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57η Γιορτή του Κρασιού 
Την 57η Γιορτή του Κρασιού άρχισε να προγραμματίζει ο Δήμος Λεμεσού. 
Η αυλαία τής, καθιερωμένης από το 1961, γιορτής του γλεντιού και του κε-
φιού θα ανοίξει την Παρασκευή 31 Αυγούστου 2018 και θα κλείσει στις 9 
Σεπτεμβρίου 2018. Για ένα δεκαήμερο οι χιλιάδες ντόπιοι και ξένοι επισκέ-
πτες θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν ένα οπτικοακουστικό πανηγύρι, 
παρέα με δεκάδες καλλιτέχνες, μουσικά και θεατρικά σχήματα, καθώς και 
τους παραγωγούς του κρασιού.

Παρατηρητές της Γειτονιάς
Η μεγάλη συνεισφορά των Παρατηρητών της Γειτονιάς στην πρόληψη του 
εγκλήματος υπογραμμίστηκε κατά τη διάρκεια εκδήλωσης που πραγμα-
τοποιήθηκε στις 24 Απριλίου 2018 για την απονομή καρτών στους «Πα-
ρατηρητές της Γειτονιάς», στο Δημοτικό Πολιτιστικό Κέντρο «Πάνος Σο-
λομωνίδης». Η εκδήλωση συνδιοργανώθηκε από τον Δήμο Λεμεσού, την 
Αστυνομία και τα Συνοικιακά Συμβούλια.
Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο δήμαρχος Λεμεσού Νίκος Νικολαΐδης, ο 
βοηθός αρχηγός Αστυνομίας Ανδρέας Κουσιουμής και ο υπεύθυνος Γρα-
φείου Πρόληψης Αρχηγείου Αστυνομίας ανώτερος υπαστυνόμος Πέτρος 
Παττούρας.
Σε χαιρετισμό του ο κύριος Νικολαΐδης συγχάρηκε τους «Παρατηρητές 
της Γειτονιάς» για το έργο που επιτελούν και την ενεργή συμμετοχή τους 
στον θεσμό. 
Ό κύριος Κουσιουμής ευχαρίστησε τους Παρατηρητές για την άριστη συ-
νεργασία τους με την Αστυνομία για την πρόληψη της εγκληματικότητας 
στους Δήμους και στις Κοινότητες.
Ό κύριος Παττούρας παρουσίασε τα πλεονεκτήματα της εφαρμογής του 
προγράμματος, στο οποίο λαμβάνουν μέρος πάνω από 90.000 εθελοντές 
από όλη την Κύπρο.
Ό θεσμός του «Παρατηρητή της Γειτονιάς» εφαρμόζεται με μεγάλη επι-
τυχία από το 2011 και αποτελεί μια σύγχρονη στρατηγική πρόληψης του 
εγκλήματος η οποία υλοποιείται με τη συνεργασία της Αστυνομίας, των 
Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των πολιτών. Στη Λεμεσό ο αριθμός των 
Παρατηρητών της Γειτονιάς ανέρχεται γύρω στους 2.700.
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Ό ΧΡΙΣΤΌΣ ΠΑΠΑΔΌΠΌΥΛΌΣ κέρδισε μέσω της 
τέχνης της υποκριτικής την αγάπη του κόσμου 
και ο Πάνος Σολομωνίδης την παγκόσμια καταξί-
ωση υπηρετώντας την επιστήμη της αστρονομί-
ας. Ανταπέδωσαν στην πόλη τα όσα πέτυχαν στη 
ζωή τους, με δυο μεγάλες δωρεές. 
Δυο σπουδαίες προσωπικότητες της Λεμεσού με 
εντελώς διαφορετική πορεία, αλλά με δυο κοινά 
χαρακτηριστικά. Στα νιάτα τους, στάθηκαν απέ-
ναντι στο κατεστημένο και τα στερεότυπα της 
εποχής, θέλοντας να κάνουν πραγματικότητα τα 
όνειρά τους. Μεγαλώνοντας, σοφοί πλέον και γε-
μάτοι από εμπειρίες ανταπέδωσαν στο κοινωνικό 
σύνολο με τη γενναιοδωρία που τους διακρίνει, 
παραμένοντας όμως πάντα σεμνοί. Η απόφασή 
τους να δωρίσουν μεγάλο μέρος της περιουσίας 
τους στην πόλη τους, χωρίς ανταλλάγματα, χω-
ρίς να επιδιώκουν δόξες και τιμές, τους καθιστά 
«φάρους» και παραδείγματα ζωής για όλους μας. 

Πάνος Σολομωνίδης: Η αστρονομία είναι 
ίσως μαζί με τη Λεμεσό, οι μεγαλύτερες 
αγάπες της ζωής του 
Ό Πάνος Σολομωνίδης μας υποδέχτηκε στο λιτό 
διαμέρισμά του στον έκτο όροφο μιας προπο-
λεμικής πολυκατοικίας, πίσω από τη Δημοτική 
Βιβλιοθήκη της Λεμεσού, από το μπαλκόνι του 
οποίου αγναντεύει τη θάλασσα της Λεμεσού. Λί-
γες μόλις δεκάδες μέτρα ανατολικά βρίσκεται το 
Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Λεμεσού, το οποίο 
φέρει το όνομά του. Μιλώντας μαζί του θαυμάζει 
κανείς τη διαύγεια πνεύματος και την ευγένεια 
του χαρακτήρα του, χαρακτηριστικό που διακρί-
νει αυτούς τους παλαιάς κοπής Λεμεσιανούς. 

Η ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ 
ΕΙΝΑΙ ΙΣΩΣ ΜΑΖΙ 
ΜΕ ΤΗ ΛΕΜΕΣΟ 
ΟΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ 
ΑΓΑΠΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ 
ΤΟΥ, ΟΠΩΣ ΜΑΣ 
ΛΕΕΙ Ο ΠΑΝΟΣ 
ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΗΣ

ε

ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΠΑΝΟΣ ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΗΣ

Μεγάλοι ευεργέτες της Λεμεσού
Μια ζωή σαν όνειρο 
Γιος του γιατρού Δημήτρη Σολομωνίδη από 
την Αμμόχωστο και της Ελέγκως Λανίτου, 
γεννήθηκε το 1924 στη Λεμεσό όπου πέρασε 
τα πρώτα του παιδικά χρόνια, αλλά μεγάλω-
σε στην Αμμόχωστο. Όταν αποφοίτησε από 
το γυμνάσιο εργάστηκε για μερικά χρόνια 
στην επιχείρηση του αδελφού του, Νίκου 
Σολομωνίδη, στη Λεμεσό, πριν αποφασίσει 
να εγγραφεί το 1945, σε ηλικία 21 ετών, στο 
φημισμένο Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ για 
να σπουδάσει οικονομολόγος. Ακολούθησαν 
οι σπουδές του στο Πανεπιστήμιο Μπέρκλεϊ 
της Καλιφόρνιας των Ηνωμένων Πολιτειών 
(1948-53), όπου έλαβε τη μεγάλη απόφαση 
να κάνει το όνειρο των παιδικών του χρόνων 
πραγματικότητα και να ασχοληθεί με την 
επιστήμη της αστρονομίας. Στην Κύπρο της 
δεκαετίας του 1940, μια τέτοια απόφαση 
ξένισε πολλούς. Χαρακτηριστικό του πολιτι-
σμικού υπόβαθρου της εποχής ήταν τα λόγια 
που, όπως μας λέει, του είπε ένας γηραιότε-
ρος: «Έχεις αφτιά και έπρεπε να τα ξεριζώσει 
ο πατέρας σου, να μην λες αυτές τις ανοησί-
ες. Άκου λέει να σπουδάσει αστρονομία…». 
Το 1954 επέστρεψε για λίγο στην Κύπρο, 
διδάσκοντας στο Γυμνάσιο Αμμοχώστου και 
έναν χρόνο αργότερα συμπλήρωσε τις ανώ-
τατες σπουδές του στο University College 
του Λονδίνου. Στη Λεμεσό επέστρεψε οριστι-
κά το 1960 και μέχρι το 1982 ήταν διευθύνων 
σύμβουλος στην οικογενειακή επιχείρηση 
εισαγωγής και πώλησης αυτοκινήτων, ποδη-
λάτων και ηλεκτρικών συσκευών.
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Η αστρονομία 
Η αστρονομία είναι ίσως μαζί με τη Λεμεσό 
οι μεγαλύτερες αγάπες της ζωής του, όπως 
μας λέει ο Πάνος Σολομωνίδης. Μια επιστή-
μη την οποία ετάχθη να υπηρετεί για όλη του 
τη ζωή. Ό Πάνος Σολομωνίδης είναι πρόε-
δρος της Κυπριακής Αστροναυτικής Εταιρείας 
από το 1961. Έχει εκπροσωπήσει την Κύπρο 
σε πολλά συνέδρια της Διεθνούς Αστροναυ-
τικής Όμοσπονδίας, της οποίας η Κυπριακή 
Αστροναυτική Εταιρεία είναι πλήρες και ψη-
φίζον μέλος. Κατά το συνέδριο της Διεθνούς 
Αστροναυτικής Όμοσπονδίας στη Βιέννη το 
1972, εξελέγη από την ολομέλεια του συνε-
δρίου μέλος της επιτροπής που εκπροσωπεί 
την Όμοσπονδία, στην Επιστημονική Υποεπι-
τροπή της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών 
για την Ειρηνική Χρήση του Απώτερου Δια-
στήματος. 

Λιθογραφείο Κουβά 
Το 2004 δώρισε στον Δήμο Λεμεσού το πα-
λιό κτίριο του λιθογραφείου Κουβά, το οποίο 
προηγουμένως είχε αγοράσει, επενδύοντας 
για τον σκοπό αυτό ένα μεγάλο μέρος της 
περιουσίας του. Με αυτή τη γενναιόδωρη δω-
ρεά του Πάνου Σολομωνίδη και την απόφαση 
του Δήμου για αξιοποίηση του κτιρίου, δό-
θηκε η δυνατότητα στέγασης του Θεατρικού 
Μουσείου Κύπρου. Ως ένδειξη τιμής ο Δήμος 
Λεμεσού μετονόμασε το πολιτιστικό συγκρό-
τημα που αποτελείται από το Θεατρικό Μου-
σείο και το Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου, σε 
Πολιτιστικό Κέντρο «Πάνος Σολοµωνίδης». Τα 
εγκαίνια του κέντρου τελέστηκαν στις 2 Ιου-
λίου 2010.
Πώς αποφασίσατε να κάνετε αυτή τη μεγάλη 
δωρεά;  Ήθελα να προσφέρω κάτι στην πόλη 
μου και κάθε ημέρα που περνά και βλέπω τη 
δουλειά που γίνεται, μεγαλώνει η χαρά μου 
και η βεβαιότητα ότι έπραξα κάτι καλό. Όύτε 
ένα δευτερόλεπτο δεν μετανιώνω για αυτό. 
Θέλω και πάλι να διαβιβάσω τις ευχαριστίες 
μου προς τον Δήμο Λεμεσού, που έδωσε στο 
κτίριο αυτό το όνομά μου. 

Χρίστος Παπαδόπουλος: 
Η φυσιογνωμία που αποτυπώθηκε  
στη μνήμη των Κυπρίων 
Συναντήσαμε τον Χρίστο Παπαδόπουλο στο αρ-
χοντικό της οικογένειας που δώρισε στον Δήμο 
Λεμεσού, ένα από τα ελάχιστα που έχουν απο-
μείνει στον παραλιακό δρόμο. Ένα διώροφο σπί-
τι, με καμάρες και παλιά διακοσμημένα δάπεδα 
και μια μεγάλη αυλή στο πίσω μέρος του, ένας 
μικρός παράδεισος στην καρδιά της πολύβουης 
πόλης. Ό δημοφιλής ηθοποιός ο οποίος για πολ-
λές δεκαετίες σκορπούσε το γέλιο μέσα από χα-
ρακτηριστικούς ρόλους του, ιδιαίτερα στην τη-
λεόραση, είναι ξακουστός για τη φιλοξενία του, 
κάτι που φρόντισε να μας αποδείξει για ακόμη 
μια φορά. Μιλώντας μαζί του θαυμάζει κανείς 
την αστείρευτη ενέργεια, παρά τα προβλήματα 
υγείας που τον ταλαιπωρούν. Ένας αριστοκρά-
της που όμως παραμένει ολιγαρκής και αναζη-
τά, με κάθε ευκαιρία, τρόπους να προσφέρει 
στο κοινωνικό σύνολο. 

Η γέννηση ενός κωμικού ηθοποιού 
Γεννήθηκε σε μια μεγαλοαστική οικογένεια της 
Λεμεσού, γιος του πρόξενου της Ισπανίας στη 
Λεμεσό Λεωνίδα Παπαδόπουλου. «Έχασα τον 
πατέρα του σε ηλικία μόλις έξι ετών» μας λέει 
καθώς μας συστήνει μέσα από τις παλιές φω-
τογραφίες που κοσμούν τους ψηλούς τοίχους, 
την οικογένειά του. Όταν αποφοίτησε από την 
Εμπορική Ακαδημία του Πολυδωρίδη, εργά-
στηκε για ένα διάστημα στα γραφεία και στη 
συνέχεια ως πλασιέ στους Αδελφούς Λανίτη. 
Ήταν η περίοδος του Απελευθερωτικού Αγώνα 
1955-59. Τότε αποφασίζει να εγγραφεί στη Δρα-
ματική Σχόλη του Κωστή Μιχαηλίδη και της Μαί-
ρης Αρώνη. Εξάλλου, από μικρός αγαπούσε το 
θέατρο, λάμβανε μέρος σε παραστάσεις και του 
άρεσε ιδιαιτέρως να κάνει μιμήσεις. «Από τον 
πρώτο κιόλας χρόνο των σπουδών μου» όπως 
μας εξιστόρησε, «μου είχαν προτείνει να λάβω 
μέρος σε κάποια ελληνική ταινία, αλλά δεν έγι-
νε επειδή κάθε καλοκαίρι ερχόμουν πίσω στην 
Κύπρο και έχασα βέβαια μια ευκαιρία. Μετά 
από χρόνια ο αείμνηστος Σωτήρης Μουστάκας, 
μου είπε ότι ήταν μεγάλο λάθος που αρνήθηκα, 

Ο Χρίστος Παπαδόπουλος 
είναι γιος του πρόξενου 
της Ισπανίας στη Λεμεσό 
Λεωνίδα Παπαδόπουλου.

Ο Πάνος Σολομωνίδης είναι 
γιος του γιατρού Δημήτρη 
Σολομωνίδη από την 
Αμμόχωστο και της Ελέγκως 
Λανίτου. Γεννήθηκε το 1924 
στη Λεμεσό.
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ΧΡΙΣΤΟΣ 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: 
ΔΕΝ ΕΚΑΝΑ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΟΥΤΕ ΕΓΩ
ΟΥΤΕ Η ΑΔΕΛΦΗ ΜΟΥ
ΚΙ ΕΤΣΙ ΕΜΕΙΝΕ ΤΟ 
ΠΑΤΡΙΚΟ ΜΑΣ ΣΠΙΤΙ
ΚΑΙ ΕΙΧΑΜΕ ΠΑΝΤΑ
ΤΗΝ ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΝΑ 
ΜΗΝ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΤΕΙ…

όμως δεν το μετανιώνω». Όταν επέστρεψε στην 
Κύπρο, πρωτόπαιξε στον Όργανισμό Θεατρικής 
Ανάπτυξης Κύπρου (ΌΘΑΚ).

«Ε Σολωμό…»
Η αναγνώριση από το θεατρόφιλο κοινό δεν άρ-
γησε να έρθει, όταν υποδύθηκε τον σχολιαστή 
στον «Πλούτο» του Αριστοφάνη, έναν ρόλο που 
δεν υπάρχει στο αρχαίο κείμενο και δημιούρ-
γησε, ειδικά για αυτόν, ο σκηνοθέτης Εύης Γα-
βριηλίδης. «Όταν άρχιζε το έργο, έμπαινα εγώ 
με χιτώνα και άσπρα μαλλιά και διέκοπτα την 
παράσταση για να εξηγώ στους θεατές τα διά-
φορα σημεία του έργου» αναφέρει χαρακτηρι-
στικά ο κ. Παπαδόπουλος. Όι παραστάσεις ση-
μείωσαν μεγάλη επιτυχία και ο κόσμος έτρεχε 
να συγχαρεί τον σκηνοθέτη, για το νέο ταλέντο 
που ανακάλυψε. Αν και έπαιξε σε σπουδαία 
έργα στο θέατρο, κατά γενική ομολογία, ο Χρί-
στος Παπαδόπουλος αγαπήθηκε από το πλατύ 
κοινό μέσα από τα τηλεοπτικά κυπριακά σκετς. 
Ό ρόλος που τον καθιέρωσε ήταν αυτός του 
γέρου Χατζηευθύμιου, του παππού στην «Όι-
κογένεια Σολωμού» του Μιχάλη Πιτσιλλίδη, η 
τηλεοπτική μεταφορά του οποίου αποτέλεσε 
μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της κυπρια-
κής τηλεόρασης. Ακόμα και σήμερα, μετά από 
τόσα χρόνια, κάποιοι όταν με δουν στον δρόμο 
μού φωνάζουν «ε… Σολωμό…». «Έχασα το όνο-
μά μου», μας λέει χαριτολογώντας. 
Ποια είναι η καθημερινότητά σας; Με τι ασχο-
λείστε περισσότερο; Έχω ένα μεγάλο περιβόλι 
πίσω από το σπίτι, το οποίο περιποιούμαι, δεν 
μου αρέσει να κάθομαι παρόλο που αντιμετω-
πίζω κινητικά προβλήματα. 

Το αρχοντικό
Η δωρεά της οικογενειακής διατηρητέας διώ-
ροφης κατοικίας που δεσπόζει επί του παραλι-
ακού δρόμου και είναι γνωστή στους παλαιότε-
ρους ως «το σπίτι του Προξένου», με τη σημε-
ρινή της αξία να φτάνει τα €2,3 εκατομμύρια, 
αφού ανακαινιστεί θα γίνει το ισόγειο «Μου-
σείο Λεωνίδα Παπαδόπουλου», αφιερωμένο 
στις σχέσεις της Λεμεσού με άλλες χώρες. Ό 
επάνω όροφος ο οποίος αποτελείται από τρεις 
ευρύχωρες αίθουσες και άλλους μικρότερους 
βοηθητικούς χώρους στο πίσω μέρος, θα γί-
νει χώρος πολιτιστικών εκδηλώσεων. Πίσω 
υπάρχει μεγάλη αυλή και περιβόλι που θα γί-
νει ανοικτό πάρκο με παιχνίδια, αφού αφαιρε-

θεί η περίφραξη. Παρόλο που το μεγαλύτερο 
μέρος του εξοπλισμού του σπιτιού χάθηκε με 
τα χρόνια, στο αρχοντικό παραμένουν ακόμη 
σημαντικά κειμήλια, όπως παράσημα, λιγοστά 
έπιπλα, βιβλία, στολές θεάτρου και συλλογές 
φωτογραφιών. 
Γιατί αποφασίσατε να δωρίσετε το σπίτι σας 
στον Δήμο Λεμεσού; Δεν έκανα οικογένεια 
ούτε εγώ ούτε η αδελφή μου κι έτσι έμεινε το 
πατρικό μας σπίτι και είχαμε πάντα την επιθυ-
μία να μην κατεδαφιστεί, γι’ αυτό και, μετά 
από παρότρυνση του τέως δημάρχου Ανδρέα 
Χρίστου, αποφασίσαμε να το δωρίσουμε στον 
Δήμο Λεμεσού. 

Η διώροφη κατοικία της οικογένειας Παπαδοπούλου, 
που δεσπόζει επί του παραλιακού δρόμου.

Το κτίριο του Θεατρικού Μουσείου Κύπρου, 
δωρεά του Πάνου Σολομωνίδη, στον Δήμο Λεμεσού.
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Ό ΜΑΓΙΚΌΣ ΚΌΣΜΌΣ του κυπριακού θεάτρου 
ξεδιπλώνεται σε ένα μουσείο - κόσμημα για τη 
Λεμεσό, την πόλη που επιλέχθηκε και είχε την 
τιμή να το φιλοξενήσει. Το Θεατρικό Μουσείο 
Κύπρου είναι ένας πραγματικά αριστουργημα-
τικός χώρος ο οποίος χρησιμοποιώντας τις πιο 
σύγχρονες μεθόδους παρουσιάζει την ιστορία 
της θεατρικής δραστηριότητας στην Κύπρο και 
των ανθρώπων που την υπηρετούν. Τα «ιερά τέ-
ρατα» του κυπριακού θεάτρου όπως η Δέσποι-
να Μπεμπεδέλη, ο Στέλιος Καυκαρίδης, η Δώρα 
Κακουράτου, ο Εύης Γαβριηλίδης και η Τζένη 
Γαϊτανοπούλου, ξεπηδούν μέσα από τις οθόνες 
και καταγράφουν τις εμπειρίες τους, ενώ φω-
τογραφίες, αφίσες, κουστούμια και σκηνικά σε 
συνεπαίρνουν. Κινητήρια δύναμη του μουσείου 
είναι οι λειτουργοί του: Αγγελίνα Μορίδου, Να-
ταλία Κουχαρτσιούκ και Νικολέτα Τζιαούρη, οι 
οποίες μας ξενάγησαν στους χώρους του. Μια 
από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του μουσείου, 
όπως λένε, είναι ότι κατάφερε μέσω των εκπαι-
δευτικών κυρίως προγραμμάτων που αναπτύσ-
σει να κερδίσει τα παιδιά, τα οποία έγιναν οι 
καλύτεροι πρεσβευτές του. Εξάλλου είναι από 
τους πλέον εξοικειωμένους επισκέπτες του, 
πείθοντας πολλές φορές και τους γονείς τους να 
τα ακολουθήσουν. Το μουσείο μπαίνει σταδια-
κά στο ημερήσιο πρόγραμμα ξένων ταξιδιωτών, 
ενώ επόμενο στοίχημά του είναι η προσέλκυση 
του κυπριακού κοινού, το οποίο μέχρι σήμερα 
δείχνει μεγαλύτερη προτίμηση στις εκδηλώσεις 

που διοργανώνονται στους χώρους του, οι οποί-
ες στις πλείστες των περιπτώσεων στέφονται με 
επιτυχία. 

Τριάντα ένα χρόνια πριν
Όταν το 1987 ο συλλέκτης Νίκος Σ. Νικολαΐδης 
δώρισε το σπάνιο αρχείο του, με πλούσιο υλικό 
σε σχέση με τη θεατρική δραστηριότητα στην 
Κύπρο στον Δήμο Λεμεσού, έθετε τον θεμέλιο 
λίθο για τη δημιουργία του Θεατρικού Μουσεί-
ου Κύπρου. Η απόφασή του αυτή αποτέλεσε 
και την απαρχή μιας μακροχρόνιας έρευνας και 
προσπάθειας που έκαναν από κοινού ο Δήμος 
Λεμεσού και ο Θεατρικός Όργανισμός Κύπρου 
για την ίδρυση του μουσείου, διαβλέποντας την 
ανάγκη για διαφύλαξη της θεατρικής ιστορίας 
του τόπου. Μετά από τη γενναιόδωρη δωρεά 
του Πάνου Σολοµωνίδη προς τον Δήμο Λεμε-
σού, το μουσείο βρήκε φιλόξενη στέγη στο 
αποκατεστημένο πρώην λιθογραφείο Κουβά. 
Το μουσείο περιλαμβάνει επίσης το αρχείο του 
Γεώργιου Φιλή αναφορικά µε τον Όργανισμό 
Θεατρικής Ανάπτυξης Κύπρου (ΌΘΑΚ), το αρ-
χείο του Γιώργου Βατυλιώτη, υλικό από το αρ-
χείο του ΘΌΚ, επαγγελματιών του θεάτρου και 
θιάσων. 

Θεματικές Ενότητες
Η ιστορία: Πρόκειται για µια αναδρομή στους 
σημαντικούς σταθμούς της θεατρικής δραστη-
ριότητας στην Κύπρο. Ένα φυλλάδιο από επί-

ΕΠΙΣΚΕΨΗ

ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Η κιβωτός του θεάτρου
ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ 
ΝΑ ΤΟ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΤΕ
ΚΑΙ ΝΑ
ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΣΤΕΙΤΕ
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σκεψη ελληνικού θιάσου στην Κύπρο το 1912 
αποτελεί ένα από τα παλαιότερα αντικείμενα 
της συλλογής. 
Οι συντελεστές: Φωτογραφίες, μακέτες, σκί-
τσα, κοστούμια, αφίσες και οπτικοακουστικό 
υλικό αποτελούν τα εκθέματα της ενότητας. Η 
σύμπραξη δημιουργών, όπως συγγραφείς, σκη-
νοθέτες, ηθοποιοί, σκηνογράφοι, ενδυματολό-
γοι, μουσικοί, χορογράφοι και τεχνικοί, καταλή-
γει στη δημιουργία της θεατρικής παράστασης. 
Σκίτσα του Τηλέμαχου Κάνθου από τη δεκαετία 
του 1940, ένα κοστούμι του Χορού από τον Αία-
ντα (ΘΌΚ 1973) είναι μερικά από τα παλαιότερα 
εκθέματα.
Η παράσταση: Πρόκειται για το κεντρικό μέρος 
του μουσείου, στο οποίο παρουσιάζονται κο-
στούμια από εμβληματικές παραστάσεις της 
θεατρικής πορείας του τόπου. 
• Το μουσείο διαθέτει ένα μικρό πωλητήριο με 
βιβλία, εκδόσεις, αναμνηστικά αντικείμενα και 
μια πλούσια θεατρική βιβλιοθήκη - αρχείο προς 
ψηφιοποίηση. Πολύ σύντομα οι ηλεκτρονικοί 
κατάλογοι της βιβλιοθήκης θα είναι διαθέσιμοι 
στην ιστοσελίδα του μουσείου. 

Εκδηλώσεις - σταθμοί 
Στις εκδηλώσεις - σταθμούς του μουσείου στα έξι 
χρόνια πορείας του, συγκαταλέγεται η διοργάνω-
ση το φθινόπωρο 2015 του πρωτοποριακού επι-
στημονικού συνεδρίου με θέμα «Το θέατρο στη 
νεότερη και τη σύγχρονη Κύπρο», σε συνεργασία 
με το Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου, τον 
Δήμο Λεμεσού και τον ΘΌΚ, καθώς και η «Πρωι-
νή βόλτα στα Μουσεία» με το Παττίχειο Δημοτικό 
Μουσείο, τον Μάιο του 2017. 
Άξια αναφοράς είναι και η συνεργασία που 
εγκαινίασε τα τελευταία δύο χρόνια με το Πολι-
τιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου για την πραγ-
ματοποίηση μιας σειράς εργαστηρίων για παιδιά, 
αλλά και η πρόσφατη συνεργασία με τον ΘΌΚ, 
για την πραγματοποίηση εργαστηρίων που απευ-
θύνονται σε συμμετέχοντες διαφόρων ηλικιών 
και ενδιαφερόντων. 
Με στόχο την άμεση επαφή του κοινού με το 
θέατρο, το Θεατρικό Μουσείο καλεί κάθε χρόνο 
θιάσους, θεατρικές ομάδες, επαγγελματίες εμ-
ψυχωτές και θεατροπαιδαγωγούς, για να παρου-
σιάσουν στον χώρο του παραστάσεις θεάτρου 
σκιών, εργαστήρια, αφηγήσεις παραμυθιών και 
θεατρικές παραστάσεις. Παράλληλα το προσωπι-
κό του μουσείου διοργανώνει διάφορες ετήσιες 
εκδηλώσεις (Παγκόσμια Ημέρα Μουσείων/Θε-

άτρου, χριστουγεννιάτικες/πασχαλινές δράσεις 
και καλοκαιρινά προγράμματα). 

Εκπαιδευτικά προγράμματα 
Τα εκπαιδευτικά προγράμματα βρίσκονται στον 
πέμπτο χρόνο εφαρμογής τους και τον Σεπτέμ-
βριο του 2017 ανανεώθηκαν πλήρως. Στόχος των 
προγραμμάτων που καλύπτουν όλα τα στάδια 
της εκπαίδευσης, από το νηπιαγωγείο μέχρι το 
λύκειο, είναι η γνωριμία των μαθητών με το μου-
σείο και η δημιουργική επαφή με στοιχεία της 
ιστορίας του κυπριακού θεάτρου και της τέχνης 
του θεάτρου εν γένει. Βασίζονται στην παρατή-
ρηση και τον συσχετισμό πληροφοριών, την εξε-
ρεύνηση, την ανακάλυψη και την ανάπτυξη της 
φαντασίας. 

Ψηφιακή ξενάγηση 
Είναι διαθέσιμη στο κοινό η εφαρμογή μέσω 
της χρήσης κινητού τηλεφώνου, με οπτικοακου-
στικό, διαδραστικό υλικό που εμπλουτίζει την 
ενημέρωση και την επαφή του επισκέπτη με τα 
εκθέματα (τα βίντεο περιλαμβάνουν συνεντεύ-
ξεις συντελεστών του θεάτρου, φωτογραφίες, 
αποσπάσματα παραστάσεων). 

«Γνωρίζω το μουσείο πα-
ρέα με τον κύριο Πανωφό-
ρη» για παιδιά νηπιαγω-
γείου και προδημοτικής. 
Μια διαδραστική γνωριμία 
με θεατρικοπαιδαγωγικές 
δραστηριότητες.

Info: Πάνου Σολoµωνίδη 8, Τηλ.: 25343464
www.cyprustheatremuseum.com, 
theatre.museum@cytanet.com.cy
Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα, Τετάρτη, Πέμπτη 9:00-13:00, 
Τρίτη, Παρασκευή 9:00-13:00 και 16:00-19:00, 
Κυριακή 10:00-14:00 (μόνο με προκράτηση).
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ

ΤΑ ΛΕΜΕΣΙΑ, η μεγαλύτερη αθλητική διοργά-
νωση του Δήμου Λεμεσού αλλά και όλης της 
Κύπρου, επέστρεψαν και φέτος εμπλουτισμένα 
για 19η χρονιά και υπόσχονται να χαρίσουν στο 
κοινό μοναδικό θέαμα και έντονες συγκινήσεις. 
Στο φετινό πρόγραμμα της κορυφαίας γιορτής 
του αθλητισμού θα φιλοξενηθούν συνολικά 22 
αθλητικές διοργανώσεις και αναμένεται να συμ-
μετάσχουν, ως αθλητές και θεατές, πάνω από 35 
χιλιάδες άνθρωποι. 
Η αυλαία των 19ων Λεμεσίων άνοιξε στις 17 
Μαρτίου 2018 με τον ΌΠΑΠ Μαραθώνιο ΓΣΌ και 
θα κλείσει με το Τρίαθλο στις 4 Νοεμβρίου 2018. 
Σε συνέντευξη Τύπου για την εξαγγελία της επί-
σημης έναρξης των Λεμεσίων 2018, ο δήμαρ-
χος Λεμεσού Νίκος Νικολαΐδης ανέφερε ότι το 
πρόγραμμα των Λεμεσίων συμπεριλαμβάνει μια 
πανδαισία αθλητικών διοργανώσεων στις οποί-
ες μπορούν να συμμετέχουν μικροί και μεγάλοι 
από 8 χρονών και άνω.

Οι εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν
• ΌΠΑΠ Μαραθώνιος Λεµεσού ΓΣΌ. 

 Η μεγαλύτερη αθλητική διοργάνωση της 
Κύπρου, µε έξι διαφορετικές διαδρομές 
και τέσσερις παράλληλες εκδηλώσεις! Η 
δωδέκατη έκδοση του ΌΠΑΠ Μαραθωνίου 
Λεμεσού ΓΣΌ διεξήχθη στις 17 και 18 Μαρ-
τίου 2018, και φιλοξένησε 15.000 δρομείς 
οι οποίοι έτρεξαν κατά μήκος της Μεσογει-
ακής ακτογραμμής της Λεμεσού! 

• Πανελλήνιοι σχολικοί αγώνες    
πετοσφαίρισης Λυκείων

 Πλούσιο θέαμα και δυνατές συγκινήσεις 
προσέφεραν οι Πανελλήνιοι σχολικοί αγώ-
νες πετοσφαίρισης Λυκείων Ελλάδας - Κύ-
πρου, που διεξήχθησαν στις 23 και 24 Απρι-
λίου 2018. 

 Την Κύπρο εκπροσώπησαν το Λύκειο Πέ-
τρου και Παύλου Λεμεσού στα κορίτσια και 
το Grammar School, Λεμεσού στα αγόρια, 
ενώ οι αγώνες πραγματοποιήθηκαν με το 
σύστημα «Final 4» στα γήπεδα Σπύρος Κυ-
πριανού και Θεμιστόκλειο Αθλητικό Κέντρο 
στη Λεμεσό.

ΤΑ ΛΕΜΕΣΙΑ 2018 ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ

«Κάνε την άσκηση τρόπο ζωής»
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ΙΟΥΝΙΟΣ
• 8-17 Ιουνίου 2018: Limassol 3ON3, Χώ-

ρος: Κυκλική Αποβάθρα Πολυλειτουρ-
γικού Παραθαλάσσιου Πάρκου

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
• 3-5/8/18: Beach Water Polo Tour, Χώ-

ρος: Αποβάθρα Παλιού Λιμανιού 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
• 29/9/18: Fitness For All, Χώρος: Κυκλι-

κή Αποβάθρα Πολυλειτουργικού Παρα-
θαλάσσιου Πάρκου

 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ   
• 6/10/18: Less Mills Fitness Day, Χώρος: 

Κυκλική Αποβάθρα Πολυλειτουργικού 
Παραθαλάσσιου Πάρκου

• 6-7/10/18: Limassol Indoor Rowing 
Challenge, Χώρος: Πλατεία Παλιού Λι-
μανιού

• 13/10/18: Run In Colour
• 14/10/18: Μέρα Αγωνιστικού Προσανα-

τολισμού, Χώρος: Δημοτικός Κήπος
• 14/10/18: Ποδηλατική Διαδρομή 10 

χλμ. Γύρος της Λεμεσού, Χώρος: Χώρος 
Στάθμευσης Εναερίου 

• 14/10/18: Mediterranean Fudokan 
Shotokan Traditional Karate Cup, Χώ-
ρος: Αμφιθέατρο Πολυλειτουργικού 
Παραθαλάσσιου Πάρκου

• 14/10/18: Αγώνες Στίβου Βετεράνων, 
Χώρος: Λανίτειο  

• 19-21/10/18: Πυγμαχία, Χώρος: Αμφι-
θέατρο Πολυλειτουργικού Παραθαλάσ-
σιου Πάρκου

• 20-21/10/18: 3οι Διεθνείς Κολυμβητι-
κοί Αγώνες Βετεράνων, Χώρος: Όλυμπι-
ακό Κολυμβητήριο

• 21/10/18: Αγώνες Δρόμου 10 χλμ. Μά-
ριος Αγαθαγγέλου, Χώρος: Φυτίδειο

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 
• 4/11/18: Τρίαθλο, Χώρος: Ανατολικό 

Τμήμα Επίχωσης 

OI ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΛΕΜΕΣΙΩΝ 2018• 2ος Εταιρικός Φιλανθρωπικός Αγώνας  
Σκυταλοδρομίας ΟΠΑΠ RUN4ALL

 Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και το 
Σωματείο Δρομέων ΕΥ ΖΗΝ, με την υποστή-
ριξη του Δήμου Λεμεσού διοργάνωσαν τον 
2o Εταιρικό Φιλανθρωπικό Αγώνα Σκυταλο-
δρομίας ΌΠΑΠ Run4All 4Χ4 km. Ό Αγώνας δι-
εξήχθη στις 29 Απριλίου 2018 στην Πλατεία 
Πανεπιστημίου στη Λεμεσό. 

• Dorians Coastal Challenge 
 Ό απόλυτος αγώνας αντοχής Dorians Coastal 

Challenge επέστρεψε στις 5 Μαΐου 2018, με 
μια μοναδική εκδήλωση στην Κύπρο, από τις 
ελάχιστες μάλιστα που πραγματοποιούνται 
σε όλο τον κόσμο! Για πρώτη φορά, ο Μό-
λος Λεμεσού φιλοξένησε τους Δωριείς σε 
μια διαδρομή 5 χιλιομέτρων με πέραν των 
20 εμποδίων και δοκιμασιών κατά μήκος της 
παραλίας και εντός της θάλασσας, σε ρηχά 
νερά. Αναρρίχηση σε σχοινιά, δίχτυα και απο-
βάθρες, πλεύση με ξύλινες σχεδίες, πτώσεις 
στη θάλασσα από φουσκωτά παγόβουνα και 
τσουλήθρες είναι μόνο μερικές από τις δοκι-
μασίες που συνέθεσαν μια εκδήλωση πραγ-
ματικής πρόκλησης και διασκέδασης.

• 4ος Αγώνας Δρόμου Ομόδους
 Το Φιλανθρωπικό Ίδρυμα «Ξένιος Ξενο-

φώντος» σε συνεργασία με το Κοινοτικό 
Συμβούλιο Όμόδους, τα σωματεία Dromea 
Racing, Περικλής Δημητρίου και το Γυμνά-
σιο Όμόδους, διοργάνωσαν στις 6 Μαΐου τον 
4ο Αγώνα Δρόμου στο Όμοδος με σκοπό τη 
στήριξη των άπορων μαθητών/φοιτητών. Το 
«Omodos Cross Xenion Race» περιλάμβανε 
κατηγορίες παιδιών Δημοτικού, Γυμνασίου 
και Λυκείου αλλά και ενήλικες.

• Κολυμπώ για τον Συνάνθρωπό μου
 Το Κολυμβητήριο Ιακώβου και ο Αντιρευ-

ματικός Σύνδεσμος Κύπρου στήριξαν και 
φέτος τους ρευματοπαθείς συνανθρώπους 
μας διοργανώνοντας στις 6 Μαΐου 2018 στο 
Όλυμπιακό Κολυμβητήριο Λεμεσού την ετή-
σια φιλανθρωπική κολυμβητική εκδήλωση 
«Κολυμπώ για τον Συνάνθρωπό μου 2018». 
Η εκδήλωση ήταν αφιερωμένη, όπως κάθε 
χρόνο, στη μνήμη του Πανίκου Ιακώβου, o 
οποίος άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα του 
στα αθλητικά δρώμενα της Κύπρου.
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ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ  

Όι περισσότεροι στη Λεμεσό γνωρίζουν τη 
Χαβούζα, που υπάρχει σήμερα ως ιστορικό 
και αρχαιολογικό μνημείο επί της λεωφόρου 
Μακεδονίας, αλλά λίγοι γνωρίζουν ότι στη 
Λεμεσό υπήρξαν, εξ όσων γνωρίζω, ακόμα δύο 
«χαβούζες»· η μια στην οδό Γλάδστωνος, κοντά 
στον Πεντάδρομο και η άλλη, επίσης στην ίδια 
παράλληλη γραμμή της οδού Γλάδστωνος 
κοντά στη Δευτέρα Αστική, στην Παμπούλα. 
Ό Ιωάννης Καραγεωργιάδης (δήμαρχος 1885-
1887 και 1896-1908), σύμφωνα με τον Τίτο 
Κολώτα: «Στη δεύτερη και πιο παραγωγική 
του θητεία η προσοχή του στρέφεται στη λύση 
του προβλήματος της ύδρευσης της πόλης 
και την προστασία της από τις πλημμύρες, 
δύο διαχρονικά προβλήματα που ουσιαστικά 
υπάρχουν μέχρι σήμερα... Ό Γαρύλλης μαζί 
με άλλα ρέματα κατέβαιναν προς την πόλη 
που πλημμύριζε συχνά, με καταστροφές σε 
κτίρια, ιδιαίτερα στην τουρκική συνοικία, και 
επηρέαζαν και το παραλιακό μέτωπο. Γι’ αυτό 
και μετά το 1894 κατασκευάστηκε τεχνητή 
κοίτη που παρέκαμπτε τα τότε όρια της πόλης 
εκεί που αργότερα ήταν γνωστή ως «η περιοχή 
του Σουέζ» (από το ομώνυμο καφενείο που 
βρισκόταν στη λεωφόρο Μακαρίου) στον Άγιο 
Ιωάννη. Με κυβερνητικά δάνεια βελτιώνει 
το υδατικό δίκτυο, εγκαθιστά μηχανή που 
διοχετεύει σ’ αυτό το νερό και κτίζεται δεύτερη 
δεξαμενή στη χαβούζα».
Την αναφορά για τη «χαβούζα» της οδού 
Γλάδστωνος, την έφερε στην επιφάνεια, 
στον ιστότοπο «Λεμεσού Μνήμες», ο Νίκος 
Σωτηρίου, με μια σειρά φωτογραφιών που 
ανάρτησε στον «τοίχο» του. Σ’ αυτές, ο στόχος 
ήταν να δείξει σημεία από τη γειτονιά του 
(οδός Ανεξαρτησίας και Κυριάκου Μάτση), 
με ενσταντανέ με φίλους. Όμως, πάντα 
σε μια φωτογραφία υπάρχουν πολλαπλές 
αναγνώσεις. Ό Νίκος διασώζει τη μοναδική 
φωτογραφία (εξ όσων γνωρίζουμε) αυτής 
της χαβούζας. Μάλιστα, φρόντισε ώστε να 
συνοδεύεται η μία από τις φωτογραφίες με 
το εξής σημείωμα: «Κάθε δρόμος και γειτονιά 
έχουν τη δική τους ιστορία. Όι συγκεκριμένες 

φωτογραφίες είναι της δικής μου γειτονιάς, της 
γειτονιάς του Milk Bar και των λουκουμάδων, 
όπως τη θυμούνται οι παλιοί, και μετέπειτα 
του Φιέστα. Λίγοι όμως θα θυμούνται και 
ελάχιστοι θα γνωρίζουν για την περιοχή 
αυτή. Το πατρικό μου χτίστηκε πέριξ του 
1940 και προηγουμένως ήταν περιβόλια και η 
ονομασία της περιοχής ήταν η «Περβόλα του 
Άριστου». Εκεί που ήταν το θερινό Milk Bar 
είχε ένα πηγάδι για άρδευση και στην απέναντι 
πλευρά, εκεί που είναι τώρα το parking, 
είχε μια δεξαμενή για να αποθηκεύεται το 
νερό για πότισμα. Εκεί που είναι τώρα το 
Παττίχειο, ήταν χτήματα των Μεσανοϊτών και 
έσπερναν φαρρά, μια φορά δε τους ξέφυγε 
ένα άλογο και έπεσε στον λάκκο του πηγαδιού 
και πνίγηκε. Στις αρχές του 50 μέχρι το 55 
πριν να γίνει το Milk Bar μπαρ λειτουργούσε 
καλοκαιρινό καμπαρέ, και το 1964 έγινε το 
«Φιέστα». Το καλοκαιρινό Milk Bar ήταν το 
γήπεδο της περιοχής. Όι λουκουμάδες, το 
άλλο σημείο αναφοράς της γειτονιάς, άρχισαν 
να λειτουργούν το 56 περίπου στη γωνία με 
τη Γλάδστωνος, αρχικά κάτω από τη χαβούζα, 
η οποία κατασκευάστηκε από τους Άγγλους 
τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο για αποθήκες 
νερού σε περίπτωση βομβαρδισμού από τους 
Γερμανούς. Παρόμοια κατασκευή υπήρχε και 
κοντά στη Β΄ Αστική. Το κατασκεύασμα ήταν 
πέτρινο και στο έδαφος είχε ένα δωμάτιο, και 
εξωτερικά είχε μια σιδερένια ανεμόσκαλα 
από την οποία ανεβαίναμε στην κορυφή. Την 
εποχή μας δεν είχε νερό, ήταν άδειο. Εκεί 
λειτούργησε ο Χαμπής τους λουκουμάδες του 
και μετά έκανε τις διάφορες προσθήκες. Πριν 
τους λουκουμάδες στο δωμάτιο της χαβούζας 
λειτουργούσε σουβλιτζίδικο με τον γνωστό 
Καρπή που μετακόμισε στο παντοπωλείο 
και έκανε τη γνωστή ταβέρνα. Το 1960 
κατεδαφίστηκε η χαβούζα».
Στο σημείωμα, ο Νίκος Σωτηρίου διασώζει 
αρκετές μνήμες από τη Λεμεσό όπως το 
τοπωνύμιο «Περβόλα του Άριστου», το 
«Milk Bar», γνωστό «καφενείο» της εποχής 
επί της οδού Ανεξαρτησίας, το «Φιέστα», 

H Χαβούζα της οδού Γλάδστωνος 1940-1960

ΤΟΥ Μ.Α. 
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ

Επιστημονικού 
Διευθυντή του 
Παττίχειου Δημοτικού 
Μουσείου - Ιστορικού 
Αρχείου & Κέντρου 
Μελετών Λεμεσού
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θρυλική καφετέρια της Λεμεσού επί των οδών 
Γλάδστωνος, Ηπείρου και Κυριάκου Μάτση 
κ.λπ.
Όι  Άγγλοι, μετά από τον βομβαρδισμό της 
Λεμεσού το 1941 και την καταστροφή του ερ-
γοστασίου της ΚΕΌ, είχαν αρχίσει να σκέφτο-
νται πολύ σοβαρά την περίπτωση ενδεχόμενης 
επίθεσης από τους Γερμανούς στην Κύπρο και 
είχαν προβλέψει μια σειρά αποθηκευτικών χώ-
ρων, όπως πετρελαίου, πολεμοφοδίων, νερού 
κ.λπ., σε περίπτωση ανάγκης.
Για τη χαβούζα στη Δευτέρα Αστική, μας μίλησε 
ο γνωστός καλλιτέχνης Γιώργος Μαυρογένης 
(Τηλεφωνική συνέντευξη στον Μ. Σοφοκλέους 
στις 18 Αυγούστου 2015), ο οποίος έμενε στον 
ίδιο δρόμο. Ήταν πανομοιότυπη με τη χαβούζα 
του Πενταδρόμου, πετρόκτιστη με ανοίγματα 
στις τέσσερις πλευρές. Μια σιδερένια σκάλα 
οδηγούσε στην κορυφή. Ήταν το παιχνίδι των 
παιδιών της περιοχής, κι έτσι έχει μείνει στη 
μνήμη τους μέχρι σήμερα.

Τι είναι η χαβούζα
Η «χαβούζα», χώρος συγκέντρωσης και 
διανομής νερού, υπήρξε το πρώτο έργο 
υποδομής των Άγγλων για την υδροδότηση 
του κέντρου της πόλεως της Λεμεσού. 
Έμεινε γνωστή ως η «Χαβούζα» και έδωσε 
το όνομά της ως το πόσιμο και στη συνέχεια 

ως τοπωνύμιο για τη γύρω περιοχή. Επί 
παραδείγματι, ο ναός της περιοχής είναι ο 
«Άγιος Γεώργιος της Χαβούζας» (Αϊ Γιωρκούδι). 
Ό Αδάμος Κόμπος έγραψε σχετικά: «Αυτή η 
Χαβούζα που ήταν ο χώρος συγκέντρωσης 
και στη συνέχεια διανομής του νερού, 
κτίστηκε το 1896 επί αγγλοκρατίας. Το νερό 
προς τη Χαβούζα προερχόταν από την Πηγή 
Κιτριμηλίου, μέσω πετραύλακου και υπόγειας 
στοάς στον ποταμό Γαρύλλη. Προς τη Λεμεσό 
το νερό ερχόταν με κιούγκια, όπου γινόταν 
πολύ μερική διανομή σε οικήματα, αλλά 
κυρίως σε δημόσιες βρύσες. Αυτό το σύστημα 
ύδρευσης κράτησε μέχρι το 1929 περίπου, 
όταν τη θέση του πήρε το πιο μοντέρνο που 
κατασκευάστηκε από τον Δήμο Λεμεσού, 
επί δημαρχίας Χριστόδουλου Χατζηπαύλου. 
Επακριβώς την κατασκευή και διαχείριση 
του έργου είχε η Δημοτική Εταιρεία Λεμεσού 
(Municipal Corporation of Limassol). Το νέο 
σύστημα αποτελείτο από την πηγή του νερού, 
που στην αρχή ήταν κυρίως οι «λάκκοι» στην 
περιοχή Τσιφλικουδιών, εκεί που είναι σήμερα 
το κτιριακό συγκρότημα του Κτηματολογίου, 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ΣΑΛΑ, ΣΥΛ κ.λπ., επί 
της Φραγκλίνου Ρούσβελτ. Βλ. Αδάμος Κόμπος 
«Η νερομηχανή της Λεμεσού, η χαβούζα στο 
Αϊ Γιωρκούδι κι ο υδατόπυργος», Λεμεσός blog 
21/03/2014.

Οι μοναδικές 
φωτογραφίες από την 
περιοχή της Χαβούζας, 
εκείνης της περιόδου. 

Με την ευκαιρία, το 
Ιστορικό
Αρχείο & Κέντρο 
Μελετών Λεμεσού καλεί 
όσους έχουν σχετικές 
φωτογραφίες να 
επικοινωνήσουν με τον
κ. Μίμη Σοφοκλέους.
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Στις φωτογραφίες 
φαίνεται η ολοκληρωτική 
καταστροφή που επέφερε 
η πυρκαγιά και ο χώρος 
όπως αποκαταστάθηκε 
μετά την εκτέλεση του 
έργου.

ΠΛΗΡΗΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΝΩ 
ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ
ΔΗΜΟ ΛΕΜΕΣΟΥ ΚΑΙ 
ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ 
ΚΥΠΡΟΥ

ΜΙΑ ΑΠΌ τις μεγαλύτερες φυσικές καταστροφές 
στη σύγχρονη ιστορία της έζησε η Ελλάδα το κα-
λοκαίρι του 2007. Η πύρινη λαίλαπα, διαπερνώ-
ντας 10 νομούς της χώρας, οδήγησε στον θάνατο 
πάνω από 60 ανθρώπους, αποτέφρωσε χιλιάδες 
τετραγωνικά χιλιόμετρα γης, κατάπιε σπίτια και 
περιουσίες και προκάλεσε ανεπανόρθωτη ζημιά 
στο οικοσύστημα. Σύμφωνα με επίσημο απολο-
γισμό, 1.500 σπίτια κάηκαν και 6.000 άνθρωποι 
έμειναν χωρίς στέγη, 4,5 εκατομμύρια ελαιόδε-
ντρα και 60.000 ζώα κάηκαν, ενώ το ύψος των 
καταστροφών ξεπέρασε τα €3,5 δις.
Η Κύπρος από την πρώτη στιγμή προσέτρεξε 
προς στήριξη των ελληνικών αρχών και των 
πληγέντων, τόσο στο πεδίο της κατάσβεσης 
των πυρκαγιών όσο και διά της παροχής βοήθει-
ας στις επηρεαζόμενες περιοχές. Στο πλαίσιο 
αυτό, η Ένωση Δήμων Κύπρου και ο Δήμος Λε-
μεσού προχώρησαν στην πλήρη χρηματοδότη-
ση έργου αποκατάστασης υποδομών που υλο-
ποιήθηκε στο χωριό Άνω Διακοπτό. 
Το Άνω Διακοπτό είναι χωριό της Αχαΐας και 
δημοτικό διαμέρισμα του πρώην Δήμου Διακο-
πτού. Το χωριό είναι χτισμένο στις πλαγιές του 
Χελμού, στα 482 μ. υψόμετρο, σε πανέμορφο 

τοπίο από δάση πεύκων. Βρίσκεται στα ορεινά 
του Δήμου και οι κάτοικοί του ασχολούνται κυ-
ρίως με την κτηνοτροφία. Ό πύρινος όλεθρος το 
καλοκαίρι του 2007 κατέστρεψε το χωριό σχε-
δόν ολοσχερώς, προκαλώντας παράλληλα τον 
θάνατο δύο κατοίκων του. 
Όι τοπικές αρχές της Κύπρου αποφάσισαν να 
βοηθήσουν το βαριά πληγωμένο χωριό να επα-
νακτήσει έστω μέρος της γραφικής, ορεινής 
ομορφιάς του. Η απόφαση λήφθηκε με γνώμο-
να την απόδοση στην κοινότητα ενός επωφε-
λούς για τους κατοίκους έργου. 
Στο πλαίσιο αυτό, αποφασίστηκε η πλήρης 
χρηματοδότηση του έργου ανακατασκευής 
και ανάπλασης του περιβάλλοντος χώρου του 
Δημοτικού Σχολείου Άνω Διακοπτού για χρήση 
περιβαλλοντικού κέντρου. Το έργο είχε συνολι-
κό προϋπολογισμό ύψους €156.000, ο οποίος 
καλύφθηκε με δωρεά ύψους €56.000 από τον 
Δήμο Λεμεσού και δωρεά ύψους €100.000 από 
την Ένωση Δήμων Κύπρου. 
Ό διαγωνισμός για την ανάληψη του έργου δι-
εξήχθη το φθινόπωρο του 2015 και το έργο 
ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε στην κοινότητα 
Άνω Διακοπτού το φθινόπωρο του 2017. 

Έμπρακτη στήριξη Δήμου Λεμεσού και Ένωσης Δήμων 
προς το πυρόπληκτο ελληνικό χωριό Άνω Διακοπτό
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Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΑΣ ΑΠΑΝΤΑ

Παραλίες και δημόσιες πισίνες: Τι πρέπει 
να γνωρίζετε για τη χρήση και τη λειτουργία τους

ΓΙΩΡΓΟΥΛΛΑ ΛΕΩΝΙΔΑ
Δημοτική Γραμματέας
Λεμεσού

 

ΤΌ ΦΕΤΙΝΌ ΚΑΛΌΚΑΙΡΙ μπήκε ήδη δυναμικά και 
το κοινό είναι απαραίτητο να γνωρίζει ποια είναι 
τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του σε σχέ-
ση με την ασφαλή και απρόσκοπτη χρήση των 
παραλιών μας, καθώς και για τη λειτουργία των 
δημόσιων κολυμβητικών δεξαμενών (πισίνες). 

Παραλίες
Ό περί Προστασίας της Παραλίας Νόμος καθο-
ρίζει τι σημαίνει «παραλία», που περιλαμβάνει 
έδαφος σε απόσταση όχι μεγαλύτερη από εκα-
τό υάρδες από τη γραμμή της ανώτατης στάθ-
μης της παλίρροιας.
Ερ. Χρειάζεται άδεια για τη χρήση της παραλίας 
για συγκεκριμένους σκοπούς; 
Απ. Ναι χρειάζεται άδεια από την οικεία Αρχή, που 
στην περίπτωση της παραλίας που βρίσκεται στα 
δημοτικά όρια Λεμεσού είναι ο Δήμος Λεμεσού. 
Ερ. Σε ποιες περιπτώσεις χρειάζεται άδεια; 
Απ. 
■ Τοποθέτηση στην παραλία καρεκλών ή τρα-

πεζιών για χρήση από τους πελάτες παρακεί-
μενης ιδιωτικής επιχείρησης

■ Διοργάνωση ή διεξαγωγή οποιουδήποτε παι-
γνιδιού

■ Παροχή υπηρεσιών (κρεβατάκια, ομπρέλες) 
ή διευκολύνσεων στο κοινό (ειδών θαλάσσι-
ων αθλημάτων)

Ερ. Τι απαγορεύεται στην παραλία; 
Απ. Απαγορεύεται σ’ οποιοδήποτε πρόσωπο
■ Να χρησιμοποιεί την παραλία κατά τρόπο που 

να παρεμποδίζει τη διακίνηση των λουομέ-
νων σε απόσταση τριών έως πέντε μέτρων 
από τη στάθμη του νερού της θάλασσας

■ Να συμπεριφέρεται κατά τρόπο ενοχλητικό 
για τους άλλους λουόμενους

■ Να ρυπαίνει με οποιοδήποτε τρόπο την παρα-
λία ή τη θάλασσα

■ Να οδηγεί πάνω στην παραλία αυτοκίνητο ή 
άλλο τροχοφόρο όχημα

■ Να παίρνει περίπατο οποιοδήποτε ζώο στην 
παραλία

■ Να λούζει οποιοδήποτε ζώο στη θάλασσα 
εκτός των περιοχών που καθορίζονται από 
την Κεντρική Επιτροπή Παραλιών ως περιοχές 
για λούσιμο σκύλων.

Ερ. Τι προβλέπεται σε περίπτωση παράβασης 
των προνοιών της νομοθεσίας; 

Απ. Διάφορα μέτρα, μεταξύ των οποίων απομά-
κρυνση των αντικειμένων που έχουν τοποθετη-
θεί παράνομα, πρόστιμο και εξώδικη ρύθμιση.
 
Πισίνες
Σύμφωνα με ειδική νομοθεσία, ως δημόσια κο-
λυμβητική δεξαμενή ορίζεται η κολυμβητική 
δεξαμενή που προορίζεται για χρήση γενικά 
από το κοινό, ανεξάρτητα από την πληρωμή ή 
όχι τιμήματος χρήσης, αλλά δεν περιλαμβάνει 
την κολυμβητική δεξαμενή που προορίζεται για 
χρήση αποκλειστικά από τα μέλη μιας οικογέ-
νειας και/ή τους προσκεκλημένους της.
Ερ. Τι προνοεί η νομοθεσία σε σχέση με την 
άδεια λειτουργίας; 
Απ. Για να λειτουργεί μια κολυμβητική δεξαμε-
νή χρειάζεται απαραίτητα άδεια λειτουργίας η 
οποία εκδίδεται κάθε χρόνο. Προϋπόθεση για 
την έκδοση της άδειας αυτής είναι η κολυμβητι-
κή δεξαμενή να καλύπτεται με άδεια οικοδομής 
και πιστοποιητικό τελικής έγκρισης που εκδίδε-
ται από την αρμόδια Τοπική Αρχή, καθώς και πι-
στοποιητικό καταλληλότητας που να πιστοποιεί 
γραπτώς την καταλληλότητα των μηχανολογι-
κών, ηλεκτρολογικών και υδραυλικών της εγκα-
ταστάσεων από την Ηλεκτρομηχανολογική Υπη-
ρεσία του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων.
Ερ. Τι προνοεί η νομοθεσία για την ασφάλεια 
και υγεία των λουομένων που χρησιμοποιούν 
τις πισίνες;
Απ. Υπάρχει πρόνοια για έλεγχο του αριθμού 
των λουομένων, την καθαριότητα τόσο των δε-
ξαμενών και των εγκαταστάσεών τους όσο και 
των εργαζομένων στον χώρο οι οποίοι πρέπει 
να κατέχουν πιστοποιητικό υγείας, να είναι κα-
θαροί και να συμπεριφέρονται καλά. Απαιτεί-
ται επίσης να υπάρχουν σε κάθε κολυμβητική 
δεξαμενή εκπαιδευμένοι επόπτες ασφαλείας/
ναυαγοσώστες, των οποίων ο αριθμός καθορί-
ζεται ανάλογα με τη χωρητικότητα της κολυμ-
βητικής δεξαμενής. 
Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν πληρούνται οι 
προϋποθέσεις ασφαλείας και υγείας και συγκε-
κριμένα αν υπάρχουν άμεσοι κίνδυνοι για τη δη-
μόσια ασφάλεια και υγεία, π.χ. έλλειψη ναυαγο-
σώστη, σοβαρές υγειονομικές παραβάσεις κ.λπ., 
ο υπουργός Υγείας μπορεί να διατάξει την άμεση 
αναστολή της λειτουργίας της δεξαμενής.
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ & ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Μέρα της Ευρώπης
Η ΛΕΜΕΣΌΣ ΓΙΌΡΤΑΣΕ τη Μέρα της Ευρώπης 
στέλνοντας ισχυρό το μήνυμα του αλληλοσεβα-
σμού και της συνύπαρξης διαφορετικών εθνο-
τήτων και λαών που ζουν σε αυτή. Η εορταστική 
εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 13 
Μαΐου 2018 στο Πολυλειτουργικό Παραθαλάσ-
σιο Πάρκο Λεμεσού και περιλάμβανε μουσική 
από φιλαρμονικές της πόλης μας, μουσικά συ-
γκροτήματα, παραδοσιακούς χορούς από το-
πικά και ξένα συγκροτήματα χωρών εντός και 
εκτός της ΕΕ και άλλες δραστηριότητες. 
Η εκδήλωση διοργανώθηκε στο πλαίσιο του 
έργου «Λεμεσός: μια πόλη, ο κόσμος όλος», το 
οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύ-
λου, Μετανάστευσης και Ένταξης και την Κυπρι-
ακή Δημοκρατία. Συνδιοργανωτές ήταν ο Δήμος 
Λεμεσού, η Κυπριακή Δημοκρατία και η ΕΕ. 

Πολυεπίπεδη συνεργασία 
Δήμων Λεμεσού - Μασσαλίας
Κοινές δράσεις αναλαμβάνουν Λεμεσός και 
Μασσαλία, στο πλαίσιο σχετικής συμφωνίας 
συνεργασίας για τη διετία 2018-2020 την οποία 
υπέγραψαν οι δήμαρχοι των δύο πόλεων, Νίκος 
Νικολαΐδης και Jean-Claude Gaudin. Η υπογρα-
φή της συμφωνίας έγινε κατά την επίσκεψη 
αντιπροσωπείας του Δήμου Λεμεσού με επικε-
φαλής τον δήμαρχο κ. Νικολαΐδη στη Μασσα-
λία, τον περασμένο Μάρτιο. 
Η συμφωνία καλύπτει πολεοδομικά θέματα 
και αστική ανάπτυξη, οικονομικά και εμπορικά 
θέματα με στόχο την προώθηση της συνεργα-
σίας στον τομέα των κρουαζιέρων μεταξύ των 
δύο λιμανιών, εκπαιδευτικά θέματα και στήριξη 

της συνεργασίας μεταξύ του ΤΕΠΑΚ και του Πα-
νεπιστημίου της Μασσαλίας, θέματα νεολαίας 
και ανταλλαγές νέων για εργασία στους δύο 
δήμους, και κοινές αιτήσεις των δύο Δήμων σε 
ευρωπαϊκά προγράμματα.
Στη διάρκεια της επίσκεψης, ο δήμαρχος Λεμε-
σού και η αντιπροσωπεία που τον συνόδευε εί-
χαν επαφές και συναντήσεις με αξιωματούχους 
και παράγοντες της γαλλικής πόλης, και επισκέ-
φθηκαν το λιμάνι της Μασσαλίας, κέντρα καινο-
τομίας και νέων επιχειρήσεων και πολιτιστικά 
προγράμματα του Δήμου Μασσαλίας.
Από τη Μασσαλία η αντιπροσωπεία μετέβη στις 
Κάννες, όπου ο κ. Νικολαΐδης παρουσίασε τις 
επενδυτικές ευκαιρίες της Λεμεσού στο Διεθνές 
Συνέδριο Αγοράς Ακινήτων MIPIM.
Πρόκειται για ένα παγκοσμίου φήμης συνέδριο 
αγοράς ακινήτων το οποίο παρακολούθησαν 
περίπου 23.000 άτομα από όλο τον κόσμο, και 
του οποίου στόχος ήταν η διευκόλυνση της επι-
χειρηματικής δραστηριότητας μεταξύ επενδυ-
τών, εταιρειών, τοπικών αρχών, επαγγελματιών 
φιλοξενίας, βιομηχανικών και υλικοτεχνικών 
φορέων και άλλων επαγγελματιών στον τομέα 
των ακινήτων.

Συμμετοχή Δήμου Λεμεσού 
σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα
■  Προσπάθεια αύξησης της ανακύκλωσης
Σε ευρωπαϊκό έργο το οποίο στοχεύει στην 
ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών σε δια-
δικασίες ανακύκλωσης μέσω της εφαρμογής 
ανταποδοτικών συστημάτων συμμετέχει ο Δή-
μος Λεμεσού. Το έργο με τίτλο “Benefit As you 
Save - BAS”, υλοποιείται στο πλαίσιο του ευρω-
παϊκού προγράμματος INTERREG - BalkanMed 

Η Ευρώπη το Σπίτι Μας
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2014-2020 το οποίο ξεκίνησε την 1 Δεκεμβρίου 
2017 και θα έχει συνολική διάρκεια 24 μήνες.
Ό κύριος στόχος του έργου είναι η αντιμετώπι-
ση του κοινού προβλήματος των ιδιαίτερα χαμη-
λών ποσοστών ανακύκλωσης σε αντίθεση με τις 
ευρωπαϊκές πολιτικές και στόχους. Το έργο επι-
διώκει να συμβάλει στην αύξηση του ποσοστού 
των αστικών στερεών αποβλήτων των οποίων 
η διαλογή γίνεται στην πηγή και κατευθύνο-
νται για επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση ή 
κομποστοποίηση. Ό βασικός στόχος είναι η εν-
θάρρυνση πολιτών, επιχειρήσεων και φορέων 
να συμμετέχουν ενεργά στη διαλογή στην πηγή 
μέσω της εφαρμογής συστημάτων κινήτρων.
Περαιτέρω επιδιώκεται να αναπτυχθεί μια κοινή 
μεθοδολογία με βάση την οποία κάθε εταίρος 
θα διαμορφώσει ένα τοπικό σχέδιο στη λογική 
“Benefit As you Save - BAS”. Τα τοπικά σχέδια 
BAS θα περιγράφουν συστήματα που θα αντι-
στοιχίζουν τις ποσότητες διαλογής απορριμμά-
των στην πηγή από τους πολίτες με συγκεκριμέ-
να κίνητρα υποστηριζόμενα από τις Δημοτικές 
Αρχές ή άλλους τοπικούς φορείς (π.χ. επιχειρή-
σεις). Τα τοπικά σχέδια θα εφαρμοστούν πιλοτι-
κά για ένα διάστημα 18 μηνών κατά τη διάρκεια 
του οποίου θα αξιολογηθούν τα συμπεράσματα 
και θα μελετηθεί η βιωσιμότητα της λογικής 
BAS και μετά το τέλος του έργου. 
Στο πλαίσιο του έργου πραγματοποιείται στις 
7-8 Ιουνίου 2018 στη Λεμεσό συντονιστική συ-
νάντηση, με τη συμμετοχή 15 ατόμων από το 
εξωτερικό.
Στο εταιρικό σχήμα συμμετέχουν, εκτός από τον 
Δήμο Λεμεσού, ο Δήμος Βάρης-Βούλας-Βου-
λιαγμένης (επικεφαλής), ο Δήμος Νέας Φιλα-
δέλφειας-Χαλκηδόνας, ο Δήμος Τιράνων Αλβα-
νίας, ο Δήμος Σόφιας Βουλγαρίας, το Περιβαλ-
λοντικό Κέντρο Ανάπτυξης, Εκπαίδευσης και 
Δικτύωσης Αλβανίας και το Πανεπιστήμιο Αγίου 
Κλήμη Όχρίδας της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δη-
μοκρατίας της Μακεδονίας.

■  Οικιακή Κομποστοποίηση 
Ό Δήμος Λεμεσού συμμετέχει στο πρόγραμ-
μα ACUA (Autonomous Composting units for 
Urban Areas) το οποίο αφορά την ανάπτυξη 
συστημάτων αυτόνομης οικιακής κομποστο-
ποίησης.
Με βάση την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, η ενίσχυ-
ση της διαλογής στην πηγή των αστικών στερε-
ών αποβλήτων αποτελεί μονόδρομο. Σύμφω-
να με την οδηγία απαιτείται από όλα τα κράτη 

μέλη, μέχρι το 2020, να διαθέτουν ένα χωριστό 
σύστημα συλλογής, σε ποσοστό τουλάχιστον 
10% των παραγόμενων βιοαποβλήτων. 
Για να μπορεί να επιτευχθεί αυτό το ποσοστό, 
κυρίως σε αστικούς δήμους, το πρόγραμμα 
ACUA προτείνει την εγκατάσταση Αυτόματων 
Μηχανικών Κομποστοποιητών. Πρόκειται για 
αυτόνομες, κλειστές μονάδες κομποστοποίη-
σης, χωρίς έκλυση οσμών ή απορροή διασταλα-
ζόντων, που λειτουργούν με μηδενική σχεδόν 
ανθρώπινη παρέμβαση (διαθέτουν λογισμικό 
ελέγχου λειτουργίας), μπορούν να τοποθετη-
θούν οπουδήποτε και το μέγεθός τους ποικίλ-
λει ανάλογα με τη χρήση τους. 
Στόχοι του προγράμματος είναι, μεταξύ άλλων, 
η μείωση των οργανικών απορριμμάτων που 
καταλήγουν στους κάδους απορριμμάτων, η 
εξοικονόμηση πόρων από τα δρομολόγια των 
απορριμματοφόρων και τα έξοδα διαχείρισης 
των απορριμμάτων, η προστασία του περιβάλ-
λοντος και η δημιουργία ισχυρών κινήτρων (μεί-
ωση των ολοένα αυξανόμενων τελών αποκομι-
δής σκυβάλων) στους δημότες ώστε να αναπτύ-
ξουν το πρόγραμμα διαλογής στην πηγή.
Επικεφαλής του προγράμματος ως συντονιστής 
εταίρος είναι το ΤΕΙ Κρήτης και συμμετέχουν οι 
Δήμοι Λεμεσού, Ηρακλείου και Ρόδου, καθώς 
και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. 
Η χρηματοδότηση του προγράμματος εξα-
σφαλίστηκε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 
2014-2020.

■  Συντονιστική συνάντηση για το Πρόγραμμα 
αστικής κινητικότητας PROSPERITY

Στη Λεμεσό πραγματοποιήθηκε στις 16-18 Μα-
ΐου 2018 η συντονιστική συνάντηση του ευρω-
παϊκού προγράμματος Prosperity, με τη συμ-
μετοχή περίπου 40 συνέδρων από διάφορες 
χώρες της ΕΕ. 
Το πρόγραμμα Prosperity αποτελεί πρόγραμμα 
εκπαίδευσης, τεχνογνωσίας και προώθησης 
της ευρωπαϊκής πολιτικής για την εφαρμο-
γή της βιώσιμης κινητικότητας στις πόλεις, το 
οποίο συμπίπτει με την εκπόνηση του Σχεδίου 
Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας της ευρύτερης 
Λεμεσού.
Η συντονιστική συνάντηση έγινε σε συνέχεια 
του 5ου Ευρωπαϊκού Συνεδρίου για τα Σχέδια 
Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας που πραγμα-
τοποιήθηκε φέτος στη Λευκωσία και στο οποίο 
ο Δήμος Λεμεσού συμμετείχε ενεργά.
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ΜΙΑ ΖΩΤΙΚΗΣ σημασίας υπηρεσία για την ποιότη-
τα ζωής των δημοτών της Λεμεσού είναι η Υπη-
ρεσία Καθαριότητας, οι υπάλληλοι της οποίας 
δίνουν καθημερινά τον αγώνα για να διατηρούν 
την πόλη σε ευπρεπή πλαίσια. Η υπηρεσία έχει 
την ευθύνη της περισυλλογής των σκυβάλων 
από τα επαγγελματικά και οικιακά υποστατικά 
του Δήμου και τον καθαρισμό όσο το δυνατό 
περισσότερων δρόμων, στο πλαίσιο των δυνα-
τοτήτων της. Η συνεργασία των δημοτών είναι 
απαραίτητη για την επίτευξη του στόχου, για μια 
Λεμεσό καθαρή. 

Περισυλλογή σκυβάλων 
Η περισυλλογή των σκυβάλων γίνεται σε δύο 
βάρδιες. Η πρωινή βάρδια αρχίζει στη μία τα 
ξημερώματα, έως ότου ολοκληρωθεί η περισυλ-
λογή του τομέα. Η απογευματινή βάρδια ξεκινά 
στις πέντε το απόγευμα, έως ότου τελειώσει η 
περισυλλογή του τομέα. Η περισυλλογή γίνεται 
από όλα τα υποστατικά, οικιακά και επαγγελμα-
τικά, δύο φορές τη βδομάδα, δηλαδή: Δευτέρα 
και Πέμπτη ή Τρίτη και Παρασκευή.

Στον αγώνα για μια καθαρή πόλη

INFO: ΤΗΛΕΦΩΝΑ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
25362201 - 25362510
ΦΑΞ 25362173

Επιπρόσθετα προσφέρει τις εξής υπηρεσίες: 
■ Επιπλέον συνεργείο περισυλλογής σκυβάλων 

επιστρατεύεται το Σαββατοκύριακο για περι-
συλλογή κεντρικών και κύριων δρόμων και 
του κέντρου πόλεως.

■ Συνεργείο επιδιόρθωσης δημοτικών σκυβα-
λοδοχείων σε όλη την πόλη.

■ Πλύσιμο δρόμων, πεζοδρομίων, πεζοδρόμων 
και δημόσιων πλατειών με πιεστικό μηχάνημα 
και βυτιοφόρο όχημα.

■ Συλλογή και μεταφορά πτωμάτων ζώων (σκύ-
λων και γάτων) σε ειδικό χώρο για ενταφια-
σμό.

■ Συνεργείο περισυλλογής άχρηστων αντικει-
μένων σε καθημερινή βάση για το κέντρο της 
πόλης.

■ Καθαριότητα πεζόδρομου και ποδηλατόδρο-
μου και αλλαγή σακουλιών σε σκυβαλοδο-
χεία περιττωμάτων σκύλων και σκουπιδιών 
στο Γραμμικό Πάρκο Γαρύλλη δύο φορές τη 
βδομάδα.

■ Αλλαγή σακουλιών σε σκυβαλοδοχεία περιτ-
τωμάτων σκύλων δύο φορές τη βδομάδα σε 
όλη την πόλη.

Η Υπηρεσία Καθαριότητας επεμβαίνει αμέσως 
σε έκτακτες σοβαρές καταστάσεις όπως πλημ-
μύρες, δυστυχήματα (λάδια, χαλίκια ή άλλα 
επικίνδυνα υλικά που αφήνουν οχήματα), που 
χρήζουν άμεσης παρέμβασης.

Οδοκαθαρισμός 
Όι οδοκαθαριστές ασχολούνται με την καθαρι-
ότητα δρόμων και πεζοδρομίων κυρίως στο κέ-
ντρο της πόλης. Υπάρχουν δέκα μηχανοκίνητα 
μεγάλα σάρωθρα και το κάθε ένα έχει τομέα ευ-
θύνης. Στόχος των μηχανοκίνητων σαρώθρων εί-
ναι να καθαρίζονται όλοι οι δρόμοι μία φορά τον 
μήνα σε όλη τη Λεμεσό, με εξαίρεση τους κε-
ντρικούς και κύριους δρόμους που καθαρίζονται 
πιο συχνά. Το ωράριο εργασίας του οδοκαθαρι-
σμού είναι από τις 4:30 π.μ. έως τις 11:30 π.μ.
Η Υπηρεσία προτρέπει: μην βγάζετε τα σκουπί-
δια σας στο πεζοδρόμιο πριν από τις καθορισμέ-
νες ώρες περισυλλογής των σκυβάλων και ανα-
κυκλώστε όσα σκουπίδια ανακυκλώνονται.

ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟΝ ΔΗΜΟ: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
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ΞΕΠΕΡΑΣΕ κάθε προηγούμενο η 
συμμετοχή καρναβαλιστών και 
θεατών στο Λεμεσιανό Καρνα-
βάλι 2018. Πάνω από 35 χιλιάδες 
καρναβαλιστές ξεχύθηκαν στην 
κεντρική λεωφόρο Μακαρίου της 
Λεμεσού, στη Μεγάλη Καρναβα-
λίστικη Παρέλαση με την οποία 
έκλεισε ένα δεκαήμερο απόλυτου 
ξεφαντώματος και γλεντιού. 
Δεκάδες χιλιάδες πολίτες από όλη 
την Κύπρο αλλά και τουρίστες από το εξωτερικό κατέκλυσαν την πόλη 
της Λεμεσού για να παρακολουθήσουν και να συμμετάσχουν στις καρ-
ναβαλίστικες εκδηλώσεις.
Το θέμα του φετινού Καρναβαλιού ήταν ο Ρήγας και η Ντάμα, τους οποί-
ους ενσάρκωσε το βασιλικό ζεύγος Χριστάκης και Ζήνα Μαχαλλεκίδη. 

Φαντασμαγορικό το Λεμεσιανό Καρναβάλι 2018

ΣΕ ΚΛΙΜΑ ΒΑΘΥΤΑΤΗΣ συγκίνησης πραγματο-
ποιήθηκε, στις 4 Μαρτίου 2018, η τελετή των 
αποκαλυπτηρίων προτομής του αείμνηστου 
ήρωα των Βαλκανικών Πολέμων και δημάρ-
χου Λεμεσού Χριστόδουλου Σώζου, στον Δήμο 
Αμπελοκήπων - Μενεμένης στη Θεσσαλονίκη. 
Κύριος ομιλητής στην εκδήλωση ήταν ο δή-
μαρχος Λεμεσού Νίκος Νικολαΐδης, ο οποίος 
μίλησε για τη ζωή και το έργο του αείμνηστου 
Χριστόδουλου Σώζου. 

Αποκαλυπτήρια προτομής  Χριστόδουλου Σώζου
στον Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης Θεσσαλονίκης

ΕΓΙΝΑΝ

ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΌΥΣ που αφορούν την προστασία 
του περιβάλλοντος παρουσίασαν τα μέλη των 
Μαθητικών Δημοτικών Συμβουλίων Λεμεσού σε 
διήμερη συνάντηση που πραγματοποίησαν στις 
8 και 9 Μαρτίου 2018 στο Δημοτικό Μέγαρο. 
Όι μαθητές παρουσίασαν εργασίες με θέματα 
που αφορούν το νερό, τη θαλάσσια ρύπανση, 
το φαινόμενο της αυξημένης συγκέντρωσης 
σκόνης στην ατμόσφαιρα και κατέθεσαν προ-
τάσεις για περιβαλλοντική αναβάθμιση πάρκων 
και περιοχών της Λεμεσού. Για άλλη μια χρονιά 
επέδειξαν την ευαισθητοποίησή τους σε θέμα-
τα που αφορούν την υγεία και το περιβάλλον. 
Τα Μαθητικά Δημοτικά Συμβούλια, τα οποία 
έχουν τη θερμή υποστήριξη των διευθύνσεων 
των σχολείων, αποτελούν έναν επιτυχή θεσμό 
που ξεκίνησε να λειτουργεί στον Δήμο Λεμεσού 
πριν από 20 χρόνια, με πρωτοβουλία της Επι-
τροπής Υγείας και Περιβάλλοντος του Δήμου.
Κατά τη διάρκεια των Μαθητικών Δημοτικών 
Συμβουλίων οι μαθητές εξέλεξαν τον δικό τους 
«δήμαρχο», «αντιδήμαρχο» και «Δημοτικό Συμ-
βούλιο» και στη συνέχεια παρουσίασαν τις εν-
διαφέρουσες και ποιοτικές εργασίες τους που 
αφορούν το περιβάλλον.

20 Χρόνια Μαθητικά Δημοτικά Συμβούλια
- Ετήσια συνάντηση στο Δημοτικό Μέγαρο

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΌΤΗΤΑΣ της Ακτής Όλυμπίων 
πραγματοποίησε ο Δήμος Λεμεσού στις 28 Απρι-
λίου 2018. Στόχος του Δήμου ήταν να παραδώσει 
την Ακτή καθαρή και έτοιμη για χρήση από τους 
λουόμενους στη φετινή κολυμβητική περίοδο, 
στο πλαίσιο των προσπαθειών που καταβάλλει 
για έλεγχο της ρύπανσης της θάλασσας. Λει-
τουργοί του Δήμου και πολλοί εθελοντές δημό-
τες ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Δήμου και 
για δύο ώρες «όργωσαν» την Ακτή Όλυμπίων.

«Let’s Do It Cyprus - ΚαθαρίΖΩ 
την Κύπρο - ΚαθαρίΖΩ τη Λεμεσό»
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Ενισχύουν τη συνεργασία τους 
οι Δήμοι Λεμεσού-Θεσσαλονίκης
ΣΤΌ ΠΛΑΙΣΙΌ της επίσκεψής τους στη Θεσ-
σαλονίκη, ο δήμαρχος Λεμεσού και η αντι-
προσωπεία που τον συνόδευε είχαν συνά-
ντηση με την πρόεδρο του Δημοτικού Συμ-
βουλίου, τον αντιδήμαρχο για τα Πολιτιστι-
κά και λειτουργούς του Δήμου Θεσσαλονί-
κης. Στόχος της συνάντησης ήταν η ανταλ-
λαγή απόψεων σε θέματα που αφορούν 
κοινές δράσεις που θα πραγματοποιηθούν 
μεταξύ των δύο Δήμων μέσα στο πλαίσιο 
της διδυμοποίησής τους (30/06/1984).
Αποφασίστηκε η προώθηση της συνεργα-
σίας των δύο Δήμων μέσα από Ευρωπαϊκά 
Προγράμματα σε θέματα που αφορούν την 
ιδέα των «Έξυπνων Πόλεων» (Smart cities) 
που έχει σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας 
της ζωής των πολιτών. Πρόκειται για μια 
σειρά διαδικασιών κατά την οποία οι πόλεις 
γίνονται πιο «βιώσιμες» και «ανθεκτικές» 
για να μπορούν να ανταποκριθούν πιο γρή-
γορα στις νέες προκλήσεις.

Ό ΔΗΜΌΣ ΛΕΜΕΣΌΥ, εφαρμόζοντας την πολιτική για ενθάρρυνση των 
ατόμων και οργανωμένων συνόλων να αναλαμβάνουν κοινωφελή δράση 
στον τομέα καθαριότητας, πραγματοποίησε στις 15 Απριλίου 2018 εκστρα-
τεία καθαρισμού του βυθού της θάλασσας στην αποβάθρα ανατολικά του 
παλιού λιμανιού. Στην εκστρατεία έλαβαν μέρος εθελοντικά ο Σύνδεσμος 
Εφέδρων Βατραχανθρώπων Κύπρου και υπηρεσίες του Δήμου.

Εκστρατεία καθαρισμού βυθού θάλασσας

Μαθητές του Erasmus ξεναγήθηκαν 
στο Δημοτικό Μέγαρο
ΜΑΘΗΤΕΣ από την Κύπρο, την Ιταλία, την Πορ-
τογαλία, την Ισπανία και την Όυγγαρία επι-
σκέφθηκαν στις 16 Απριλίου 2018 το Δημο-
τικό Μέγαρο. Όι μαθητές βρέθηκαν στην Κύ-
προ στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus 
και φιλοξενήθηκαν από το ιδιωτικό σχολείο 
Russian English Private School (RITC). 

ΠΡΑΓΜΑΤΌΠΌΙΗΘΗΚΕ στις 20 Απριλίου 2018 στο Δημοτικό Μέγαρο Λεμε-
σού η εκδήλωση απονομής των λογοτεχνικών βραβείων, επαίνων και τιμη-
τικών διακρίσεων του Β’ Πανελλήνιου Λογοτεχνικού Διαγωνισμού. Η εκδή-
λωση διοργανώθηκε από τους Πνευματικούς Όρίζοντες Λεμεσού και ήταν 
υπό την αιγίδα του δημάρχου Λεμεσού Νίκου Νικολαΐδη. Στην εκδήλωση 
επίσης τιμήθηκαν για την προσφορά τους ο λογοτέχνης Τάσος Αριστοτέ-
λους και η σολίστ-συνθέτρια Γεωργία Κόμπου. 

Απονομή βραβείων Β’ Πανελλήνιου 
Λογοτεχνικού Διαγωνισμού

ΕΓΙΝΑΝ
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ΤΗ ΣΠΌΥΔΑΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Μεγάλα Μπαλέτα που 
έχει κατακτήσει το κυπριακό κοινό παρουσιάζει 
και φέτος ο Δήμος Λεμεσού. Η αφετηρία της με-
γάλης αυτής πολιτιστικής διοργάνωσης, η οποία 
έχει εξελιχθεί σε ετήσιο θεσμό με διεθνή εμβέ-
λεια, έγινε το 2000. Έκτοτε αποτελεί ένα από τα 
σημαντικότερα πολιτιστικά γεγονότα τόσο για την 
πόλη της Λεμεσού όσο και ολόκληρη την Κύπρο. 
Τα Μεγάλα Μπαλέτα 2018 θα πραγματοποιηθούν 
στο Παττίχειο Δημοτικό Θέατρο Λεμεσού στις 21 
και 22 του προσεχούς Ιουλίου και παρουσιάζουν 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς επιστρέφουν με 
μια νέα καινοτόμα προσέγγιση. Ένα γκαλά μπα-
λέτου γεμάτο κορυφαίες στιγμές και μοναδικές 
χορογραφίες που φέρει τον τίτλο: «Ανήκω». Γιατί 
καταξιωμένοι χορευτές, με πολύπλοκη απλότητα 
και αβίαστη έκφραση συναισθημάτων, δηλώνουν 
στους θεατές ότι ανήκουν στον μαγικό κόσμο του 
χορού και μεταφέρουν την πιο αγνή συζήτηση με-
ταξύ ψυχής και σώματος.

Κορυφαίοι χορευτές
Όπως και στις προηγούμενες διοργανώσεις, θα 
εντυπωσιάσουν και φέτος σημαντικές διεθνείς 
παρουσίες κορυφαίων χορευτών από το Εθνικό 
Μπαλέτο της Αγγλίας, το Βασιλικό Μπαλέτο του 
Λονδίνου και το Κρατικό Μπαλέτο της Βιέννης. Η 
φετινή διοργάνωση έρχεται να δώσει καινούργια 
διάσταση και προοπτικές στον θεσμό, με συμ-
μετοχές διακεκριμένων Κύπριων χορευτών που 
σταδιοδρομούν σε θέατρα και χορευτικές ομά-
δες της Ευρώπης με ιδιαίτερη επιτυχία, καθώς 
και ταλαντούχων Κύπριων χορευτών που ζουν και 
εργάζονται στην Κύπρο. 
Για πρώτη φορά εμφανίζονται στην Κύπρο, σε 
ντουέτο, ο κουβανικής καταγωγής Καναδός 
Cesar Corrales πρώτος σολίστ του Royal Ballet 
μαζί με την Όυκρανή Katja Khaniukova - σολί-
στα του English National Ballet, καθώς και ο Όυ-
κρανός Denys Cherevychko και η Ρωσίδα Maria 
Yakovleva - σολίστες της Κρατικής Σκηνής Χορού 
της Βιέννης (Staatsballett). Σημαντική θα είναι 
επίσης, η συμβολή και η συμμετοχή Κύπριων χο-
ρευτών που σταδιοδρομούν σε θέατρα της Γερ-

μανίας, του Βελγίου, της Τσεχίας, της Εσθονίας, 
του Ηνωμένου Βασιλείου και του Ισραήλ.
Χορός: Μια Ευαίσθητη Τέχνη: Ό χορός είναι μια 
μορφή τέχνης ιδιαίτερα αγαπητή και διαδεδομέ-
νη στην πόλη της Λεμεσού. Έχοντας μια πλούσια 
και μακροχρόνια παράδοση στον τομέα αυτό, 
θεωρούμε ότι είναι καθήκον και υποχρέωσή μας 
ως Δήμος Λεμεσού, να προβάλλουμε το ταλέντο 
νέων καλλιτεχνών και την ευαισθησία τους στην 
τέχνη του χορού, οι οποίοι διαπρέπουν ως επαγ-
γελματίες χορευτές. Πιστεύουμε ότι έφτασε η κα-
τάλληλη στιγμή μέσα στο πλαίσιο του θεσμού των 
Μεγάλων Μπαλέτων να αναδειχθεί το αξιόλογο 
δυναμικό της Κύπρου και ιδιαίτερα της Λεμεσού, 
μέσα από τη διοργάνωση αυτή, στην οποία Κύπρι-
οι χορευτές θα συνυπάρχουν με ονόματα από το 
διεθνές καλλιτεχνικό στερέωμα του χορού. 
Την καλλιτεχνική διεύθυνση της φετινής παρα-
γωγής των Μεγάλων Μπαλέτων ανέλαβε ο διε-
θνώς καταξιωμένος χορευτής και χορογράφος 
Λάμπρος Λάμπρου, διευθυντής του Δημοτικού 
Κέντρου Χορού. Το εξαιρετικά υψηλό επίπεδο 
των συμμετεχόντων καθιστά την παραγωγή των 
φετινών παραστάσεων ιδιαίτερη και ξεχωριστή, 
προσδίδοντας στη διοργάνωση των Μεγάλων 
Μπαλέτων μια κορυφαία διάσταση που αξίζει τη 
στήριξη όλων μας.

Μεγάλα 
Μπαλέτα

ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ

21 ΚΑΙ 22 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018
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«ΤΡΕΧΟΥΝ» ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ

Προς αξιοποίηση το δημοτικό 
τεμάχιο Εναερίου
Σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες προς αξι-
οποίηση της δημοτικής περιουσίας στον Ενα-
έριο προχωρεί ο Δήμος Λεμεσού. Γι’ αυτό τον 
σκοπό υπογράφθηκε στις 23 Μαρτίου 2018 
μεταξύ του Δήμου Λεμεσού και της εταιρεί-
ας Deloitte το συμβόλαιο για την ετοιμασία 
μελετών σκοπιμότητας και οικονομικής βιω-
σιμότητας και της ετοιμασίας των όρων BOT 
για την αξιοποίηση του σημαντικού αυτού 
τεμαχίου.
Η αξιοποίηση του τεμαχίου Εναερίου θα απο-
φέρει οφέλη στον Δήμο και την πόλη τόσο 
από πλευράς χρήσεως όσο και από οικονο-
μικής πλευράς. Πρόκειται για ένα τεμάχιο 
γης γύρω στα 10.000 τετραγωνικά μέτρα το 
οποίο αποτελεί ίσως το πιο σημαντικό κομμά-
τι ακίνητης ιδιοκτησίας που διαθέτει ο Δήμος 
Λεμεσού και στο παρόν στάδιο χρησιμοποιεί-
ται ως χώρος στάθμευσης. Ευρύτερος στόχος 
του Δήμου είναι η εκμετάλλευση του τεμαχί-
ου κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αξιοποιηθεί με 
τον καλύτερο δυνατό τρόπο η δημοτική κτη-
μοσύνη, μέσα από την εξασφάλιση εσόδων 
για τον Δήμο, και η δημιουργία υποδομών 
που θα εξυπηρετούν τους πολίτες, με σεβα-
σμό στην ιστορικότητα του χώρου.

Πιάνει δουλειά ο Διαχειριστής 
της Α’ Δημοτικής Αγοράς
ΑΛΛΑΖΕΙ ΠΡΌΣΩΠΌ η Α’ Δημοτική Αγορά της Λεμεσού μετά την υπογραφή 
στις 30 Μαρτίου 2018 του συμβολαίου για την ενιαία διαχείριση της Αγο-
ράς, από την κοινοπραξία των εταιρειών Alexandrou Corporate Services, 
AR Consulting και Prosperity Group. Σύμφωνα με τους όρους του συμβο-
λαίου η διάρκεια παραχώρησης της άδειας χρήσης της συμφωνίας είναι 
δέκα χρόνια από την ημερομηνία που θα λειτουργήσει η ανακαινισμένη 
Α ’Δημοτική Αγορά με δυνατότητα ανανέωσης για πέντε χρόνια, τηρου-
μένων των όρων που αναφέρονται στο συμβόλαιο. Επίσης, ο επενδυτής 
θα διαχειρίζεται όλα τα υπενοικιαζόμενα υποστατικά συνδυάζοντας πα-
ραδοσιακές και εμπορικές χρήσεις, όπως καταστήματα πώλησης παρα-
δοσιακών προϊόντων και χειροτεχνημάτων, ψυχαγωγία, εστίαση και πο-
λιτιστικές εκδηλώσεις. Το κτίριο της Δημοτικής Αγοράς αποτελείται από 
μεγάλες αίθουσες και καταστήματα που καταλαμβάνουν μια έκταση τρι-
ών χιλιάδων (3000) τετραγωνικών μέτρων.
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Στη Λεμεσό εκπρόσωποι εταιρειών 
κρουαζιέρων από ΗΠΑ και Ευρώπη
H ΑΝΑΔΕΙΞΗ των πλεονεκτημάτων της Κύπρου ως κύριου τουριστικού προ-
ορισμού ήταν στο επίκεντρο συνάντησης του δημάρχου Λεμεσού Νίκου 
Νικολαΐδη με ηγετικά στελέχη των διεθνών εταιρειών κρουαζιέρων, στο 
Δημοτικό Μέγαρο στις 25 Απριλίου 2018.
Η συνάντηση έγινε στο πλαίσιο της τριήμερης επίσκεψης στην Κύπρο υψη-
λής αντιπροσωπείας από τις ΗΠΑ και την Ευρώπη και σε αυτή παρευρέθη-
καν επίσης εκπρόσωποι από τον Κυπριακό Όργανισμό Τουρισμού και από 
την DP World Limassol.
Ό κύριος Νικολαΐδης αναφέρθηκε στα πλεονεκτήματα της Λεμεσού ως 
κατάλληλου τουριστικού προορισμού, τονίζοντας ότι η πόλη μας αποτε-
λεί σημείο αναφοράς για τον τουρισμό και φημίζεται για τις παραλίες, 
τα όμορφα αξιοθέατα, τα ιστορικά μνημεία, το καρναβάλι, τη γιορτή του 
κρασιού και τη νυχτερινή ζωή της. Ανέφερε επίσης ότι η Λεμεσός είναι μια 
πολυπολιτισμική πόλη και θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα κέντρα 
εμπορίου, ναυτιλίας και επιχειρηματικότητας στην Ευρώπη.
Το πρόγραμμα φιλοξενίας των εκπροσώπων των διεθνών εταιρειών κρου-
αζιέρων περιλάμβανε εκδρομές, σε συνεννόηση με τον ΚΌΤ, στα κυριότε-
ρα αξιοθέατα του νησιού και ξενάγηση στις εγκαταστάσεις του νέου επι-
βατικού τερματικού από την DP World.

Μαγνητικές παγίδες κατά των κουνουπιών

Δέκα ειδικές μαγνητικές παγίδες για την παγίδευση των κουνουπιών παραδόθηκαν 
σε ειδική τελετή που έγινε στις 7 Μαΐου 2018 στα γραφεία της Υγειονομικής Υπηρε-
σίας του Δήμου Λεμεσού στο Ζακάκι. Τα ειδικά αυτά μηχανήματα εγκαταστάθηκαν 
αμέσως σε διάφορα σημεία του Δάσους Ευκαλύπτων της Δυτικής Λεμεσού, παρά την 
Αλυκή Ακρωτηρίου. 
Όι ειδικές μαγνητικές παγίδες είναι μία από τις δράσεις που αναλαμβάνει ο Δήμος 
φέτος, στο πλαίσιο της εφαρμογής του Όλοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης για αντι-
μετώπιση/μείωση της οχληρίας από τον αυξημένο πληθυσμό κουνουπιών που πα-
ρουσιάζεται στην περιοχή κατά τους μήνες που αυξάνεται η θερμοκρασία. Τα 10 
μηχανήματα είναι χορηγία των εταιρειών The Cyprus Fasouri (Zakaki) Ltd και 
Lanitis Golf Public Company Ltd. 

ΓΙΑ 11η ΣΥΝΕΧΗ χρονιά η Λεμεσός γέμι-
σε χρώματα, μουσική, χορό και τέχνη. 
Στις 28 Απριλίου 2018 πραγματοποι-
ήθηκε το 11ο Street Life Festival, το 
οποίο συνδιοργάνωσαν ο Δήμος Λεμε-
σού, το Τhe Copy Shop και το 2C Design 
Box, σε συνεργασία με το Κανάλι 6. 
Χιλιάδες πολίτες κατέκλυσαν τους κλει-
στούς για τα αυτοκίνητα δρόμους στο 
κέντρο της πόλης και παρακολούθησαν 
καλλιτέχνες παγκόσμιας κλάσης που 
βρέθηκαν για τους σκοπούς του Φεστι-
βάλ στη Λεμεσό, καθώς και ντόπιους 
καλλιτέχνες, να φιλοτεχνούν τους τοί-
χους του κέντρου της πόλης με τα μο-
ναδικά τους Graffiti. 
Όι επισκέπτες είχαν επίσης την ευκαι-
ρία να απολαύσουν μέχρι το βράδυ 
μουσική και χορό από διάφορα συγκρο-
τήματα και DJ’s, καθώς και να λάβουν 
μέρος σε ποικίλες αθλητικές και καλλι-
τεχνικές δραστηριότητες. 
Στους χώρους του φεστιβάλ λειτούρ-
γησε και φέτος υπαίθρια αγορά, στην 
οποία πάνω από 70 εκθέτες, αλλά και 
οργανώσεις και φιλανθρωπικά ιδρύμα-
τα, παρουσίασαν τα προϊόντα και τις 
υπηρεσίες τους. 

11ο Street Life Festival!
Η Λεμεσός  της τέχνης, 
των χρωμάτων 
και της μουσικής!
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ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
/USEFUL CONTACTS

Πού μπορείτε να σταθμεύετε στην πόλη
/ Where you can park in the city

ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΘΕΣΕΙΣ
LONG STAY PARKING SPACES
1 Α. ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ/ A. THEMISTOKLEOUS 161
2 ΗΠΕΙΡΟΥ/ IPIROU 34
3 ΠΑΤΤΙΧΕΙΟ/ PATTIHIO 22
4 ΣΠ. ΑΡΑΟΥΖΟΥ/ SP. ARAOUZOU 109
5 ΣΠ. ΑΡΑΟΥΖΟΥ (ΛΙΜΑΝΙ )/ SP. ARAOUZOU (PORT) 175
6 ΣΠ. ΑΡΑΟΥΖΟΥ (ΜΟΛΟΣ 1)/SP. ARAOUZOU (PIER 1)  101
7 ΧΡ. Χ’ΠΑΥΛΟΥ  (ΜΟΛΟΣ 2)/ CHR. HADJIPAVLOU (PIER 2) 
8 ΧΡ. Χ’ΠΑΥΛΟΥ  (ΜΟΛΟΣ 3)/ CHR. HADJIPAVLOU (PIER 3) 249
9 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ (ΜΟΛΟΣ 4)/ OCTOBER 28TH (PIER 4) 12
10 ΕΜ. ΡΟΪΔΗ (ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ)/ EM ROIDIS (COURTHOUSE) 102
11 Ε. ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ/ E. PAPACHRISTOFOROU 11
12 ΛΕΩΦ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ’ (ΕΝΑΕΡΙΟΣ)
 / MAKARIOS III AVENUE (ENAERIOS) 234
13 ΕΛΛΗΝΩΝ/ ELLINON 44
14 ΠΕΡΔΙΟΥ/ PERDIOU 27
15 ΣΕΡΤΑΡ/ SERDAR 59
16 ΕΒΚΑΦ / EVKAF 15
17 ΑΓΚΥΡΑΣ/ AGKIRAS 30
ΣΥΝΟΛΟ/TOTAL 1.385 

ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ  (ΔΡΟΜΟΙ) ΘΕΣΕΙΣ
SHORT STAY PARKING (STREETS) SPACES
1 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1/ THESSALONIKIS 1 11
2 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2/ THESSALONIKIS 2 14
3 ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ/ EPIKOUROU 12
4 ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ/ AGIOU ANDREOU 25
5 ΘΕΜΙΔΟΣ/ THEMIDOS 10
6 ΜΑΞΙΜΟΣ 1/ MAXIMOS 1 8
7 ΜΑΞΙΜΟΣ 2/ MAXIMOS 2 20
8 ΘΕΚΛΑΣ ΛΥΣΙΩΤΗ/ THEKLA LYSIOTI 54
10 ΛΕΩΦ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ’/ MAKARIOS III AVENUE 10
11 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 1/ ELEFTHERIAS 1 11
12 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 2/ ELEFTHERIAS 2 13
13 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 3/ ELEFTHERIAS 3 8
14 ΓΡΙΒΑ ΔΙΓΕΝΗ/ GRIVA DIGENI 11
15 Α. ΣΙΟΥΚΡΗ/ A. SIOUKRI 10
16 Ν. ΓΡΗΓΟΡΑ/ N. GRIGORA 11
17 ΚΙΟΠΡΟΥΛΟΥΖΑΝΤΕ/ KIOPROU LOUZADE 10
ΣΥΝΟΛΟ/TOTAL 238 

ΠΑΡΚΟΜΕΤΡΑ/ PARKING METERS 415

ΟΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ/ GENERAL TOTAL 2.038

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ/LIMASSOL MUNICIPALITY 
25 884300 admin@limassolmunicipal.com.cy
Γραφείο Δημάρχου/ Mayor’s office 
25 884325 Limassol.municipal@cytanet.com.cy
Γραφείο Δημοτικού Γραμματέα/ Municipal Secretary’s office 
25884329 townclerkoffice@limassolmunicipal.com.cy
Γραφείο Εξυπηρέτησης Δημοτών/ Citizens’ Service office 
25 884331 eksipiretisi@limassolmunicipal.com.cy
Γραφείο Εισπράξεως Φόρων/ Tax Collection office 
25 884400 
Τμήμα Δημοτικών Τροχονόμων/ Traffic Wardens 
25 360872
Δημόσιος Κήπος/Υπηρεσία Κήπων
/ Municipal Park/Park Services 
25 588694
Ζωολογικός Κήπος/ Municipal Zoo 
25 588345
Παττίχειο Δημοτικό Θέατρο/ Pattihio Municipal Theatre 
25 377 222 info@pattihio.com.cy
Δημοτική Βιβλιοθήκη/ Municipal Library 
25 362155
Δημοτική Πινακοθήκη/ Municipal Gallery 
25 586212 / 25 583383
Δημοτικό Κηποθέατρο/ Municipal Garden Theatre 
25 343341 / 25 582268
Υγειονομικές Υπηρεσίες/ Health Services 
25 362996
Υπηρεσία Καθαριότητας/Περισυλλογή Σκυβάλων
/Street Cleaning /Garbage Collection 
25 362201

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ/MUNICIPAL PARKING AREAS



LEMESIA 2018

“Make exercise a way of life”
LEMESIA, THE BIGGEST sports event of the 
Municipality of Limassol and all of Cyprus, has 
returned with an enriched programme for its 
19th edition this year, promising a one-of-a-
kind event with plenty of thrills. The top sports 
festival’s programme will include 22 sporting 
events, while over 35,000 spectators and 
athletes are expected to participate. 
The 19th edition of Lemesia opened on 17 March 
2018 with the OPAP Limassol Marathon GSO 
and will wrap with the Triathlon on 4 November 
2018. 

CYPRUS THEATRE MUSEUM

Museum - a jewel of Limassol
THE MAGICAL WORLD of Cypriot 
theatre unfolds in a museum in 
Limassol, considered a jewel for 
the town that was chosen and 
has the honour of hosting it. The 
Cyprus Theatre Museum is a true 
masterpiece which presents the 
history of theatrical activity in 
Cyprus and the people who serve it, using the most modern methods.

Digital tour
Since April 2018, a mobile phone application has been available with 
audio-visual, interactive material that enriches the visitor’s information 
and contact with the exhibits (the videos include interviews with 
theatre actors, photographs, extracts of performances).
The museum runs a small shop with books, publications, memorabilia 
and a rich theatrical library-archive which is under digitisation. The 
library’s electronic lists will soon be available on the museum’s 
website.

Info: 8 Panou Solomonidi, Τ: 25343464
www.cyprustheatremuseum.com, theatre.museum@cytanet.com.cy
Opening hours: Monday, Wednesday, Thursday 9:00-13:00, 
Tuesday, Friday 9:00-13:00 and 16:00-19:00, Sunday 10:00-14:00 
(Only by reservation). 

Lemesia
JUNE
• 8-17/6/18: Limassol 3ON3, Venue: Cres-

cent-shaped Platform at the Multifunction-
al Seaside Park 

AUGUST
• 3-5/8/18: Beach Water Polo Tour, Venue: 

Old Port Pier

SEPTEMBER
• 29/9/18: Fitness For All, Venue: Cres-

cent-shaped Platform at the Multifunction-
al Seaside Park 

OCTOBER   
• 6/10/18: Less Mills Fitness Day, Venue: 

Crescent-shaped Platform at the Multifunc-
tional Seaside Park

• 6-7/10/18: Limassol Indoor Rowing Chal-
lenge, Venue: Old Port Square

• 13/10/18: Run In Colour
• 14/10/18: Day of Race Orientation, Venue: 

Municipal Garden 
• 14/10/18: 10km Cycling Route Around Li-

massol, Venue: Venue Enaerios Car Park
• 14/10/18: Mediterranean Fudokan Shoto-

kan Traditional Karate Cup, Venue: Multi-
functional Seaside Park Amphitheatre

• 14/10/18: Masters Athletics Games, Venue: 
Lanitio 

• 19-21/10/18: Boxing, Venue: Multifunction-
al Seaside Park Amphitheatre

• 20-21/10/18: 3rd International Masters 
Swimming Games, Venue: Olympic Swim-
ming Pool

• 21/10/18: Marios Agathangelou 10km 
street races, Venue: Fytidio

NOVEMBER 
• 4/11/18:Triathlon, Venue: Molos Skatepark
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21 AND 22 JULY 2018

Ballet Festival
THE 2018 BALLET FESTIVAL will take place at the 
Pattihio Limassol Municipal Theatre on 21 and 22 
July. This year’s event is particularly interesting as 
it returns with a new innovative approach; a ballet 
gala filled with intense moments and unique 
choreographies under the title: “I Belong”. 

Top Dancers
Just like in previous years, festivalgoers will 
be impressed with the presence of important 
leading dancers from the English National Ballet, 
the Royal Ballet and the State Ballet of Vienna. 
This year’s festival offers a new dimension 
and prospects to the institution, with the 
participation of distinguished Cypriot dancers 
who have successful careers in theatres and 
dance groups across Europe, as well as talented 
Cypriot dancers who live and work in Cyprus. 
Making an appearance in Cyprus for the first 
time in duets will be Cuban Canadian Cesar 
Corrales, first ballet soloist of the Royal Ballet, 
along with Ukrainian Katja Khaniukova - English 
National Ballet soloist – as well as Ukrainian 
Denys Cherevychko and Russian Maria 
Yakovleva – both soloists of the State Ballet 
of Vienna (Staatsballett). The contribution and 

Where you can park in the 
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57th Wine Festival
THE MUNICIPALITY of Limassol has already started planning the 57th 
Wine Festival. The curtains of this celebration of fun and merriment, 
which was established in 1961, will open on Friday, 31 August 2018, 
and fall on 9 September 2018. 
Thousands of local and foreign visitors will get the chance to enjoy an 
audio-visual festival for ten days, which will include scores of artists, 
musical and theatrical groups, and of course the wine producers. 

participation of Cypriot dancers who are carving 
out careers at theatres in Germany, Belgium, 
Czech Republic, Estonia, the United Kingdom 
and Israel will be just as important.
The artistic direction of this year’s Ballet 
Festival production was undertaken by 
the internationally acclaimed dancer and 
choreographer Lambros Lambrou, Director of 
the Municipal Dance Centre.
The extremely high level of participations makes 
the production of this year’s performances 
special and unique, offering this year’s Ballet 
Festival a new dimension that deserves the 
support of all of us.

31 August - 9 September 2018


