθηκε 
τον Απρίλιο του 2014 στην Αγία Πετρούπολη. 

Τα εγκαίνια της έκθεσης τελέσθηκαν στις 22.9.2014 από 
τον Δήμαρχο Λεμεσού, κο. Ανδρέα Χρίστου. Την εκδήλωση 
τίμησαν με την παρουσία τους καταξιωμένοι σκιτσογράφοι 
της πόλης μας όπως ο κος. Άντης Ψημενόπουλος και «ο 
δάσκαλος» - όπως τον αποκάλεσαν το ίδιο βράδυ – κος. 
Γιώργος Μαυρογένης, ως και ο πρόξενος της Κυπριακής 
Δημοκρατίας στην Αγία Πετρούπολη, κος. Δημήτρης 
Δημητρίου. 

Ο κος. Δημητρίου απηύθυνε τον χαιρετισμό του Προέδρου 
της Επιτροπής Πολιτισμού της Αγίας Πετρούπολης κου. 
Παγκράτι, ο οποίος, μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι η έκθεση 
αυτή, είναι μια εξέλιξη μέσα στα πλαίσια της συνεργασίας 
στον τομέα του πολιτισμού αλλά και σε άλλους τομείς 
μεταξύ της Πετρούπολης και φίλων-χωρών. Επιπλέον, 
ο κος. Παγκράτι εξέφρασε την ελπίδα για συνέχεια της 
παράδοσης που δημιουργήθηκε με την έκθεση που θα 
γινόταν στην Αγία Πετρούπολη την ίδια χρονιά. Η έκθεση 
ήταν η τρίτη στη σειρά έκθεση Κυπρίων και Ρώσων 
σκιτσογράφων, με τη μεγαλύτερη όμως συμμετοχή από 
ποτέ, κάτι το οποίο χαροποίησε ιδιαίτερα τον Δήμαρχο 
Λεμεσού, κο. Ανδρέα Χρίστου, ο οποίος, χαιρετίζοντας 

Εμπλουτίζοντας τα πολιτιστικά δρώμενα της πόλης 
μας και συμβάλλοντας έτσι στον κοσμοπολίτικο της 
χαρακτήρα και στην ενίσχυση του τουριστικού της 
προϊόντος, πραγματοποιήθηκε η έκθεση RECTO VER-
SO. Η έκθεση, η οποία έλαβε χώρα στο κέντρο ΕΥΑΓΟΡΑ 
ΛΑΝΙΤΗ, συνδιοργανώθηκε από την Εταιρεία Τουριστικής 
Ανάπτυξης και Προβολής Λεμεσού, το Ίδρυμα Ευαγόρα 
και Κάθλην Λανίτη, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, 
τον Δήμο Λεμεσού και την Ιερά Μητρόπολη Λεμεσού. 

Η έκθεση φιλοξένησε αγιογραφικά κειμήλια του 12ου 
μέχρι και του 19ου αιώνα, με έμφαση σε κάποιες από 
τις σημαντικότερες αυθεντικές βυζαντινές εικόνες 
μοναστηριών και εκκλησιών χωριών της επαρχίας 
Λεμεσού, που αναπαριστούν την Παναγία την 
Βρεφοκρατούσα στην μια όψη και εικόνα σχετική με 
την Σταύρωση στην άλλη, εξ’ ου και ο τίτλος «REC-
TO VERSO». Προς έκθεση ήταν επίσης μοντέρνα έργα 
σύγχρονων Κυπρίων καλλιτεχνών, τα οποία αποτελούν 
την νέα εκδοχή των RECTO VERSO εικόνων, όπως βέβαια 
οι ίδιοι αντιλαμβάνονται την συγκεκριμένη αγιογραφική 
θεματολογία. 

Κατά τα εγκαίνια της έκθεσης, ο Πρόεδρος της Εταιρείας 
Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Λεμεσού κος. 
Τώνης Αντωνίου, υπογράμμισε την βαρύτητα που έχει 
η ανάδειξη του θρησκευτικού και πολιτιστικού πλούτου 
του τόπου μας στην ενίσχυση της εικόνας της Λεμεσού 
ως θρησκευτικού τουριστικού προορισμού για αγορές 
του τουρισμού όπως η Ρωσία και η Ουκρανία, αφού είχε 
σημειωθεί ιδιαίτερο σχετικό ενδιαφέρον από τις εν λόγω 
πηγές τουρισμού. 

την έκθεση εξήγησε ότι «η καρικατούρα λέει μια 
αλήθεια απλώς λίγο τραβηγμένη από τα μαλλιά!» και ότι 
χρειαζόμαστε το γέλιο και την σάτυρα πιο πολύ από κάθε 
άλλη φορά «γιατί δημιουργεί μια αίσθηση αισιοδοξίας, 
δίνει δύναμη στον κόσμο και λέει και αλήθειες!». 

Στον χαιρετισμό του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού, 
τον οποίο απηύθυνε εκ μέρους του ο Διευθυντής των 
Πολιτιστικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και 
Πολιτισμού κος. Παύλος Παρασκευά, αναφέρθηκε ότι με 
τον συνδυασμό του στοιχείου της νεότερης κυπριακής 
τέχνης και του στοιχείου της βυζαντινής καλλιτεχνικής 
κληρονομιάς μας, τα μοντέρνα έργα των 24 σύγχρονων 
καλλιτεχνών της Κύπρου, «συνδιαλέγονται αρμονικά 
με τους βυζαντινούς μας θησαυρούς μέσα από την 
προοπτική του μοντερνισμού». 

Στη συνέχεια, ο Δήμαρχος Λεμεσού κος. Ανδρέας  
Χρίστου, ανέφερε ότι η έκθεση προέβαλε «με τρόπο 
μοναδικό εικονογραφικούς θησαυρούς από 10 χωριά 
της επαρχίας της Λεμεσού τους οποίους ο επισκέπτης για 
πρώτη φορά βλέπει στην καρδιά της πόλης» και εξήγησε 
ότι πηγή έμπνευσης των σύγχρονων δημιουργιών των 
Κύπριων καλλιτεχνών, αποτέλεσαν τα βυζαντινά έργα, 
αυτή η «πολύτιμη παρακαταθήκη». Ο Δήμαρχος Λεμεσού 
ανέφερε επίσης ότι η έκθεση δίνει με κάποιο τρόπο 
συνέχεια στα προγενέστερα εικαστικά δρώμενα του 
Δήμου Λεμεσού η «εικαστική Λεμεσός στο κάστρο» και 
«MANIERA CYPRIA Λεμεσός – Η ιστορία και η μνήμη». 

Ο Σεβασμιότατος Επίσκοπος Αμαθούντας Νικόλαος, 
αναφέρθηκε πρώτα στον ιδιαίτερο χαρακτήρα και 
την ιδιαίτερη σημασία της έκθεσης, δεδομένου ότι η 
έκθεση υπενθυμίζει την χριστιανική ταυτότητα του 
τόπου μας. Ακολούθως, επεσήμανε ότι παράλληλα 
με την ευκαιρία που δίνεται στους ξένους επισκέπτες 
να γνωρίσουν αυτή την χριστιανική ταυτότητα, η ίδια 
ευκαιρία δίνεται και σε εμάς τους ίδιους, αναφέροντας 
τα εξής: «Είναι δηλαδή μια καλή ευκαιρία να δούμε ότι 
αυτός ο τόπος και ιδιαίτερα η επαρχία μας εδώ, έχει ένα 
πολύτιμο θησαυρό τον οποίο δυστυχώς και εμείς οι 
ίδιοι δεν γνωρίζουμε. Ενώ γνωρίζουμε πολλά πράγματα 
στο εξωτερικό και επισκεπτόμαστε το εξωτερικό για να 
δούμε τους θησαυρούς άλλων τόπων, δεν γνωρίζουμε 
το τι θησαυρούς έχουμε εμείς οι ίδιοι στον τόπο μας». 
Επισημαίνοντας ότι μια έκθεση είναι εκπαιδευτικού 
χαρακτήρα, ο Σεβασμιότατος σημείωσε ότι συγκεκριμένα 
η έκθεση RECTO VERSO «…επειδή είναι έκθεση εικόνων, 
πνευματικών δηλαδή αντικειμένων, κειμηλίων, έχει να 
μας διδάξει πολλά πνευματικά πράγματα». 

Στο βιβλίο που εκδόθηκε για την έκθεση, αναφέρει ο 
Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού, κος. Κώστας Καδής: 
«Η βυζαντινή τέχνη δεν αρέσκεται στη φυσική απεικόνιση 
της ανθρώπινης μορφής, αλλά συνθέτει την εικόνα μέσα 
από τεχνικές υπέρβασης. Τον υπερβατικό χαρακτήρα της 
θρησκευτικής τέχνης χρησιμοποιεί και ο μοντερνισμός». 

Εντός των τελευταίων 5 χρόνων,
πραγματοποιήθηκαν 2 σημαντι-
κότατες για την Λεμεσό εκθέσεις: 
«Η εικαστική Λεμεσός στο 
Κάστρο» και «Maniera Cypria: 
Λεμεσός, Μυθιστορία και Μνήμη», 
οι οποίες πραγματοποιήθηκαν 
μέσα στα πλαίσια των εορτασμών 
για τα 50χρονα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας μεταξύ 5-31 Ιουλίου 
2010 και της σειράς εκδηλώσεων 
για την Κυπριακή Προεδρία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης μεταξύ 19 Ιουνίου – 12 Αυγούστου 
2012, αντίστοιχα. Με περιεχόμενο λοιπόν τα έργα των 
2 αυτών εκθέσεων, ο Δήμος Λεμεσού προχώρησε σε 
έκδοση συνοδευόμενη από πλούσιο οπτικό υλικό από 
τον Βάσο Στυλιανού, με τίτλο «Αρχαίες, και μεσαιωνικές 
παραλληλίες στη σύγχρονη κυπριακή τέχνη», με την 
επιμέλεια της Προϊστάμενης των Πολιτιστικών Υπηρεσιών 
του Δήμου Λεμεσού κας. Νάντιας Αναξαγόρου.

Η έκδοση παρουσιάστηκε τον προπερασμένο Δεκέμβρη 
στο Δημοτικό Μέγαρο από τον καθηγητή Γλυπτικής της 
Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών της Αθήνας, κο. Γιώργο 
Χουλιαρά. Της παρουσίασης του βιβλίου προηγήθηκαν 
ομιλίες. Αρχικά μίλησε ο Δήμαρχος Λεμεσού, κος. Ανδρέας 
Χρίστου, ο οποίος εξήγησε ότι η έκδοση «σχολιάζει, αναλύει 
και τεκμηριώνει φωτογραφικά το έργο» των καλλιτεχνών, 
«έτσι όπως αυτό αποτυπώθηκε μέσα από τη συμμετοχή 
σας στις δύο εκθέσεις», σημειώνοντας λίγο αργότερα ότι 
η έκδοση κατέστη δυνατή χάρη στην «ουσιαστική και 
γενναιόδωρη» επιχορήγηση των Πολιτιστικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Οι δύο 
προαναφερόμενες εκθέσεις, «έχουν ήδη καταγραφεί ως 
σταθμοί και σημαντικές στιγμές στα εικαστικά πράγματα 
της Κύπρου καθώς διοχετεύουν τη συλλογική ιστορική 
μνήμη και συνείδηση του τόπου στην καλλιτεχνική 
δημιουργία των ημερών μας μέσα από την επανερμηνεία 
καθοριστικών στοιχείων λατρευτικής ή χρηστικής 
υπόστασης από την αρχαιότητα, τα βυζαντινά χρόνια 
και τη Φραγκοκρατία», όπως ανέφερε η κα. Αναξαγόρου. 
Τον τελευταίο λόγο είχε η κα. Βούλα Κοκκίνου, γραφίστας 
και Διευθύντρια των Εκδόσεων Εν Τύποις, η οποία, - μαζί 
με την γραφίστα και εικαστικό κα. Τατιάνα Φεραχιάν, - 
συνέβαλαν ουσιαστικά στην καλλιτεχνική επιμέλεια της 
έκδοσης. Η κα. Κοκκίνου, αναφέροντας ότι οι εκδόσεις Εν 
Τύποις «έχουν ως βασικό άξονα τους την προώθηση του 
πολιτισμού στον τόπο μας γνωρίζοντας τον, κατανοώντας 
και εκτιμώντας την αξία του και συνειδητοποιώντας πόσο 
σημαντικό εφόδιο είναι στα χέρια μας για διεκδίκηση των 
δικαίων του τόπου μας», συνεχάρη τους ανθρώπους του 

Δήμου Λεμεσού «για την πρωτοβουλία την οποία είχαν, 
να εμπνευστούν και να φέρουν εις πέρας αυτές τις δύο 
σημαντικές εκθέσεις και τα βιβλία μετέπειτα». 

Οι εισπράξεις από τις πωλήσεις του βιβλίου την ημέρα 
παρουσίασης του, διατέθηκαν για το Κοινωνικό 
Παντοπωλείο.
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Δημοτικό Κέντρο Χορού Λεμεσού Μεγάλα Μπαλέτα

Παράσταση Δημοτικού 
Κέντρου Χορού Λεμεσού

Αναχωρήσεις από το 
Κέντρο Χορού

Δήμου Λεμεσού…
με επιτυχία!!Την καθιερωμένη ετήσια παράσταση στο θέατρο 

ΡΙΑΛΤΟ ανέβασε για 9η φορά το περασμένο καλοκαίρι 
το Δημοτικό Κέντρο Χορού: Αυτή την φορά, με τον τίτλο 
MOVE…meant, η παράσταση στις 5/7/2015, πλαισιώθηκε 
από χορογραφίες του Πάνου Μαλακτού (πρώην μαθητή 
του Κέντρου, νυν φοιτητή της σχολής Rambert School of 
Ballet and Contemporary Dance) και της Σαμάνθα Μωυσή, 
απόσπασμα της παράστασης Monger (που ανέβασε την 
άνοιξη ο Yoav Grinberg, ως επισκέπτης δάσκαλος) από 
τον Barak Marshal και ντουέτο από τους ο Young Gyu Choi 
και Suzanna Kaic του Dutch National Ballet, μιας από τις 
κορυφαίες ομάδες Μπαλέτου της Ευρώπης.

Μέρος στην παράσταση έλαβαν επίσης η χορεύτρια/
ερμηνεύτρια Ombline Noyer και ο Σωτήρης Παναγούλιας, 
πλέον φοιτητής του Royal Conservatory of Dance της 
Σκωτίας ο οποίος επισκέπτεται συχνά το Κέντρο Χορού.  

Φώτο Πάμπος

Παραστάσεις του Εθνικού Μπαλέτου Μασσαλίας

Φωτογραφία: Κυριάκος Ανδρέου

Όλο και πιο περήφανη κάνουν το νησί μας , και ειδικότερα 
εμάς τους Λεμεσιανούς, μαθητές και μαθήτριες του 
Δημοτικού Κέντρου Χορού Λεμεσού…! 

Η Abby Mattox και η Άννα – Μαρία Παπαϊακώβου, 
απόφοιτες του Δημοτικού Κέντρου Χορού, με το μεγάλο 
ταλέντο που τις διακρίνει κέρδισαν θέση όχι σε μια, αλλά 
σε δύο καταξιωμένες σχολές χορού της Ευρώπης! Πέραν 
από την διάκριση τους μεταξύ πολλών ταλαντούχων 
χορευτών για ετήσια φοίτηση στην σχολή School of the 
Royal Swedish Ballet στη Στοκχόλμη με υποτροφία ως 
συνέχεια της εκπαίδευσής τους, έχουν διακριθεί, όπως 
και η απόφοιτος του Κέντρου Ιωάννα Μελανθίου, για 
τα θερινά εντατικά μαθήματα της σχολής Royal Dan-
ish Ballet School στη Δανία, της οποίας διευθυντής 
είναι ο καταξιωμένος χορευτής που συμμετείχε και 
σε παραστάσεις του Δημοτικού Κέντρου Χορού, Al-
exander Staeger. Μάλιστα την 1η Αυγούστου 2015, οι 
τρείς απόφοιτες έλαβαν μέρος στην παράσταση που 
ανέβασε η Δανέζικη σχολή, στο Royal Danish Theatre 
στην Κοπεγχάγη! Η Abby Mattox συμμετείχε και στην 
παράσταση που ανέβασε η σχολή The New English Bal-
let Theatre στις 5 Ιουλίου 2015 στο Λονδίνο, στην οποία 
σχολή έγινε αποδεκτή για φοίτηση από τον περασμένο 
Μάρτιο. 

Μια ακόμα επιτυχία αποτελεί η εμπλοκή του Kirik Philip-
ov στο American Repertory Company στη Νέα Υόρκη, ως 
μέλος της εταιρείας.
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Στην φωτογραφία η Abby Mattox

Ένας από τους σπουδαιότερους πολιτιστικούς θεσμούς 
του νησιού μας έλαβε χώρα για 16η συνεχή χρονιά 
και την χρονιά που πέρασε! Αφενός διατηρώντας τον 
περίφημο θεσμό του Δήμου Λεμεσού «τα Μεγάλα 
Μπαλέτα» και αφετέρου μέσα στα πλαίσια σύσφιξης 
των σχέσεων μεταξύ της Λεμεσού και της Μασσαλίας, 
το καλοκαίρι του 2015 η Λεμεσός φιλοξένησε για άλλη 
μια φορά στο Κηποθέατρο παραστάσεις από διεθνούς 
αναγνώρισης, υψηλού επιπέδου χορευτική ομάδα. Αυτή 
την φορά, την ομάδα του Εθνικού Μπαλέτου Μασσαλίας, 
με παραστάσεις που ανέβασε την 24η και 25η Ιουλίου και 
συγκεκριμένα το έργο «Le crops du ballet national de Mar-
seille» που αφού έκανε την πρεμιέρα του, παρουσιάστηκε 
για πρώτη φορά στην Λεμεσό μας καθώς επίσης το έργο 
«Bolerό», το οποίο περιλαμβάνεται στο ρεπερτόριο της 
ομάδας. 

Το Εθνικό Μπαλέτο Μασσαλίας ξεκίνησε την εξελικτικά 
ανοδική πορεία του ως εταιρεία χορού με ιδρυτή τον 
Ρολάντ Πετίτ (Roland Petit) το 1972. Είκοσι χρόνια 
αργότερα, κατάφερε, με την δημιουργία της Εθνικής 
Σχολής Χορού της Μασσαλίας και με ένα θέατρο 
χωρητικότητας 300 ατόμων και 9 στούντιο πρόβας 
(εκ των οποίων τα 7 είναι για την σχολή και τα άλλα 2 
για την εταιρεία) σε μια έκταση 6.000 τετραγωνικών 
μέτρων κτιριακών εγκαταστάσεων, να κατατάσσεται 
στις κορυφαίες Σχολές Χορού της Ευρώπης και από τις 
πιο καταξιωμένες στον κόσμο. Σήμερα, για την σχολή, 
στην οποία ανά χρόνο γίνονται αποδεχτοί κατά μέσο 
όρο 120 νεαροί για φοίτηση 9 χρόνων για μια καριέρα 
στον επαγγελματικό χορό - , εργάζονται 70 άτομα 
από τα οποία τα 35 είναι χορευτές. Το Εθνικό Μπαλέτο 
Μασσαλίας διοικείται από τον Φρεντερίκ Φλαμάντ (Fred-
eric Flamand).

Σχετική δημοσιογραφική διάσκεψη έγινε στις 30/6/2015 
με την παρουσία του πρέσβη και του πρόξενου της 
Γαλλίας και εκπροσώπων του Τμήματος Πολιτιστικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού 
και του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού, όντας 
συμπαραστάτες σε αυτή την μεγάλη προσπάθεια. Κατά τη 
διάσκεψη, ο Δήμαρχος Λεμεσού, κος. Ανδρέας Χρίστου, 
αναφερόμενος στην μακρόχρονη σχέση ανάμεσα στην 
πόλη μας και τον Δήμο Μασσαλίας αφού εν καιρώ 
Δημαρχίας του κου. Κολακκίδη, το 1980 είχε υπογραφεί η 
πρώτη συμφωνία συνεργασίας, σημείωσε: «Θεωρήσαμε 
χρήσιμο, παραγωγικό για όλους, αυτή την συμφωνία να 
την ανανεώσουμε και κυρίως να την διανθίσουμε με 2 
καλλιτεχνικές παραστάσεις μέσα στο 2015». Σημείωσε στη 
συνέχεια ότι η συνεργασία αυτή δεν αφορούσε μόνο τις 

παραστάσεις που πραγματοποιήθηκαν στο Κηποθέατρο 
αλλά και την συμμετοχή ενός από τα σημαντικότερα 
συγκροτήματα παραδοσιακού χορού της Μασσαλίας 
στο Ευρωμεσογειακό Φεστιβάλ που έγινε στη Λεμεσό 
το περσινό καλοκαίρι. Τόνισε την μεγάλη σημασία που 
έχει για τον Δήμο Λεμεσού, και την χώρα μας γενικότερα 
«αυτή η αναζωογόνηση των πολιτιστικών σχέσεων μαζί 
με την Γαλλία και ειδικά με την Μασσαλία». Ακολούθως, 
γνωστοποίησε ότι μαζί με την χορευτική ομάδα θα 
κατέφθαναν στην Κύπρο και αντιπρόσωποι του Δήμου 
Μασσαλίας με επικεφαλής τον Αντιδήμαρχο και άλλα δύο 
στελέχη του Δήμου και ότι επικεφαλής του πολιτιστικού 
συγκροτήματος είναι ο κος. Daniel Hermann, επικεφαλής 
και στην τότε διοργάνωση της πολιτιστικής πρωτεύουσας 
της Ευρώπης όταν τον τίτλο αυτό κατείχε η Μασσαλία. 

Σε σύντομη ομιλία του, ο πρέσβης της Γαλλίας επεσήμανε 
ότι μέσα από την διεξαγωγή των παραστάσεων αυτών, 
δεν αναδεικνύεται μόνο η σχέση μεταξύ των δύο πόλεων 
της Λεμεσού και της Μασσαλίας, αλλά και η αναγνώριση 
της σημασίας της συνεργασίας της ανάμεσα σε μια πόλη 
της Κύπρου και σε μια πόλη της Γαλλίας στον τομέα του 
χορού. Κλείνοντας, εξέφρασε ότι ευελπιστεί συνεργασία 
και σε πολλούς άλλους τομείς, αξιοποιώντας τους 
δεσμούς αυτούς. 
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Έκθεση Ψάρεμα-Σκάφος & Outdoor Activities
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Η μεγαλύτερη «θαλασσινή» γιορτή του 2015 πραγμα-
τοποιήθηκε στη Μαρίνα Λεμεσού. Πρόκειται για την 
έκθεση «Ψάρεμα-Σκάφος και Outdoor Activities», που με 
πρωτοβουλία του κου. Άριστου Αριστείδου, διευθυντή 
του περιοδικού «Το Ψάρεμα και τα Μυστικά του» και 
τη στήριξη του Δήμου Λεμεσού η έκθεση ξεκίνησε το 
2008 και διοργανώνεται κάθε χρόνο, και ύστερα από μια 
παύση δύο χρόνων λόγω της οικονομικής κρίσης, πέρσι 
επέστρεψε στο προσκήνιο. 

Στην σχετική δημοσιογραφική διάσκεψη, ο  Δήμαρχος 
Λεμεσού, κος. Ανδρέας Χρίστου ενημέρωσε ότι τα 
καθαρά έσοδα από την έκθεση θα παραχωρούνταν 
στον Δήμο Λεμεσού για την ετήσια συντήρηση της 
ράμπας καθέλκυσης μικρών σκαφών, που βρίσκεται 
δίπλα από το ξενοδοχείο Crowne Plaza. Εταιρείες (53) 
του τομέα συμμετείχαν με έκθεση των προϊόντων ή/
και των υπηρεσιών τους σε περίπτερα στο Πολιτιστικό 
κέντρο ΤΡΑΚΑΣΟΛ, ενώ εκτίθηκαν στο νερό (στην δυτική 
πλευρά του κτιρίου) 25 σκάφη από 5 εταιρείες και νέα 
ηλεκτρονικά όργανα σκαφών και διεξήχθηκαν σεμινάρια 
από την Ναυτική Σχολή Hanseatic. Κατά την διάσκεψη, ο  
κος. Αριστείδου τόνισε την κοινωνική πλευρά της έκθεσης 
εξηγώντας ότι, πέραν της προσφοράς των καθαρών 
εσόδων, η έκθεση λειτούργησε ως «εργαλείο προωθητικό» 
για δεκάδες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται 
στον τομέα, ενώ «παράλληλα βοηθείται και ο ίδιος ο 
κλάδος της ερασιτεχνικής αλιείας και του σκάφους 
καθώς αναθερμαίνεται το καταναλωτικό ενδιαφέρον και 
παρέχονται πάρα πολλές πληροφορίες». 

Κατά τα εγκαίνια, ο κος. Αριστείδου, αναφέρθηκε στην 
πηγή αυτής της διοργάνωσης: «η έκθεση αυτή γεννήθηκε 
μέσα από την αγάπη μας για την θάλασσα και την 
προώθηση των θαλασσίων δραστηριοτήτων και αφορμή 
στάθηκε η εξεύρεση κονδυλίων για την δημιουργία της 
πρώτης επίσημης ράμπας καθέλκυσης σκαφών στην 
επαρχία Λεμεσού». Ο Δήμαρχος Λεμεσού, εξέφρασε την 
ευχαρίστηση του που κατέστη δυνατή η διοργάνωση 

της έκθεσης παρά τις όποιες δυσκολίες και μάλιστα για 
κοντά στη θάλασσα και έπειτα ευχαρίστησε όλους τους 
συμπαραστάτες της προσπάθειας αυτής, με έμφαση στους 
εκθέτες, αφού αυτοί είναι που μπορούν να περάσουν το 
μήνυμα, που κατά την άποψη του η έκθεση είχε σκοπό να 
μεταφέρει: «ότι η θάλασσα είναι ένας απέραντος χώρος 
τον οποίο ξέρουμε μόνο πολύ λίγο και ότι είναι δίπλα 
μας, μας συντροφεύει, και αξίζει να την αξιοποιήσουμε, 
να την γνωρίσουμε, να την χαρούμε ακόμα περισσότερο, 
με απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον, απόλυτο σεβασμό 
ο ένας προς τον άλλο 
και κυρίως προς την 
πατρίδα μας και την 
φύση όλη αυτή που 
μας έχει χαρίσει». Ο 
Υπουργός Γεωργίας, 
Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Περι-βάλλοντος, 
κος. Νίκος Κουγιάλη, 
ο οποίος «άνοιξε τις 

Παρουσίαση έργου Επιτροπής Προσωπικού

πύλες» της έκθεσης επίσημα στις 6 το απόγευμα της 24ης 
Απριλίου 2015, λίγο πριν, υπενθύμισε την σημαντικότητα 
της θάλασσας για την χώρα μας: «Διαχρονικά, υπάρχει 
μια ιδιαίτερη σχέση των συμπατριωτών μας με το υγρό 
στοιχείο. Η θάλασσα, αποτέλεσε πηγή ζωής και ευημερίας 
για το νησί μας από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Μπορεί 
οι εποχές να έχουν αλλάξει αλλά η θάλασσα δεν έπαψε 
ποτέ να αποτελεί πηγή ανάπτυξης και προόδου μέσω των 
διαφόρων θαλάσσιων δραστηριοτήτων όπως η αλιεία και 
ο παράκτιος τουρισμός». 

Η έκθεση, στην οποία πρωτοεμφανίστηκαν με παρου-
σίαση στην κυπριακή αγορά καινούργια προϊόντα και 
υπηρεσίες του τομέα παρέμεινε ανοιχτή την ημέρα των 
εγκαινίων έως τις 10 το βράδυ και τις επόμενες 2 ημέρες 
μεταξύ 14:00 και 22:00. Με το εισιτήριο εισόδου, υπήρχε η 
δυνατότητα επίσκεψης σε όλους τους χώρους της έκθεσης 
(ανοιχτούς και κλειστούς), παρακολούθησης σεμιναρίων 
και συμμετοχής στην κλήρωση για απόκτηση δώρου. 
Πέραν των 4,000 ατόμων επισκέφτηκαν την έκθεση! 

Σε μια διάσκεψη που έλαβε χώραν στο Δημοτικό Μέγαρο 
στις 11 Μαρτίου 2015 γνωστοποιήθηκε το σημαντικό 
έργο που σε χαμηλούς τόνους επιτέλεσε η Επιτροπής 
Προσωπικού του Δήμου Λεμεσού από την σύσταση της 
το 2007. Ο Δήμαρχος Λεμεσού, κος. Ανδρέας Χρίστου, 

χαιρετίζοντας τη διάσκεψη, υπογράμμισε την συμβολή των 
διαφόρων Επιτροπών του Δήμου επισημαίνοντας ότι αυτή 
η δράση «δεν είναι αμελητέα και δεν είναι δευτερεύουσας 
σημασίας, αντίθετα είναι η παραγωγή σημαντικού έργου 
που διευκολύνει το Δημοτικό Συμβούλιο να διαμορφώνει 

τελικές αποφάσεις και να προχωρεί». Συγκεκριμένα για 
την Επιτροπή Προσωπικού, σημείωσε ότι έχει γίνει από 
μέρους της «μια εξαιρετική δουλειά», λαμβανομένου 
υπόψη και το ότι «αντιμετώπισε μια σειρά από ζητήματα τα 
οποία σε συνθήκες που είμαστε τα τελευταία χρόνια, ήταν 
και δύσκολα, και ακανθώδη και πάρα πολύ ευαίσθητα και 
για το προσωπικό και για το Δήμο και για την πολιτεία.» 
Αφού ευχαρίστησε όλους όσους σχετίζονται με το εν λόγω 
θέμα, εξέφρασε την άποψη ότι ο τρόπος που η Επιτροπή 
Προσωπικού του Δήμου εργάστηκε, έχει αξιόλογα σημεία, 
που θα μπορούσαν να αποτελέσουν παραδείγματα προς 
μίμηση από άλλους Δήμους. Η Επιτροπή «ανέδειξε μέσα 
από τα προβλήματα και ένα ευρύ φάσμα, ένα ευρύ πεδίο 
αναζήτησης λύσεων προς αμοιβαίο συμφέρον και χωρίς 
να καταστρατηγεί και να υπερφαλαγγίζει τα κεκτημένα 
και τα συμφέροντα των εργαζομένων, έκαμε τολμηρά 
βήματα για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα του 
Δήμου», εξήγησε. Το βήμα παρέδωσε στην συνέχεια στον 
Πρόεδρο της Επιτροπής, Δημοτικό Σύμβουλο, κο. Άριστο 
Αριστείδου για παρουσίαση του έργου της.

Ο κος. Αριστείδου ανέφερε ότι οι πρώτες ενέργειες που 
διεκπεραιώθηκαν από μέρους της επιτροπής, ήταν η 
ολοκλήρωση του οργανογράμματος των υπηρεσιών 
του Δήμου,  του οποίου την δομή ενέκρινε για πρώτη 
φορά ως σύνολο το Υπουργείο Εσωτερικών πριν 
6 χρόνια, λύνοντας έτσι ένα πρόβλημα χρόνων. Η 
έγκριση αυτή έδωσε την δυνατότητα να ξεκαθαρίσει η 
οργανωτική διάθρωση του Δήμου, η πορεία ανέλιξης 
αλλά και η αριθμητική κατανομή των εργαζομένων του 
στις διάφορες Υπηρεσίες. Η Επιτροπή Προσωπικού, 
αντιλαμβανόμενη την σημασία που έχει η εκπαίδευση και 
η επιμόρφωση προσωπικού, προέβηκε στην διοργάνωση 
σεμιναρίων στοχεύοντας στην βελτίωση της εποπτείας 
στην πρώτη γραμμή ιεραρχίας και της ποιότητας των 
Υπηρεσιών. Επίσης, η επιτροπή, μετά από διάλογο με 
τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, υιοθέτησε νέα σχέδια 
υπηρεσίας για όλες τις θέσεις του Δήμου, τα οποία έχουν 
δημοσιευτεί στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας. 
Αναφορικά με τις προσλήψεις προσωπικού, αυτές 
δεν γίνονταν απλόχερα από τον Δήμο Λεμεσού, αφού 
προσλάμβανε μόνο επιστημονικό προσωπικό ύστερα από 
ανάγκες που προέκυπταν, είτε λόγω αφυπηρετήσεων είτε 
λόγω δημιουργίας νέων αναγκών.  Από το 2012 που έγινε 
παγοποίηση των προσλήψεων, η επιτροπή προσωπικού 
τήρησε την νομοθεσία και έτσι δεν προχώρησε σε νέες 
προσλήψεις.

Ο Δήμος Λεμεσού, μεταξύ άλλων, πιστοποιήθηκε 
με το πρότυπο INVESTOR IN PEOPLE, το μοναδικό 
ολοκληρωμένο αναγνωρισμένο πρότυπο ποιότητας στον 
τομέα της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού. Μια από τις 
ενέργειες στις οποίες προέβη η Επιτροπή Προσωπικού 
αποσκοπώντας στην πρόωρη αφυπηρέτηση μελών του 

προσωπικού, ήταν η παρακίνηση της υπηρεσίας προς 
αυτή την κατεύθυνση, στοχεύοντας έτσι στην μείωση των 
εξόδων του Δήμου. Ως αποτέλεσμα, από το 2009 μέχρι τον 
Μάρτιο του 2015, 114 υπάλληλοι του Δήμου αποχώρησαν, 
εκ των οποίων οι μισοί περίπου αποχώρησαν τα τελευταία 
τρία χρόνια. Οι σχέσεις που αναπτύχθηκαν όλα αυτά 
τα χρόνια μεταξύ συνδικαλιστικών οργανώσεων και 
Δήμου Λεμεσού, είναι άριστες και γι’ αυτό εκ μέρους της 
Επιτροπής, ο Πρόεδρος εξέφρασε ευχαριστίες προς όλες 
τις συντεχνίες, για το πνεύμα συνεργασίας που επέδειξαν 
και την ορθή αντιμετώπιση έναντι των σοβαρών 
οικονομικών προβλημάτων του Δήμου.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής σημείωσε ότι, αναφορικά 
με τα προβλήματα που προκύπτουν από την έλλειψη 
προσωπικού, αυτονόητα η υπηρεσία προσπαθεί να δώσει 
περισσότερες ευθύνες σε κάποιους υπαλλήλους από αυτές 
που ήδη έχουν, ούτως ώστε να αντεπεξέλθει ο Δήμος 
στην δύσκολη αυτή περίοδο, στις δύσκολες σημερινές 
απαιτήσεις για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση 
του πολίτη. Πρόσθεσε ότι στο σημείο που είναι εφικτό, 
δύναται να ζητηθεί από τον Δήμο αγορά υπηρεσιών για 
κάλυψη των σχετικών αναγκών ενώ σχετικώς, ο Δήμαρχος 
εξήγησε ότι η ανάγκη που δημιουργείται από την έλλειψη 
προσωπικού καλύπτεται εν μέρει με επιπλέον εργασία 
από το υπόλοιπο προσωπικό. 

Η εφαρμογή ενός μηχανισμού ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης, αυτονόητα καθιστά την πρόσληψη νέου 
προσωπικού λιγότερο αναγκαία. Σχετικά με το θέμα αυτό, 
ο Δήμαρχος Λεμεσού ενημέρωσε ότι προς αυτή την 
κατεύθυνση προωθείται από την Ένωση Δήμων ένα έργο 
2 περίπου εκατομμυρίων ευρώ και αφορά όλους τους 
Δήμους το οποίο θα έρθει να προσθέσει στην ηλεκτρονική 
υποδομή κάθε Δήμου νέες υπηρεσίες αξιοποιώντας και τις 
παλιές. Η Δημοτική Γραμματέας, κα. Γιωργούλλα Λεωνίδα 
πρόσθεσε ότι πρόσφατα στην Επιτροπή Ευρωπαϊκών 
Θεμάτων εγκρίθηκε συμμετοχή σε σχετικό πρόγραμμα 
στοχεύοντας στην κατεύθυνση αυτή. 

Στην φωτογραφία ο κος. Αριστείδου
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Από τις 23 του περασμένου Οκτώβρη, ύστερα από 
αίτηση που υπέβαλε ο Δήμος Λεμεσού για εγγραφή 
της μαζικότερης και πιο παλιάς γιορτής της πόλης, του 
Καρναβαλιού Λεμεσού στον Εθνικό Κατάλογο Άϋλης 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Κύπρου όντας ο επίσημος 
διοργανωτής του, η εγγραφή αποτελεί γεγονός! 

Την αίτηση, την οποία ετοίμασαν ο ερευνητής Στέλιος 
Γεωργιάδης και η εθνομουσικολόγος Αγγελίνα Σωτηρίου, 
ενέκρινε η Ειδική Επιτροπή της Άϋλης Πολιτιστικής 
Κληρονομίας, δεδομένου ότι το Καρναβάλι Λεμεσού 
«αποτελεί το πιο σημαντικό στοιχείο πολιτιστικής 
ταυτότητας και κοινωνικής λειτουργίας για την πόλη και 
τους κατοίκους της Λεμεσού για τα τελευταία εκατόν 
τουλάχιστον χρόνια». 

Παρόλο που ιστορικά, η παράδοση της Αποκριάς 
εμφανίζεται σε όλο το νησί, στη Λεμεσό, χρόνο με χρόνο, 
πήρε διαστάσεις τέτοιες, που ταυτίστηκε με την πόλη και 
μετατράπηκε σε αναπόσπαστο κομμάτι της ιδιαίτερης 
της ταυτότητας και κουλτούρας. 

Η ανάπτυξη του Λεμεσιανού Καρναβαλιού χρονολογείται 
κυρίως από τα τέλη του 19ου και τις αρχές του 20ου αιώνα 
χάριν στην οικονομική άνοδο που παρουσιάζεται στην 
πόλη την ίδια περίοδο, στην εξελικτική ανάπτυξη του 
ευχάριστου και ενθουσιώδη χαρακτήρα των κατοίκων 
της πόλης, της έφεσης τους προς τις τέχνες, την σάτιρα, 
το χορό και το τραγούδι και την αγάπη τους για γλέντι 
και διασκέδαση αλλά στις άοκνες προσπάθειες χρόνων 
από επώνυμους και ανώνυμους πολίτες και τις Δημοτικές 
Αρχές και Κρατικές Υπηρεσίες. Για κάθε Λεμεσιανό, το 
Καρναβάλι μέχρι και σήμερα αποτελεί μια ισχυρή αστική 
και οικογενειακή παράδοση, που μεταφέρεται από 
γενιά σε γενιά με μεγάλο ενθουσιασμό που, μαζί με τον 
ιδιαίτερο ήχο της πόλης, τις καντάδες, καταφέρνει κάθε 
χρόνο να τον φέρνει πιο κοντά στον κάθε συμπολίτη του, 
χωρίς καμιά διάκριση.

Η μαζικότητα τις δέκα ημέρες του Καρναβαλιού σε όλη 
την έκταση που παίρνει, είναι εμφανής ιδιαίτερα σε όλες 
σχεδόν τις καρναβαλίστικες εκδηλώσεις, δημόσιες και μη, 
και ειδικότερα στην μεγάλη καρναβαλίστικη παρέλαση, 
στην οποία συμμετέχουν 10,000 καρναβαλιστές από την 
Κύπρο όλη.

Παρόλη όμως την δυναμική και διαχρονική 
προσαρμοστικότητα που σημειώνονται στο Λεμεσιανό 
Καρναβάλι, συγκεκριμένα στοιχεία του προφανώς 
επηρεάζονται από τις σημερινές τοπικές και παγκόσμιες 
εξελίξεις, γεγονός, που μεταξύ άλλων, παρακίνησε 
τον Δήμο Λεμεσού, να κάνει την σχετική εγγραφή, 

Αναγνώριση και καταξίωση για το Καρναβάλι Λεμεσού! Νότες… «δροσιάς» για το καλοκαίρι του 2015!

αντιλαμβανόμενος πλήρως την σημασία που έχει το 
Καρναβάλι για όλες τις εκφάνσεις της τοπικής κοινωνίας. 
Παράλληλα και εντός του πλαισίου της εγγραφής αυτής, 
ο Δήμος Λεμεσού έθεσε ως μια από τις βασικότερες 
προτεραιότητες του την ανάληψη συγκεκριμένων 
δράσεων και πρωτοβουλιών που αποσκοπούν στην 
προστασία των παραδοσιακών και ιδιαίτερων πτυχών του 
Καρναβαλιού (π.χ. κατασκευή αρμάτων, τις πελλόμασκες, 
τις καντάδες, τις ντόπιες χειροποίητες στολές, την σάτιρα 
και τα παραδοσιακά εδέσματα. Με την εγγραφή αυτή ο 
Δήμος Λεμεσού ευελπιστεί ότι το Λεμεσιανό Καρναβάλι θα 
αποκτήσει την προβολή που του αξίζει και στο εξωτερικό 
με την ένταξη του σύντομα και στον παγκόσμιο κατάλογο 
της Άϋλης Πολιτιστικής Κληρονομίας της ΟΥΝΕΣΚΟ.

Επιπρόσθετη πληροφόρηση για την εγγραφή του 
Καρναβαλιού Λεμεσού στον Εθνικό Κατάλογο Άϋλης 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Κύπρου, καθώς και 
φωτογραφίες από τις εκδηλώσεις του Καρναβαλιού, 
μπορεί κανείς να βρει στην ιστοσελίδα της Κυπριακής 
Εθνικής Επιτροπής ΟΥΝΕΣΚΟ: www.unesco.org.cy  

Σημειώστε στο ημερολόγιο σας ότι το Καρναβάλι του 
2016 θα ξεκινήσει με την Τσικνοπέμπτη, 3 Μαρτίου και θα 
τελειώσει με την μεγάλη καρναβαλίστικη παρέλαση στις 
13 Μαρτίου!

21

Καρναβάλι Λεμεσού 2014
Φώτο Πάμπος

Η Ευρωπαϊκή Ομάδα Αθλητισμού αποτελεί μια νέα 
πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την 
προαγωγή του αθλητισμού και της σωματικής άσκησης 
σε όλη την Ευρώπη με στόχο την αύξηση της συμμετοχής 
όλων των πολιτών στη φυσική δραστηριότητα ώστε να 
υιοθετήσουν ένα ενεργό και υγιή τρόπο ζωής.
 
Η πρωτοβουλία αυτή λοιπόν, πραγματοποιήθηκε για 
πρώτη φορά τον περασμένο Σεπτέμβρη, με την ιδέα 
να εφαρμόζεται στην χώρα μας από τις 7 μέχρι και τις 
30 Σεπτεμβρίου και συγκεκριμένα με το Move Week 
πραγματοποιείται μεταξύ 21 και 27 του μήνα. Το Flash-
mob αποτέλεσε προπομπό του Move Week για το 2015 
και πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα σε όλες τις χώρες – 

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού (Move Week)

πόλεις που συμμετέχουν στις 13/9/2015 στις 5 μ.μ. Στη 
Λεμεσό, το Flashmob έγινε μπροστά από την καφετέρια 
Yellow του Παραθαλάσσιου Πολυλειτουργικού Πάρκου 
με ένα μοναδικό χορευτικό show από το Evi’s school of 
dance! 

Εθνικός συντονιστής φορέας ήταν ο Κυπριακός 
Οργανισμός Αθλητισμού (Κ.Ο.Α.), ο οποίος είχε 
παράλληλα και το γενικό συντονισμό για την υλοποίηση 
της παγκύπριας αυτής εκστρατείας. Η συμμετοχή του 
κοινού σε όλο του πλούσιο πρόγραμμα των αθλητικών 
δραστηριοτήτων, - οι οποίες πραγματοποιήθηκαν 
σε συνεργασία με αθλητικά σωματεία, ομοσπονδίες, 
ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς - , προσφέρθηκαν 
δωρεάν. 

Επιπλέον καινούργιες, πρωτότυπες ιδέες έθεσε σε 
εφαρμογή ο Δήμος Λεμεσού! 

Δεδομένου ότι τα τελευταία χρόνια η Δημοτική 
Πινακοθήκη φιλοξενεί τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Λεμεσού, 
παραχώσε τους κήπους της δωρεάν στο κοινό ως 
αναγνωστήριο από τις 8 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι 
καθημερινά εξαιρουμένων των Σαββατοκύριακων. Έτσι, 
δόθηκε η ευκαιρία στον κάθε φιλαναγνώστη να ζήσει 
την εμπειρία υπαίθριας ανάγνωσης ενός καλού βιβλίου 
μέσα σ’ ένα ολοπράσινο περιβάλλον, αντικρίζοντας την 
θάλασσα. Επιπρόσθετα, από την Δημοτική Βιβλιοθήκη 
Λεμεσού ακολούθησε μια σειρά «θερινών συζητήσεων» 
κάθε Τετάρτη στις 9 το πρωί με ανθρώπους από τον 
χώρο της τέχνης και του πολιτισμού, με δημοσιογράφο 
τον Λούη Κηλώνη, και με επισκέπτη την 1η ημέρα του 
Ιούλη τον γνωστό, καταξιωμένο ζωγράφο της πόλης μας, 
κ. Σπύρο Δημητριάδη.

Εκτός από τα πιο πάνω, η Δημοτική Βιβλιοθήκη… 
μεταφέρθηκε στην παραλία! Λειτουργώντας την πρώτη 
παραλιακή βιβλιοθήκη της Κύπρου στις 11 και 12 Ιουλίου 
από τις 9:00 μέχρι τις 20:00 στην Ακτή Ολυμπίων έναντι 
του Φυτίδειου Αθλητικού Κέντρου - ΓΣΟ, μπορούσε 
κανείς να επιλέξει από μια συλλογή βιβλίων γενικού 
ενδιαφέροντος διαφόρων θεμάτων στην ελληνική και 
αγγλική γλώσσα. Η ιδέα της θερινής αυτής βιβλιοθήκης 
τέθηκε σε εφαρμογή από την Δημοτική Βιβλιοθήκη σε 
συνεργασία με το ΙΚΕΑ. 

Δίνοντας μια νότα δροσιάς στο θερμό καλοκαίρι 
που πέρασε, το τελευταίο ζεστό Σαββατόβραδο του 
Αυγούστου, διοργάνωσε, μια νύχτα με πανσέληνο, 
συναυλία με πιάνο και τραγούδι με την Ιωάννα 
Χαραλάμπους και την Αγγελίνα Σωτηρίου αντίστοιχα 
στο θεατράκι του Πολυλειτουργικού Παραθαλάσσιου 
Πάρκου με τίτλο «Αυγουστιάτικη Πανσέληνος».
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3 Μαρτίου 
Τσικνοπέμπτη

12 Μαρτίου
Μεγάλη καρναβαλίστικη

παρέλαση

Χώροι στάθμευσης
για δικαιούχους της κάρτας Α.ΜΕ.Α.

Ο Δήμος Λεμεσού, παρέχει δωρεάν πέραν των 100 
θέσεων στάθμευσης που εμπίπτουν εντός των ορίων 
του Δήμου Λεμεσού για κατόχους κάρτας Ατόμων 
με Αναπηρίες (Α.ΜΕ.Α.) και προτίθεται να τις αυξήσει 
ακόμα πιο πολύ. Οι χώροι αυτοί έχουν χωροθετηθεί σε 
διάφορα σημεία εντός των δημοτικών ορίων και έχουν 
σημανθεί κατάλληλα. 

Επιπρόσθετα, οι κάτοχοι της κάρτας Α.ΜΕ.Α. έχουν 
το δικαίωμα χρήσης χώρων στάθμευσης του Δήμου 
Λεμεσού για μακρά διάρκεια έστω και αν αυτοί δεν 
φέρουν σχετική σήμανση, αν και εφόσον όμως δεν 
εμποδίζεται η κυκλοφορία, ως επίσης μικρής διάρκειας 
χώρων στάθμευσης με παρκόμετρα και μηχανές, στις 
περιπτώσεις όμως ολιγόωρης στάθμευσης. 

Η ειδική αυτή κάρτα εκδίδεται από την Υπηρεσία 
Μερίμνης Αναπήρων του Γραφείου Εργασίας και ισχύει 
σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία μόνο όταν αυτή 
τοποθετείται στον μπροστινό ανεμοθώρακα για έλεγχο 
και χρησιμοποιείται μόνο από τον δικαιούχο σε όποιο 
όχημα τον μεταφέρει.

Σημειώνεται ότι τα πιο πάνω επιτρέπονται μόνο με την 
κατοχή της συγκεκριμένης κάρτας και όχι οποιασδήποτε 
άλλης κάρτας, ταυτότητας, έντυπου ή σήματος (όπως 
η ταυτότητα μέλους της Παγκύπριας Οργάνωσης 
Αποκατάστασης Αναπήρων).

Ο Δήμος Λεμεσού Εργοδότης… 
Ισότητας!

Πρόσφατα, ο Εθνικός Φορέας 
Επιχειρήσεων, μέσα στα πλαίσια του 
Μοντέλου Πιστοποίησης Επιχειρήσεων 
για την εφαρμογή καλών πρακτικών για 
την ισότητα των φύλων στο εργασιακό 
περιβάλλον, βράβευσε, μεταξύ άλλων 
επιχειρήσεων και οργανισμών, και το 
Δήμο Λεμεσού με την πιστοποίηση 
ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ!

Παράλληλα, το Δημοτικό Συμβούλιο έχει 
θέσει σε εφαρμογή κώδικα πρακτικής για 
πρόληψη και αντιμετώπιση φαινομένων 
σεξουαλικής παρενόχλησης στον 
εργασιακό χώρο και δήλωση πολιτικής 
βάσει την οποία δεσμεύεται για 
διατήρηση εργασιακού περιβάλλοντος  
στο οποίο να προστατεύεται πλήρως και 
από όλους η αξιοπρέπεια του ατόμου 
και να διασφαλίζεται ο σεβασμός της 
προσωπικότητας του καθενός.

Σώμα Εθελοντών Δήμου Λεμεσού 

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λεμεσού έχει αποφασίσει 
τη θεσμοθέτηση Σώματος Εθελοντών κάτω από τη σκέπη του 
Δήμου και έχει τροχιοδρομήσει τη δημιουργία των απαραίτητων δομών και ενεργειών προς αυτή την κατεύθυνση. 

Ο Δήμος Λεμεσού αναγνωρίζει ότι η πρόσβαση σε ευκαιρίες εθελοντισμού και ενεργούς πολιτότητας είναι δικαίωμα 
των δημοτών της πόλης μας και όχι προνόμιο και ότι πρέπει και ενθαρρύνει τους πολίτες να συμμετάσχουν σε 
αφιλοκερδής εθελοντικές δραστηριότητες του Δήμου. Επιπλέον, αναγνωρίζει ότι είναι πηγή οικονομικής ανάπτυξης, 
δρόμος για την ενσωμάτωση και μηχανισμός για τη βελτίωση της κοινωνικής συνοχής. Το εγχείρημα βασίζεται στους 
κανόνες, στα δικαιώματα, τις αρχές και τους στόχους του εθελοντισμού όπως αυτές αναγράφονται στην Διακήρυξη 
των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών, του Γραφείου Επιτρόπου Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών 
Οργανώσεων, της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Το Σώμα Εθελοντών φιλοδοξεί να καλύψει δραστηριότητες του Δήμου Λεμεσού κυρίως στους τομείς του Πολιτισμού, 
Κοινωνικής Πρόνοιας, Υγείας και Περιβάλλοντος και Νεολαίας και Αθλητισμού. Καλεί τους δημότες της πόλης μας να 
στηρίξουν αυτή την προσπάθεια και να εγγραφούν στο σώμα εθελοντών συμπληρώνοντας την απαραίτητη αίτηση 
εγγραφής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Ευρωπαϊκών Θεμάτων του Δήμου Λεμεσού, 
οδός Χατζηλοϊζή Μιχαηλίδη, τηλέφωνο 25340485, e-mail: eurolemesos@cytanet.com.cy 




