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Χαιρετισμός
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Αγαπητοί συμπολίτες,

Ο χρόνος που μας πέρασε ήταν ο δεύτερος της 
παρούσας δημοτικής αρχής και ήταν ιδιαίτε-
ρα παραγωγικός πάντοτε μέσα σε πνεύμα συ-
ναίνεσης, ομοψυχίας και κοινής δράσης, με ε-

πίκεντρο την πόλη μας, τα μεγάλα έργα ανάπτυξης αλλά 
και τα καθημερινά προβλήματα των δημοτών.
Θέλω γι’ αυτό το λόγο να ευχαριστήσω όλες τις ομάδες 
στο Δημοτικό Συμβούλιο, τους επικεφαλής και τα μέλη 
τους, για τον καθοριστικό τους ρόλο στη διαμόρφωση 
αυτού του κλίματος. 
Σημαντικά γεγονότα, αποφάσεις και πρωτοβουλίες του 
Δημοτικού Συμβουλίου σφράγισαν το 2008 και αναμένε-
ται να έχουν πολλαπλές θετικές επιπτώσεις στην ανάπτυ-
ξη της πόλης, αλλά και ευρύτερα της επαρχίας μας.  Επί-
σης, έχουν ολοκληρωθεί με μεγάλη επιτυχία πολλά σημα-
ντικά έργα και διοργανώσεις.
Ως πρώτο θέμα, θεωρώ την επιτυχή και έγκαιρη ολοκλή-
ρωση σχεδίων και εγγράφων προσφορών για τα έργα α-
νάπλασης του κέντρου της πόλης, τα βελτιωτικά έργα 
στην προκυμαία και  τη δημιουργία εκεί υπόγειου χώρου 
στάθμευσης και την κατασκευή γραμμικού πάρκου κατά 
μήκος της κοίτης του ποταμού Γαρύλλη.
Δεύτερο θέμα, είναι τα μεγάλα οδικά έργα από τα οποία 
ξεχωρίζει ο κάθετος δρόμος τετραπλής κυκλοφορίας από 
το λιμάνι μέχρι τον υπεραστικό.
Ξεκίνησαν τα κατασκευαστικά σχέδια του δρόμου που θα 
συνδέσει την παραλιακή λεωφόρο με τη λεωφόρο Φραν-
γκλίνου Ρούσβελτ, ένα έργο που περιμέναμε από πολύ 
καιρό και το οποίο θα ολοκληρωθεί σε τρία χρόνια.
Σε ότι αφορά τα άλλα μεγάλα έργα στην πόλη σημειώνου-
με ότι βρισκόμαστε σε πολύ καλό δρόμο.
Η ανάπλαση του παλιού λιμανιού επίσης προχωρεί και ό-
πως μας ανακοίνωσε η Αρχή Λιμένων, σύντομα θα ξεκινή-
σουν οι εργασίες.
Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω τις συμπολίτισσες και τους 
συμπολίτες μας για το πνεύμα κατανόησης και συνεργασί-
ας που επιδεικνύουν, τις γραπτές και προφορικές τους υ-
ποδείξεις και κυρίως τον ενστερνισμό του οράματος ολό-
κληρου του Δημοτικού Συμβουλίου για μία Λεμεσό, που 
να λάμπει στην ανατολική Μεσόγειο, κέντρο πολιτισμού, 
επιστήμης, καινοτομίας και επιχειρηματικής δράσης.
Σ’ αυτόν τον ευγενή μας αγώνα σας θεωρούμε όλους συ-
ναγωνιστές και συμπαραστάτες, γι’ αυτό ακόμα μια φορά 
σας ευχαριστούμε.
Καλό καλοκαίρι σε όλους.

...για μια Λεμεσό 
που να λάμπει 
στην ανατολική 
Μεσόγειο...



Ακτή Ολυμπίων

Ακτή Ολυμπίων, η συνέχεια...

Εδώ και πολλά χρόνια, υπήρχε η ιδέα από το Δήμο 
Λεμεσού, για τη δημιουργία «Αναψυκτηρίων» κα-
τά μήκος της παραλίας. Δόθηκε έτσι κατά το σχε-

διασμό έμφαση στη δημιουργία οργανωμένων καθιστι-
κών χώρων κάτι που εξέφραζε το αίσθημα του κόσμου 

της πόλης τόσο των παλιών Λεμεσιανών που αναπολού-
σαν παλιές καθημερινές στιγμές κοντά στο κύμα της θά-
λασσας, όσο και της νεότερης γενιάς που ανακάλυπταν 
στο νερό την έννοια της ηρεμίας, της ξεκούρασης και 
της ψυχαγωγίας.

Το πρώτο «καφέ», σε μικρή απόσταση από την προκυμαία «Το 
Θαλασσάκι», ξεκίνησε τη λειτουργία του το Μάιο του 2005. Χαρακτη-
ριστικό του είναι οι πράσινες καρέκλες σκηνοθέτη. Διαθέτει ζεστούς 
και κρύους καφέδες, όπως και φρέσκους χυμούς από φρούτα εποχής. 
Σερβίρει βαρελίσια παγωμένη μπύρα και ούζο με μια μικρή ποικιλία 
μεζέδων. Υπάρχουν και διάφορα «dips» με «tortilla». Επίσης η φιλική 
προσέγγιση του διαχειριστή όπως κι η εξυπηρέτηση από το προσωπι-
κό δημιουργούν ένα πολύ ευχάριστο περιβάλλον για τους επισκέπτες. 
Για καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού υπάρχει οθόνη και ελεύθερη 
πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Με τη δημιουργία των 
«καφέ» προσφέρεται 
μια εναλλακτική 
λύση στον πολίτη να 
κοινωνικοποιηθεί σε 
ένα μοναδικό φυσικό 
περιβάλλον που 
συνδυάζει το υγρό 
στοιχείο, τον καθαρό 
αέρα, το πράσινο και 
τον ήλιο. 
Ο κόσμος έχει 
αγκαλιάσει το έργο και 
εκεί βιώνει καθημερινά 
στιγμές απόλαυσης 
πρωί, μεσημέρι, βράδυ.
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Ακτή Ολυμπίων

Το έργο γενικότερα περιλαμβάνει μια σειρά από ποιοτικές α-
νέσεις, διευκολύνσεις και εγκαταστάσεις, όπως καφετέριες, 
παιχνιδότοπους, αποχωρητήρια, ντους και αποδυτήρια, που 
προσφέρουν ψυχαγωγία και ξεκούραση στο κοινό, αλλά και 
που αναδεικνύουν την Ακτή Ολυμπίων ως μια μοναδική πα-

ραλία με παγκύπρια εμβέλεια, η οποία ταυτόχρονα διατηρεί 
και προβάλλει τον τοπικό χαρακτήρα και το χρώμα της πόλης 
της Λεμεσού. Επιτυγχάνεται με αυτό τον τρόπο ο ανθρωποκε-
ντρικός χαρακτήρας του έργου, στόχος που είχε τεθεί από την 
σύλληψη της ιδέας για την ανάπλαση της Ακτής Ολυμπίων.

Το δεύτερο στη σειρά, είναι το «Θεατράκι» με τις 
καρέκλες σκηνοθέτη σε χρώμα πορτοκαλί, το οποίο 
βρίσκεται απέναντι από τη νότια είσοδο του Δημοτι-
κού Κήπου. Ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Αύγου-
στο του 2005. 
Μαζεύει όλες τις ηλικίες καθώς και οικογένειες με τα 
παιδιά τους διότι προσφέρει κι ένα μικρό παιχνιδό-
τοπο πάνω στην άμμο. Υπάρχει οθόνη και ελεύθε-
ρη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Τόσο το προσωπικό ό-
σο κι η διαχειρίστρια είναι πάντα πρόθυμοι να προ-
σφέρουν δροσιστικές απολαύσεις με ζεστά και κρύα 
ροφήματα. Σερβίρει επίσης μπύρα και κρασί μαζί με 
«τσιμπήματα».

Μετά έχει σειρά το «Μπαράκι Εναέ-
ριος». Άρχισε τη λειτουργία του το Μά-
ιο του 2008 στο χώρο του Εναερίου, δί-
πλα στην παλιά αποβάθρα που ακόμα 
αποτελεί πόλο έλξης για πολλούς ερα-
σιτέχνες ψαράδες, το οποίο σφύζει από 
ζωή και λάμπει από καθαριότητα. 
Το φιλικό και ζεστό προσωπικό είναι 
πάντα έτοιμο να σας σερβίρουν, εκτός 
από τα ζεστά και τα κρύα ποτά της επο-
χής, σάντουιτς, απολαυστικές κρέπες 
και λαχταριστές βάφλες. Η πρόσβαση 
στο διαδίκτυο είναι ελεύθερη.

Τέλος, το «Αποθήκες» που χτί-
στηκε στο χώρο των πρώτων α-
ποθηκών Θεοδοσίου όπως θα 
θυμούνται οι παλαιότεροι κάτοι-
κοι της Λεμεσού και όχι μόνο...
Διαθέτει κουζίνα και σερβίρει 
κρύα και ζεστά πιάτα για οικογε-
νειακές εξορμήσεις όπως επίσης 
και διάφορα ροφήματα. Υπάρχει 
κι ένας μικρός παιχνιδότοπος πά-
νω στην άμμο. Λειτουργούν επί-
σης εκεί δύο μεγάλες οθόνες.
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Ειδήσεις

Η αναδιαμόρφωση του ιστορικού 
ΓΣΟ είναι πλέον πραγματικότη-
τα. Η αναγέννηση του ιστορι-
κού σταδίου της πόλης στη νέα 

του μορφή   αποτελεί πλέον σημείο αναφο-
ράς του παραλιακού μετώπου. Σήμερα δεν 
υπάρχει τίποτα που να θυμίζει τις δόξες και 
τους αθλητικούς θριάμβους εκείνης της επο-
χής. Το ιστορικό στάδιο της Λεμεσού μετα-
τράπηκε πια σε ένα σύγχρονο ανοικτό χώ-
ρο πλατιάς άθλησης. Το κόστος του έργου 
ανήλθε στα 3,5 εκατομμύρια ευρώ που ή-
ταν και το αρχικό προϋπολογιζόμενο κόστος 
που εγκρίθηκε από τον Κυπριακό Οργανι-
σμό Αθλητισμού. 
Η ενεργοποίηση του Φυτίδειου Αθλητικού 
Κέντρου ώστε ο χώρος αυτός να επανεντα-
χθεί στον αστικό ιστό της πόλης έγινε την Πέ-
μπτη 28 Μαΐου 2009 με τα επίσημα εγκαί-

νια τα οποία τέλεσε πρόσφατα ο Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας Δημήτρης Χριστόφιας. 
Το νέο ΓΣΟ που θα ονομάζεται πλέον «Φυτί-
δειο Aθλητικό Kέντρο», περιλαμβάνει ένα 
σύμπλεγμα αθλητικών εγκαταστάσεων ανοι-
κτών για χρήση από όλους ανεξαίρετα τους 
πολίτες. Βασικοί στόχοι του σχεδιασμού ή-
ταν να επιτυγχάνεται ένας ψηλός βαθμός ε-
πικοινωνίας, συνοχής και συνέχειας του α-
θλητικού πάρκου με τον κεντρικό παραλια-
κό δρόμο, το δημόσιο ποδηλατοδρόμο, τον 
παραλιακό πεζόδρομο, τη θάλασσα, το Δη-
μόσιο Κήπο και τον ευρύτερο αστικό ιστό 
της πόλης. Το Φυτίδειο Αθλητικό Κέντρο θα 
λειτουργεί σαν αυτόνομος χώρος. Στον κε-
ντρικό χώρο διαμορφώθηκαν τρεις ανοικτοί 
χώροι: νότια το γήπεδο ποδοσφαίρου σά-
λας-Futsal, βόρεια το γήπεδο πετοσφαί-
ρισης και καλαθόσφαιρας και στη μέση το 

γήπεδο αντισφαίρισης. Υπάρχουν επίσης 
στίβος για τροχάδην και πεζοπορία, χώρος 
για skating, χώροι αναρρίχησης και ψυχα-
γωγίας για μικρά παιδιά. 
Οι δύο καφετερίες τοποθετήθηκαν στρατη-
γικά στην πλατεία νότια του γηπέδου η πρώ-
τη και η δεύτερη στον όροφο, έτσι ώστε να 
αποτελέσουν εστίες συνάθροισης και σημεία 
αναφοράς τόσο για τους πεζούς στο παραλια-
κό μέτωπο όσο και τους επισκέπτες στο πάρ-
κο. Για την εξυπηρέτηση του κοινού προβλέ-
πεται η διαμόρφωση του υφιστάμενου χώρου 
πλησίον του Φυτίδειου Αθλητικού Κέντρου με 
ικανοποιητικούς χώρους στάθμευσης. 
Από τους χώρους στάθμευσης θα υπάρχουν 
προσβάσεις με πεζοδρόμια και πεζοδρόμο 
τόσο προς τη νότια κεντρική κύρια είσοδο 
του πάρκου όσο και προς τη βόρεια βοηθη-
τική είσοδο.

Εγκαινιάστηκε
το ‘’Φυτίδειο Αθλητικό Κέντρο’’ 

(Πρώην ΓΣΟ)
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Πολιτιστικά

Η Δημοτική Πινακοθήκη είναι έ-
να από τα πολιτιστικά ιδρύμα-
τα του Δήμου Λεμεσού, του ο-
ποίου η πολιτιστική πολιτική 

εκτείνεται πέραν της προσφοράς και δι-
οργάνωσης εκδηλώσεων, στη δημιουρ-
γία και λειτουργία χώρων υποδομής που 
να προάγουν την πνευματική καλλιέργεια 
και τη παιδεία εν γένει. Ο Δήμος Λεμεσού 
λειτουργεί εκτός της Πινακοθήκης, τη Δη-
μοτική Βιβλιοθήκη, το Δημοτικό Μουσείο 
Λαϊκής Τέχνης, το Παπαδάκειο Δημοτικό 
Ωδείο, το Μουσείο-Αρχείο Σόλωνα Μιχα-
ηλίδη και σύντομα σε συνεργασία με το 
ΘΟΚ το Θεατρικό Μουσείο Κύπρου.
Η Δημοτική Πινακοθήκη, στοχεύοντας 
στην ανάπτυξη και προώθηση της εικαστι-
κής δημιουργίας και παιδείας, φιλοξενεί 
σήμερα γύρω στα 700 έργα τέχνης κατ΄ ε-
ξοχήν Κυπρίων, αλλά και Ελλαδιτών και ξέ-
νων καλλιτεχνών που έζησαν στην Κύπρο 
και αποτελεί χωρίς αμφιβολία, ένα από 
τους σημαντικότερους χώρους για τη με-
λέτη και κατανόηση της σύγχρονης κυπρι-
ακής τέχνης και ειδικότερα της καλλιτεχνι-
κής ζωής και κίνησης στη Λεμεσό.
Στεγάζει μια πλούσια συλλογή με αντιπρο-
σωπευτικά έργα της κυπριακής ιστορίας 
της τέχνης, τα οποία ο Δήμος Λεμεσού πε-
ρισυλλέγει ήδη από τα μέσα της δεκαετίας 
του 1950 ανάμεσα στα οποία περιλαμβά-
νονται δημιουργίες των μεγάλων δασκά-
λων Αδαμάντιου Διαμαντή, Χρστόφορου 
Σάββα, Τηλέμαχου Κάνθου κ.α., του λαϊκού 
ζωγράφου Μιχαήλ Κάσσιαλου. Φιλοξενεί 

ακόμη μεγάλη συλλογή έργων του Λεμε-
σιανού ζωργάφου και δασκάλου Βίκτωρα 
Ιωαννίδη καθώς και του μαθητή του, ζω-
γράφου Πανίκου Μαυρέλλη με έργα που 
δωρήθηκαν στη Δημοτική Πινακοθήκη α-
πό τις οικογένειες τους. Η τελευταία δωρεά 
είναι μια μεγάλη συλλογή έργων του Λεμε-
σιανού ζωγράφου Τάκη Φραγκούδη. Η Δη-
μοτική Πινακοθήκη παρακολουθεί επίσης 
επισταμένα τη σύγχρονη εικαστική παρα-
γωγή του τόπου και τυγχάνει μέσω και-
νούργιων αγορών διαρκούς ανανέωσης 
και ενημέρωσης όσον αφορά στις τάσεις 
και τα ρεύματα στο καλλιτεχνικό γίγνεσθαι 
της Κύπρου. Επίσης η Δημοτική Πινακοθή-
κη περιλαμβάνει τη μεγάλη συλλογή – δω-
ρεά του Λεμεσιανού συλλέκτη Μάριου Β. 
Βασιλειάδη καθώς και τη Συλλογή Αγώνα 
ΕΟΚΑ 1955-59, με ξεχωριστά έργα Κυπρί-
ων και Ελλαδιτών δημιουργών.
Φιλοξενεί και περιοδικές εκθέσεις καθώς 
και συνδιοργανώσεις με το Επιμελητήριο 
Καλών Τεχνών (Ε.ΚΑ.ΤΕ.). Μια τέτοια περι-
οδική διοργάνωση, που διήρκησε από τις 
4 μέχρι τις 15 Μαίου 2009, ήταν και η έκθε-
ση με δημιουργίες 60 περίπου σημαντικών 
καλλιτεχνών της Κύπρου, παλαιότερων και 
νέων, πάνω σε ισάριθμα κεραμικά πορτο-
κάλια, με συνδιοργανωτή τη λεμεσιανή Ε-
ταιρεία ΚΕΑΝ.
Βασικό κριτήριο για την αγορά έργων είναι 
η όσον το δυνατόν πιο σφαιρική ενημέρω-
ση της Πινακοθήκης με δημιουργίες νέ-
ων αξιόλογων καλλιτεχνών, η κάλυψη των 
καινούργιων εννοιολογικών και δομικών ή 

τεχνικών και τεχνολογικών εξερευνήσεων, 
η συμπλήρωση κάποιων κενών που πιθα-
νόν να υπάρχουν όσον αφορά σε παλαιό-
τερους καλλιτέχνες καθώς και συχνά η πα-
ρακολούθηση της εξελικτικής πορείας δε-
δομένων δημιουργών. 
Τα κριτήρια και τα μεγέθη δεν είναι συ-
γκρίσιμα σχετικά με άλλες Πινακοθήκες ή 
κέντρα τέχνης μεγαλουπόλεων ή πολιτι-
στικών μητροπόλεων του εξωτερικού. Ω-
στόσο η Δημοτική Πινακοθήκη Λεμεσού 
συνιστά αναμφίβολα μια από τις σπουδαι-
ότερες συλλογές στην Κύπρο και είναι ε-
φάμιλλη, ίσως και πλουσιότερη, των ανά-
λογων Δημοτικών Πινακοθηκών άλλων 
πόλεων ανάλογου διαμετρήματος.
Εκτός των ντόπιων και ξένων επισκεπτών, 
τη Δημοτική Πινακοθήκη επισκέπτονται 
ετησίως εκατοντάδες μαθητών της Μέ-
σης και Δημοτικής εκπαίδευσης, απ΄ ό-
λα τα σχολεία της Κύπρου. Φέτος επίσης 
λειτούργησε και εξακολουθεί να λειτουρ-
γεί με μεγάλη επιτυχία ειδικό εκπαιδευτι-
κό πρόγραμμα, από το Υπουργείο Παιδεί-
ας και Πολιτισμού, βασισμένο σε έργα που 
περιλαμβάνονται στη συλλογή της Πινα-
κοθήκης και στο οποίο συμμετέχουν οι μα-
θητές της πέμπτης τάξης όλων των δημο-
τικών σχολείων της Λεμεσού.
Πολλά μέτρα εκσυγχρονισμού και ανα-
βάθμισης της τροχιοδρομούνται, όπως η 
δημιουργία Αρχείου Καλλιτεχνών και Βι-
βλιοθήκης Τέχνης καθώς και η έκδοση ε-
νός τόμου με τα πιο αντιπροσωπευτικά έρ-
γα της συλλογής της.

Δημοτική  
    Πινακοθήκη

Από τα εγκαίνια της έκθεσης Λεμεσιανιών δημιουργών στη Δημοτική Πινακοθήκη σε 
συδιοργάνωση του Δήμου Λεμεσού με το Ε.ΚΑ.ΤΕ. και το ΤΕ.ΠΑ.Κ.
Διακρίνονται ο Δήμαρχος Λεμεσού κ. Ανδρέας Χρίστου, ο Υπουργός Παιδείας και Πολι-
τισιμού Δρ. Αβνδρέας Δημητρίου, η Προϊστάμενη των Πολτιστικών Υπηρεσιών του Δή-
μου Λεμεσού Δρ. Νάτια Αναξαγόρου, η Πρόεδρος του Ε.ΚΑ.ΤΕ. κ. Δάφνη Τριμικλινιώτου 
και ο πρώην Δημαρχος Δρ. Δημήτρις Κοντίδης.
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Mαθητικά Συμβούλια

ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ 2009

Τ α Μαθητικά Δημοτικά Συμβούλια Λεμε-
σού είναι μια αξιόλογη και πρωτοπορι-
ακή προσπάθεια που ξεκίνησε με πρω-
τοβουλία της Επιτροπής Υγείας και Πε-

ριβάλλοντος του Δήμου Λεμεσού, με στόχο την 
ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα που 
αφορούν το Περιβάλλον και το Δήμο. Τα Μαθητι-
κά Δημοτικά Συμβούλια έτυχαν της θερμής υπο-
στήριξης της Διεύθυνσης των σχολείων και των 
μαθητών και έγιναν ένας επιτυχημένος θεσμός.
Η Επιτροπή Υγείας και Περιβάλλοντος επανέλα-
βε και φέτος για ενδέκατη φορά, με μεγάλη ε-
πιτυχία την πρωτοποριακή οργάνωση των Μα-
θητικών Δημοτικών Συμβουλίων, ως ακο-
λούθως:
Παρασκευή 13.03.09: Δημοτικά
Παρασκευή 20.03.09: Γυμνάσια 
Παρασκευή 27.03.09: Λύκεια και Τεχνικές Σχολές

Παρασκευή 13 Μαρτίου 2009
Ημέρα των Μαθητικών Δημοτικών Συμβουλίων των 
Δημοτικών σχολείων. Έλαβαν μέρος τα 15 Δημοτικά 
της Πόλης μας. Δεκάδες μαθητές και μαθήτριες κα-
τέλαβαν για τέσσερις και πλέον ώρες τα έδρανα της 
ολομέλειας του Δημοτικού Συμβουλίου της πόλης. 
Στην αλλιώτικη συνεδρία του «Δημοτικού Συμβουλί-
ου» τα μέλη της αρμόδιας Επιτροπής Υγείας και Πε-
ριβάλλοντος του Δήμου βοήθησαν τους μαθητές να 
εκλέξουν το δικό τους «Δήμαρχο»: Μαρία Ζωγρά-
φου, από το ΙΘ΄ Δημοτικό Αγίας Φύλας, «αντιδήμαρ-
χο» Έλενα Δήμου, του ΙΣτ΄ Δημοτικού Ζακακίου και 
Γραμματεία: Ραφαέλλα Χρίστου, του ΚΓ΄ Δημοτι-
κού Αγίου Σπυρίδωνα και Μάριος Αιπαυλίτης του 
Γ΄ Δημοτικού.

Παρασκευή 20 Μαρτίου 2009
Τα περιβαλλοντικά και άλλα σημαντικά προβλήματα 
που ταλανίζουν κάποιες συνοικίες της Λεμεσού, αλ-
λά και ζητήματα που έχουν να κάνουν με την καθαρι-
ότητα, την ορθολογιστική ανάπτυξη και την αξιοποί-
ηση κάποιων σημαντικών χώρων της πόλης, αποτε-
λούν το βασικό αντικείμενο ερευνών που έγιναν από 
ομάδες μαθητών 8 Γυμνασίων της πόλης μας.
Εκλέξανε Δήμαρχο: την Άντρη Θεοδοσίου του Λα-
νιτείου Γυμνασίου, Αντιδήμαρχο τον Αλέξανδρο 
Γιάγκου του Γυμνασίου Νεάπολης, και Γραμματεία: 
την Στέφανη Παπαδοπούλου του Γυμνασίου Κα-
θολικής.
Παρασκευή 27 Μαρτίου 2009
Κατά τη διάρκεια αυτής της ημερίδας, τα παιδιά των 
7 Λυκείων και 2 Τεχνικών Σχολών Λεμεσού είχαν την 
ευκαιρία να εκφράσουν τις απόψεις τους, τους προ-
βληματισμούς και τις εισηγήσεις τους για διάφορα 
περιβαλλοντικά ζητήματα και για την βελτίωση της 
ποιότητας ζωής της πόλης μας. Ακόμα, είχαν την ευ-
καιρία να εκφράσουν τα παράπονα και τη διαμαρ-
τυρία τους για την αδράνεια των τοπικών αρχών να 
επιλύσουν συγκεκριμένα τοπικά προβλήματα.

Μετά από ψηφοφορία, δήμαρχος εκλέγηκε η μαθή-
τρια του Λυκείου Πέτρου & Πάυλου, Άννα Καλασί-
δου, Αντιδήμαρχος ο Χρίστος Χριστοφόρου του 
Λυκείου Αγ. Νικολάου και Γραμματέας η Ραφαέλλα 
Στασίνου του Λυκείου Αγ. Αντωνίου.
Όλες οι παρουσιάσεις, που έγιναν ενώπιον του κ. 
Δημάρχου, της Προέδρου, μελών, του γραμματέα 
της Επιτροπής Υγείας και Περιβάλλοντος και εκπαι-
δευτικών, κατεγράφησαν, δόθηκαν απαντήσεις σε 
ερωτήσεις των παιδιών και όπου είναι δυνατόν προ-
ωθείται η υλοποίηση των εισηγήσεων τους.
Η προσπάθεια όλων των μαθητών είναι αξιέπαινη 
και αποδεικνύει περίτρανα ότι η νέα γενιά έχει ευ-
αισθησίες και ανησυχίες για τα προβλήματα της πό-
λης, έχει στόχους και όραμα για μια καλύτερη ποι-
ότητα ζωής. Οι νέοι της πόλης μας μέσα από το θε-
σμό αυτό ενδιαφέρονται για τα προβλήματα της 
πόλης και είναι έτοιμοι να εισηγηθούν λύσεις και να 
εμπλακούν ενεργά στην επίλυση αυτών των προ-
βλημάτων όπως η ρύπανση του περιβάλλοντος, η 
εξοικονόμηση ενέργειας, η καθαριότητα, ο ευπρε-
πισμός, κ.ά.
Άξιοι συγχαρητηρίων είναι επίσης οι δάσκαλοι και 
οι καθηγητές που καθοδηγούν και στηρίζουν τους 
μαθητές προς αυτή την κατεύθυνση. 
Η εμπειρία αυτή, τους έκανε να αντιληφθούν και να 
βιώσουν την πραγματική έννοια του «ενεργού πολί-
τη» που νοιάζεται, ενδιαφέρεται και αγωνίζεται για 
το κοινό καλό. Ο κόπος των παιδιών και η όλη προ-
ετοιμασία δεν πάει χαμένη, γιατί δεν είναι λίγες οι 
φορές που μέσα από τις εισηγήσεις τους και τις πα-
ρατηρήσεις τους, έχουν βοηθήσει το Δημοτικό Συμ-
βούλιο να καταλήξει σε κάποια συμπεράσματα και 
να πάρει τις ανάλογες αποφάσεις για την επίλυση 
διαφόρων προβλημάτων. 
Στη συνέχεια δόθηκαν σχετικά διπλώματα σε όλους 
τους μαθητές και στους εκπαιδευτικούς που έλαβαν 
μέρος στα Μαθητικά Συμβούλια.

Χαιρετισμός
του μαθητή
“Δημάρχου”

Εκπρόσωποι των σχολείων Λεμε-
σού παραβρέθηκαν στο Δημαρ-

χείο με σκοπό την αντιμετώπιση 
των προβλημάτων για το περιβάλ-
λον.  Τα κύρια προβλήματα που μας 
απασχόλησαν ήταν η λειψυδρία η 
εξοικονόμηση ενέργειας, η ρύπαν-
ση των θαλασσών και οι βανδαλι-
σμοί που γράφονται σε διάφορους 
χώρους.
Δάσκαλοι και μαθητές συνεργάστη-
καν άψογα για την σωστή παρουσί-
αση των προβλημάτων.  Παρουσι-
άσαμε τους προβληματισμούς μας 
ως νέα γενεά και είμαστε σίγουροι 
ότι οι ανησυχίες μας θα εισακου-
στούν.  Το θέμα απόκτησης συνεί-
δησης και η ευαισθητοποίηση του 
κόσμου είναι αυτά που μας απασχό-
λησαν ιδιαίτερα.
Κατά την διάρκεια της ψηφοφορί-
ας ένιωσα αρνητικά κα θετικά συ-
ναισθήματα καθώς από ουραγός 
βρέθηκα πρωτοπόρος στην ψηφο-
φορία.  Ένιωσα δικαιωμένος για την 
ευκαιρία που μου δόθηκε να εκπρο-
σωπήσω το σχολείο μου.  Το απο-
τέλεσμα της προσπάθειας αυτής ή-
ταν η εξασφάλιση της Δημαρχίας.  
Το σημαντικότερο για μένα είναι να 
αφουγκραστώ όλα τα προβλήματα 
που αντιμετωπίζει η πόλη μας και 
να τα λύσω με το πιο σωστό τρόπο.
Πιστεύω πως ο θεσμός αυτός πρέ-
πει να συνεχιστεί γιατί δίνεται η ευ-
καιρία στους μαθητές να εκφρά-
σουν τις απόψεις τους και να προ-
βληματιστούν.
Επίσης βοηθά το έργο του κ. Δη-
μάρχου για καλύτερη επίλυση των 
προβλημάτων.  Με τη σειρά μου θέ-
λω να δώσω τα θερμά μου συγχα-
ρητήρια γι’ αυτό το θεσμό.  
Ευελπιστώ πως θα συνεχιστεί με το 
ίδιο ενδιαφέρον τόσο από τους μα-
θητές όσο και από τους δασκάλους 
για την σωστή διεξαγωγή του  θε-
σμού αυτού.

Χρίστος Αναστασίου 
ΚΕ΄ Δημοτικό Λεμεσού

Δήμαρχος μαθητικού συμβουλίου
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Βιβλίο

«Γιορτή του Κρασιού - 45 χρόνια, 
1961 - 2006»
Το βιβλίο πραγματεύεται την ιστορική εξέλι-
ξη της Γιορτής του Κρασιού, η οποία αποτε-
λεί παράδοση και θεωρείται η μεγαλύτερη και 
η πιο χαρούμενη γιορτή που διοργανώνεται 
στο νησί μας. Τιμή €30,74 σεντ.

«Λεμεσός - ταξίδι 
στους χρόνους μιας πόλης»
Η έκδοση είναι αποτέλεσμα σκλη-
ρής δουλειάς και θερμής συνερ-
γασίας ανάμεσα σ’ αυτόν και τους 
δημότες του, παρακαταθήκη γνώ-
σης και παιδείας για τις επόμενες 
γενιές, κατάθεση ψυχής ανθρώ-
πων που οραματίζονται ένα μέλ-
λον ειρήνης και πολιτισμού για ό-

λες τις πόλεις μας, για όλους τους ανθρώπους, για όλο το νησί μας. Η 
έκδοση «Λεμεσός- ταξίδι στους χρόνους μιας πόλης» έγινε κατορθω-
τή χάριν και στη γενναιόδωρη συνεισφορά της Κυβέρνησης της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας, δια του προσωπικού ενδιαφέροντος του ίδιου 
του Προέδρου της και του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού.
Είναι ένα λεύκωμα πλούσια εικονογραφημένο, που αποτελείται από ε-
πτά (7) κεφάλαια: Η Λεμεσός σήμερα, η Αρχαία Λεμεσός, η Βυζαντινή 
περίοδος και η Λατινοκρατία , η Τουρκοκρατία και η Αγγλοκρατία, η 
Ανεξαρτησία και ο 21ος αιώνας. Συνεργάτες και συγγραφείς των δια-
φόρων θεματικών ενοτήτων όπως θα διαπιστώσετε είναι είκοσι τρεις 
(23) εκλεκτοί επιστήμονες, γνωστοί ιστορικοί ερευνητές, φιλόλογοι 
και πανεπιστημιακοί δάσκαλοι.
Οι δημιουργοί αυτοί πιστεύουν ότι είναι μια έκδοση που ανιχνεύει την 
πόλη και την επαρχία της Λεμεσού από τα βάθη των αιώνων, με τις βα-
σιλικές και τους ναούς της, με ονόματα πανάρχαια όπως Αμαθούντα, 
Αριάδνη, Στάφυλος, Οινοποίωνας.
Μια πόλη λιμάνι, σταθμός, απέναντι από την περίλαμπρη Αλεξάν-
δρεια, με σχέσεις, δεσμούς, στους δρόμους του μεταξιού και των 
σταυροφόρων, των εραστών του Μεγάλου Ταξιδιού, πατρίδα της βι-
ομηχανίας σε δύσκολους καιρούς, γενέτειρα πρωτοποριακών πολιτι-
κών ιδεών και μεγάλων ανδρών, καλλιτεχνών, ανθρώπων του πνεύμα-
τος με έργο κοινωνικό και σίγουρα θα μπορούσε να αποτελέσει εγχει-
ρίδιο διδασκαλίας της ιστορίας της Λεμεσού στα σχολεία για τις πα-
ρούσες και τις μελλοντικές γενιές. Τιμή €47,84 σεντ.

«Το Πάρκο Γλυπτικής στη Λεμεσό»
Η δίγλωσση έκδοση «το Πάρκο Γλυπτικής στη Λε-
μεσό» παρουσιάζει τόσο μέσα από αναλυτικά κεί-
μενα, στην ελληνική και την αγγλική, όσο και μέ-
σα από πλούσιο φωτογραφικό υλικό, τα δέκα έ-
ξη (16) έργα του Πάρκου Γλυπτικής της παραλια-
κής επίχωσης, που προέκυψαν μέσα από τρία (3) 
διαδοχικά Συμπόσια Γλυπτικής, τα οποία πραγμα-
τοποιήθηκαν τα καλοκαίρια του 1999, 2000 και 

2001. Η γλυπτική διαδικασία, εν τη γενέσει και εξελίξει της, κατά τη διάρ-
κεια των τριών (3) Συμποσίων Γλυπτικής, στα οποία δούλεψαν επί τόπου, 
δέκα πέντε (15) καλλιτέχνες από την Κύπρο, την Ελλάδα και το διεθνή χώ-
ρο, αποτυπώνεται επίσης με κάθε λεπτομέρεια. Τιμή €34,17 σεντ.

«Α΄Συμπόσιο Γλυπτικής 
Δήμου Λεμεσού 1999 - Αδελφές Πό-
λεις»
Η έκδοση αυτή, στην ελληνική γλώσσα, α-
ναφέρεται στα πέντε (5) γλυπτά που προ-
έκυψαν από το Α’ Συμπόσιο Γλυπτικής του 
Δήμου Λεμεσού, που διοργανώθηκε το 

καλοκαίρι του 1999 στην παραλιακή επίχωση, θέτοντας τη βάση για το 
Πάρκο Γλυπτικής, που προέκυψε και ολοκληρώθηκε στη συνέχεια. 
Παρέχει αισθητική ανάλυση του καθενός από τα πέντε (5) έργα ξεχω-
ριστά, καθώς και εξαίρετη φωτογραφική τους απεικόνιση. Παρέχει επί-
σης λεπτομερή καταγραφή της δουλειάς, που επί τόπου, επιτέλεσαν οι 
πέντε (5) γλύπτες κατά το Σ’ Συμπόσιο γλυπτικής, από την απαρχή του 
μέχρι την ολοκλήρωση των έργων και την τοποθέτηση τους στα μόνιμα 
σημεία φιλοξενίας τους. Τιμή €17,09 σεντ.

Ψηφιακός δίσκος 
«Το Λεμεσιανό Καρναβάλι»
«Εδώ Λεμεσός, εδώ Λεμεσός στο τρελλό σας 
προσκαλούμε Καρναβάλι ..» 
Ο ψηφιακός αυτός δίσκος περιλαμβάνει μια σύ-
ντομη αναδρομή στην ιστορία του Λεμεσιανού 
Καρναβαλιού, ενός θεσμού που χάνεται μέσα 
στα βάθη των αιώνων, το οποίο συνδέεται με 
τις θρησκευτικές λατρευτικές τελετές προς τιμή 

θεών και ημίθεων και αναδεικνύει επίσης τις σύγχρονες πτυχές του. 
Μέσα από τις εικόνες αυτές θα πάρετε μια γεύση από το κέφι και τη 
ζωντάνια του Λεμεσιανού Καρναβαλιού, που μετρά ιστορία πέραν 
των εβδομήντα (70) χρόνων. Τιμή €8,54 σεντ.

“Ιστοριογραφώντας τη Λεμεσό - πρακτικά 
1ου Επιστημονικού Συμποσίου Προφορι-
κής Ιστορίας 2005 του Παττιχείου Ιστορι-
κού Αρχείου - Μουσείου και Κέντρου Μελε-
τών του Δήμου Λεμεσού” 
Σε αυτό το βιβλίο θα βρείτε χρήσιμο υλικό για 
την ιστορία της πόλης μας. Τιμή €8,54 σεντ.
Το κοινό μπορεί να προμηθευτεί τις εκδόσεις 
είτε από το Δήμο Λεμεσού, είτε από επιλεγμέ-
να βιβλιοπωλεία.

Το κοινό μπορεί να προμηθευτεί τις εκδόσεις είτε από το Δήμο Λεμεσού, είτε από επιλεγμένα βιβλιοπωλεία.

Εκδόσεις Δήμου Λεμεσού
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Η προτεινόμενη ανάπλαση σε γενικές γραμ-
μές θα περιλαμβάνει:

 Κατασκευή πλατφόρμων προς τη θάλασσα.
 Δημιουργία και επανασχεδιασμό των παιγνι-

δοτόπων.
 Χώροι καθιστικών. 
 Κατασκευή περιπτέρων.
 Χωροθέτηση ποδηλατόδρομου σε συνάρτη-

ση με τον υφιστάμενο ανατολικά προς Ακτή Ο-
λυμπίων και τον προτεινόμενο προς Παλιό Λι-
μάνι.

 Χώροι στάθμευσης ποδηλάτων.
Μικρό αμφιθέατρο για μικρές εκδηλώσεις.

 Πορείες πεζοδρόμων.
 Αλλαγή υλικών του υφιστάμενου πεζόδρομου 

(σήμερα είναι από ασφαλτικό οδόστρωμα).
 Ενίσχυση και υπογειοποίηση των υπηρεσιών 

κοινής ωφελείας σε όλη     την αναφερόμενη έ-
κταση της Επίχωσης.

 Αποχετευτικό σύστημα ομβρίων υδάτων, ό-
που χρειάζεται.

 Τοπιοτέχνηση / Δεντροφύτευση.
 Ενίσχυση και αντικατάσταση οδικού φωτι-

σμού.
 Ενίσχυση χώρων στάθμευσης.
 Οργανική σύνδεση με Παλαιό Λιμάνι και Κά-

στρο.
 Αναβάθμιση υφιστάμενων διαβάσεων της Πα-

ραλιακής Λεωφόρου και δημιουργία νέων.

ΛΕΜΕΣΟΣ: Η αλλαγή συνεχίζεται...
 ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ

Το έργο αφορά εργασίες ανάπλασης στην παραλιακή προκυμαία στα πλαίσια 
του σχεδίου αναζωογόνησης, μέσα από σχεδιασμένες επεμβάσεις συντήρησης, 
κυκλοφοριακής διαχείρισης πεζών και ποδηλάτων. Γενικότερα, αποβλέπει 
στην ενδυνάμωση της ζωτικότητας της, με έμφαση στη διατήρηση των 
ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της περιοχής.

10



Αναπτυξιακά Έργα

11

Το έργο αφορά μια σειρά από  εργασίες ανάπλα-
σης στον Πυρήνα της πόλης της Λεμεσού, στα 
πλαίσια του ευρύτερου σχεδίου αναζωογόνη-
σης. Η προτεινόμενη ανάπλαση σε γενικές γραμ-
μές θα περιλαμβάνει:

 Ενίσχυση και υπογειοποίηση των υπηρεσιών κοι-
νής ωφελείας σε όλη την  έκταση του πυρήνα.

 Αποχετευτικό σύστημα ομβρίων υδάτων, όπου 
χρειάζεται.

 Κατασκευή πεζοδρομίων.
 Κατασκευή ποδηλατοδρόμων
 Πλακόστρωση / επίστρωση δρόμων.
 Τοπιοτέχνηση σε επιλεγμένα σημεία.
 Δεντροφύτευση
 Ενίσχυση  ή  αντικατάσταση  οδικού  φωτισμού

Διαμόρφωση μικρών πλατειών οι οποίες να αποτε-
λούν χώρους για συνάθροιση και κοινωνικές δρα-
στηριότητες.

 Μέτρα κυκλοφοριακής διαχείρισης περιλαμβανο-
μένων ειδικών ρυθμίσεων για περιορισμό των μετα-
κινήσεων αυτοκινήτων και άλλων τροχοφόρων.

Το έργο έχει ως γνώμονα το σύνθετο λειτουργι-
κό ρόλο που πρέπει να έχουν οι χώροι αυτοί, ώστε 
να βοηθήσουν στην σύνδεση του  Κέντρου της Πό-
λης με τις υπόλοιπες περιοχές.
Βασικός στόχος της προτεινόμενης αναδιαμόρφω-
σης είναι ο επαναπροσδιορισμός του ρόλου του σαν 
το επίκεντρο των κοινωνικών, πολιτιστικών και άλ-
λων τοπικών δραστηριοτήτων που θα ικανοποιούν 
τις ανάγκες τόσο των κατοίκων της περιοχής όσο και 
της ευρύτερης περιοχής του Δήμου.
Μετά την ολοκλήρωση της τελικής Μελέτης, θα γί-
νουν επίσης προτάσεις για αποκατάσταση των όψε-
ων των κατοικιών σε επιλεγμένα σημεία του κέντρου 
της πόλης, για προστασία του παραδοσιακού αρχιτε-
κτονικού χαρακτήρα της περιοχής και διατήρηση της 
συνοχής του πολεοδομικού ιστού.

ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΗΣ

Στόχος του έργου είναι η αναστροφή της υφιστάμενης κατάστασης 
περιθωριοποίησης του Κέντρου Πόλης μέσα από σχεδιασμένες επεμβάσεις 
συντήρησης, κυκλοφοριακής διαχείρισης και οργάνωσης. Γενικότερα αποσκοπεί 
στην ενδυνάμωση της ζωτικότητας του Κέντρου του Δήμου Λεμεσού με 
έμφαση στη διατήρηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της περιοχής.
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Το έργο αφορά εργασίες καθ’ όλο το μή-
κος του ποταμού και σε γενικές γραμμές 
θα περιλαμβάνει:

 Κατασκευή ποδηλατόδρομου και πεζόδρομου.
 Αποχετευτικό σύστημα ομβρίων υδάτων, ό-

που χρειάζεται.
 Γραμμικό πάρκο στις παρόδιες όχθες του πο-

ταμού όπου υπάρχει δυνατότητα βάσει του υ-
φιστάμενου πλάτους της κοίτης του ποταμού.

 Κατά διαστήματα και σε διάφορους χώρους 
διαμόρφωση μικρών πλατειών και παιχνιδότο-
πων, σημεία τα οποία θα αποτελούν χώρους για 
συνάθροιση και κοινωνικές δραστηριότητες. Ε-
πίσης οι χώροι θα χρησιμεύουν  για ξεκούραση 
των περπατητών και των επισκεπτών. 

 Δενδροφύτευση.

 Κατασκευή τοίχων στα πρανή του ποταμού 
όπου κριθεί αναγκαίο.

 Αναβάθμιση των υφιστάμενων γεφυριών και 
κατασκευή νέων ξύλινων γεφυρών σε διάφο-
ρα σημεία του πάρκου που θα επιτρέπουν με 
άνεση σε κάθε πεζό ή ποδηλάτη να διασχίζει 
τις όχθες του ποταμού.

 Εγκατάσταση φωτισμού που θα προσδώσει 
φιλόξενο χαρακτήρα στο χώρο για να χρησι-
μοποιείται και τις βραδινές ώρες.

 Ασφαλή διέλευση του κοινού στα διάφορα 
σημεία όπου το πάρκο διέρχεται από οδικές 
αρτηρίες, με την κατασκευή διαβάσεων. 

 Διατήρηση της μορφολογίας του φυσικού 
περιβάλλοντος και της φυσιογνωμίας της κοί-
της του ποταμού χωρίς να παρεμποδίζεται η 
φυσική ροή του ποταμού.

 Οπτική και λειτουργική σύνδεση του ποτα-
μού με τις οικιστικές περιοχές όπου διέρχεται.
Άρση παράνομων επεμβάσεων στην κοίτη του 
ποταμού.

Ο σχεδιασμός αντιμετωπίζεται αναλόγως 
της κάθε περιοχής και του αντίστοιχου περι-
βάλλοντος χώρου.

Η διαμόρφωση θα συντελέσει καθοριστι-
κά στην εξάλειψη της απαράδεκτης κατάστα-
σης που επικρατεί σήμερα και θα ανακοπεί 
η ανεξέλεγκτη δραστηριότητα ασυνείδητων 
που απορρίπτουν κάθε είδους αχρήστων υλι-
κών και αντικειμένων. Επίσης θα περιοριστεί 
και θα αποτραπεί η περαιτέρω ρύπανση της 
κοίτης.

 ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΑΡΥΛΛΗ

H υφιστάμενη κατάσταση περιθωριοποίησης της κοίτης του Ποταμού Γαρύλλη 
σύντομα θα είναι παρελθόν. Σχεδιασμένες επεμβάσεις ανάπλασης, οργάνωσης και 
κυκλοφοριακής διαχείρισης, είναι τα κύρια στοιχεία που θα συντείνουν στη 
διαμόρφωση ενός σύγχρονου γραμμικού πάρκου πρασίνου.
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Ο ποταμός Γαρύλλης αποτελεί ένα σημαντι-
κό γεωφυσικό στοιχείο και η αξιοποίηση του 
πέρα από άξονα περιπάτου και ποδηλάτου και 
ένα γραμμικό πάρκο πρασίνου θα δώσει ποι-
οτική ανάσα στις οικιστικές περιοχές και γενι-
κότερα στην ευρύτερη περιοχή που περιβάλ-
λει τον ποταμό.

Η διαμόρφωση θα προσφέρει ασφαλή δι-
αδρομή για ποδηλατιστές, τόσο για σκο-
πούς άσκησης και ψυχαγωγίας, όσο και για ε-
ναλλακτική διακίνηση αντί της χρήσης αυτο-
κινήτου από τις βόρειες συνοικίες προς το ε-
μπορικό κέντρο της πόλης, αλλά και προς τις 
περιοχές ειδικού ενδιαφέροντος όπως Μαρί-
να, παλιό λιμάνι, προκυμαία. Θα έχει εκτεταμέ-
νη χρήση από φοιτητές, μαθητές και γενικά νέ-

ους ανθρώπους, οι οποίοι κατοικούν στις βο-
ρειότερες συνοικίες και εργάζονται ή φοιτούν 
στο κέντρο.  Ιδιαίτερα χρήσιμο το έργο θα εί-
ναι για τους φοιτητές του Τεχνολογικού Πανε-
πιστημίου, ώστε να έχουν γρήγορη και εύκο-
λη πρόσβαση τους προς τα κτίρια του Πανε-
πιστημίου.

Θα εμπλουτίσει τους ποδηλατόδρομους 
και πεζόδρομους της πόλης, με στόχο την 
προσέλκυση του επισκέπτη και του τουρίστα 
σε μια διαφορετική διαδρομή από τη συνηθι-
σμένη. Τέλος, θα συμβάλει ουσιαστικά στην α-
νάπλαση μιας εγκαταλειμμένης, περιφρονημέ-
νης και παρεξηγημένης περιοχής και θα ανα-
ζωογονήσει  γειτονιές όπου οι χώροι πρασίνου 
και περιπάτου είναι πολύ λίγοι.

Ο εξωραϊσμός της κοίτης καλύπτει μία απόσταση 5 ½ χιλιομέτρων από το 
παλαιό λιμάνι μέχρι τα βόρεια όρια του δήμου Κάτω Πολεμιδιών 
και από το διχάλι νότια της Β’ Τεχνικής Σχολής μέχρι την οδό Αγίας 
Φυλάξεως, δυτικά του γηπέδου του Λανιτείου.



Καρναβάλι 2009

Τ ο έναυσμα των φετινών καρναβαλιών έδωσαν οι 
Κανταδόροι Λεμεσού το μεσημέρι της Τσικνοπέ-
μπτης, στην Πλατεία Σαριπόλου. 
Οι  εορτασμοί, όμως, άρχισαν με προπομπό τον 

Τελάλη του Καρναβαλιού ο οποίος περιερχόταν τους 
δρόμους της πόλης με μεγάλο άρμα από την Δευτέρα 16 
έως την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου.
Φέτος, για πρώτη φορά, ο Βασιλιάς Καρνάβαλος είχε 
και τη Βασίλισσά του.  Βασιλιάς ήταν ο Αρτεμάκης Ζα-
χαρίου και Βασίλισσα η Ρίτσα Κατσούδη, συμπολίτες 
μας και παλιοί καρναβαλιστές  Ακολουθώντας την πα-
ράδοση την Τσικνοπέμπτη, ξεκίνησε σε φωταγωγημένο 
άρμα, με κάθε μεγαλοπρέπεια, η είσοδος του βασιλικού 
ζεύγους με τη συνοδεία του, το Δήμαρχο και το Δη-
μοτικό Συμβούλιο της πόλης, την ομάδα Καντα-
δόρων Γιωργαλλέτου, τη Χορωδία Μοντέρνοι 
Καιροί, τη φιλαρμονική του Δήμου Λεμεσού, τις 
Μαζιορέττες του Σώματος Κυπρίων Οδηγών.  Η 
εκκίνηση της πομπής σηματοδοτήθηκε με ρίψη πυ-
ροτεχνημάτων έξω από το Δημοτικό Μέγαρο και 
κατέληξε στην Πλατεία Ηρώων όπου ακολούθησε 
ένα καρναβαλίστικο ξεφάντωμα με τραγούδι και 
χορό με το συγκρότημα Forca Latino.
Οργανώθηκαν ακόμα τέσσερις χοροί: «ο χορός 
της Τρίτης» στην πλατεία του Μεσαιωνικού Κάστρου 
στις 24 Φεβρουαρίου, «Ο χορός της Πέμπτης» στην Πλα-
τεία ανατολικά της Α’ Δημοτικής Αγοράς στις 26 Φεβρου-
αρίου, με τη συμμετοχή ομάδων κανταδόρων και μουσικών 
συγκροτημάτων, ο χορός στο οίκημα του Erma Auction 
Center στην οδό Γλάδστωνος το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 
μαζί με τη Χορωδία των Ονείρων και την Ελένα Σολέα και 
τέλος, μετά τη λήξη της Μεγάλης Παρέλασης, στην πλα-
τεία του Μεσαιωνικού Κάστρου την 1η Μαρτίου, ο απο-
χαιρετιστήριος υπαίθριος καρναβαλίστικος χορός.
Αποκορύφωμα των εκδηλώσεων ήταν, φυσικά, η μεγάλη 
καρναβαλίστικη παρέλαση την Κυριακή 1η Μαρτίου, την 
οποία παρακολούθησαν χιλιάδες κόσμου απ’ όλη την Κύπρο, 
και στην οποία συμμετείχαν ο Δήμος Πάφου με σατιρικό 
καρναβαλίστικο άρμα, επίσης με άρματα και ομάδες πεζών 
το ΤΕΠΑΚ, η ΣΠΕ Μέσα Γειτονιάς, η ΑΗΚ, οι Δήμοι Αγίου 
Αθανασίου και Μέσα Γειτονιάς, το Ρωσικό ραδιόφωνο, 
οι πρόσκοποι Λεμεσού, το Round Table 4 και άλλοι, δη-
μιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα χαράς, γλεντιού και 
ξεγνοιασιάς.  Κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Παρέλασης στο 
χώρο της εξέδρας των επισήμων τιμήθηκαν τα ακόλουθα ά-
τομα που για πολλά χρόνια προσέφεραν πολύτιμες υπηρεσί-
ες στο Καρναβάλι Λεμεσού, από το Δήμαρχο και το Δημοτικό 
Συμβούλιο: οι Φώτης Κολακίδης, Κύπρος Τόκας και Πανα-
γιώτης Τσικουρής.
Όμως, ιδιαίτερη επιτυχία είχε και η παιδική παρέλαση που 
έγινε στον παραλιακό, την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου.
Βασικές καινοτομίες του φετινού καρναβαλιού ήταν:
- Το Κυνήγι του Κρυμμένου Θησαυρού το οποίο διοργανώθη-
κε σε συνεργασία με το ΤΕΠΑΚ και το ραδιοφωνικό σταθμό 
Choice FM 104,3 στην πλατεία του Διοικητηρίου.
- Οι εκδηλώσεις με κέρασμα έξω από τράπεζες, συνεργατικά 
ιδρύματα και μεγάλα καταστήματα της πόλης. 

ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ
ΚΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ
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- Η καρναβαλίστικη μουσική μεταδιδόταν από μεγάφωνα σε βα-
σικές οδούς όλες τις μέρες του Καρναβαλιού, όπως επίσης και 
βελτιωμένη σε πολύ μεγάλο βαθμό η ηχητική και μεγαφωνική εγκα-
τάσταση για μετάδοση ενιαίας μουσικής στη μεγάλη παρέλαση. 
- Η κατασκευή και τοποθέτηση νέου καρναβαλίστικου διάκο-
σμου στους κεντρικούς δρόμους και πλατείες της πόλης. 
Ακόμα διοργανώθηκαν τέσσερις αξιόλογες εκθέσεις:
- Σε συνεργασία με την Φωτογραφική Εταιρία Κύπρου – 
Τμήμα Λεμεσού Παγκύπριος Φωτογραφικός Διαγωνισμός 
και  έκθεση φωτογραφίας, με θέμα το «Λεμεσιανό Καρναβάλι», 
στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών.
- Σε συνεργασία με το ΙΚΕΠΑΝΑ έκθεση με θέμα «Καρναβάλι 
2009» στον Τεχνοχώρο Art Studio 55.
- Σε συνεργασία με την γκαλερί ΘΕΟΜΑΡΙΑ έκθεση βενετσιά-
νικης, κεραμικής, ζωγραφισμένης και διακοσμημένης μάσκας κα-
θώς και εργαστήρι διακόσμησης μάσκας με τίτλο «Βενετία – Λε-
μεσός 3».
- Σε συνεργασία με την Ένωση Αυτοδίδακτων Ζωγράφων 
(Λεμεσού) έκθεση με θέμα «Καρναβάλι 2009».
Μετά την περσινή του επιτυχία, και φέτος, σε συνεργασία με τα 
μαθητικά συμβούλια και τις διευθύνσεις των σχολείων Μέσης 
Παιδείας της πόλης μας διοργανώθηκαν την Τσικνοπέμπτη το α-
πόγευμα. συναυλία με τη συμμετοχή νεανικών συγκροτημάτων 
στο χώρο στάθμευσης του Εναερίου.  Επίσης, την Παρασκευή 20 
Φεβρουαρίου, στο Θέατρο Ριάλτο, τραγούδησαν καντάδες και 
καρναβαλίστικα τραγούδια από τις παιδικές χορωδίες: Αρμονία, 
Παιδική Χορωδία Επιλογή, Παιδική Χορωδία Παπαδάκειου Δη-
μοτικού Ωδείου και Παιδική Χορωδία Μαρωνιτών Κύπρου.  Στη 
συνέχεια, το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου το Τρενάκι του Δήμου διέσχι-
ζε τις οδούς Ανεξαρτησίας και Αγίου Ανδρέα με τη Χορωδία Νέων της 
Επιλογής, όπως και η Ανδρική Τετραφωνία Λεμεσού, στο εστιατόριο 
Παντοπωλείο στην Α’ Δημοτική Αγορά, δίνοντας ακόμα μια χαρού-
μενη νότα στην πόλη μας.  Την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου, έξω από 
το Πέραμα, τραγούδησαν οι Κανταδόροι Γιωργαλέττου και χόρε-
ψαν μαζί τους η ομάδα της σχολής Αλεξάστερο.
Όλες οι καρναβαλίστικες εκδηλώσεις του Δήμου Λεμεσού στέ-
φθηκαν με μεγάλη επιτυχία, δικαιώνοντας γι’ ακόμη μια φορά τη 
φήμη της πόλης σαν την κατ’ εξοχήν πόλη της διασκέδασης.  Οι υ-
πηρεσίες του Δήμου ήδη άρχισαν αθόρυβα να ετοιμάζονται 
για το επόμενο Καρναβάλι του 2010.

«Κάθε χρόνο τέτοια εποχή η Λεμεσός παίρνει μια γιορταστική ό-
ψη, για δεκατρείς μέρες όλοι ξεχνούμε τις καθημερινές μας έγνοιες 
και τις σκοτούρες και βγαίνουμε στους δρόμους και τις πλατείες 
με ένα στόχο, να γιορτάσουμε το Λεμεσιανό καρναβάλι», αυτός 
ήταν ο εναρκτήριος λόγος του δήμαρχου της πόλης μας, 
κ. Ανδρέα Χρίστου, στη Δημοσιογραφική Διάσκεψη.
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Πολιτισμός

Η Εταιρεία Θεατρικής 
Ανάπτυξης Λεμεσού 
(ΕΘΑΛ) μετρά 20 χρόνια 
δημιουργικής πορείας 
στα θεατρικά δρώμενα, 
όχι μόνο της Λεμεσού 
αλλά και της Κύπρου.

Α πό το 1988, έτος ίδρυσης 
της ΕΘΑΛ, ο Δήμος Λεμε-
σού πάντα στεκόταν ως α-

ρωγός της προσπάθειας αυτής με 
διάφορους τρόπους: είτε με την οι-
κονομική του ενίσχυση, είτε με τη 
στέγαση των γραφείων του θεά-
τρου στο Παττίχειο Δημοτικό Θέα-
τρο, ενώ στον ίδιο χώρο φιλοξενή-
θηκαν και οι παραστάσεις του θιά-
σου για τα πρώτα τρία χρόνια.  Η 
συμπαράσταση του Δήμου ήταν 
πάντα αμέριστη, αφού εκτός των 
γραφείων και της οικονομικής του 
στήριξης, τέσσερα από τα έντεκα 
μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμ-
βουλίου της ΕΘΑΛ, βάσει ειδικής 
πρόνοιας του Καταστατικού, ήταν 

Δημοτικοί Σύμβουλοι.
Η ΕΘΑΛ το 2003 πραγματοποιεί έ-
να ακόμα τολμηρό βήμα. Μεταφέ-
ρεται, από το θέατρο Πράξις - που 
χρησιμοποιούσε από το 1991 - 
στον χώρο που παραχώ-
ρησε σ’ αυτήν ο Δήμος 
Λεμεσού, στα ακί-
νητά του στη Φρα-
γκλίνου Ρούσβελτ, 
στον Τεχνοχώρο 
της ΕΘΑΛ.
Η σταθερή στήρι-
ξη της από το Δήμο 
Λεμεσού, η συνέπεια 
στην οικονομική και 
καλλιτεχνική διαχείριση και οι 
σχέσεις της με τον θεατρικό χώρο, 
κυρίως τον ελλαδικό, έφεραν θετι-
κά αποτελέσματα. Η Ε.Θ.Α.Λ. απέ-
κτησε μεγαλύτερη εξωστρέφεια, 
συνέπεια στην παραγωγή με απο-
τέλεσμα μια στέρεη καλλιτεχνική 
ταυτότητα και στίγμα, που μαζί με 
την αναβαθμισμένη προβολή του 
έργου της οδήγησαν την εταιρεία 
σε μια υψηλή θέση στα θεατρικά 
πράγματα και όχι μόνο της Λεμε-
σού και τόπου γενικότερα.
Η ΕΘΑΛ ως φορέας θεατρικής α-

νάπτυξης, δεν έμεινε μόνο στην 
καθαυτό θεατρική της δραστηρι-
ότητα, το ανέβασμα δηλαδή έρ-
γων, αλλά έθεσε και ευρύτερους 
στόχους, που αφορούσαν στη θε-

ατρική και εν γένει πο-
λιτιστική καλλιέρ-

γεια του κοινού. Σ’ 
αυτά τα πλαίσια 
εντάσσονται οι 
δρασ τηριότη-

τες του Θεατρι-
κού Εργαστηρί-

ου, που λειτουργεί 
από το 1992 με με-

γάλη επιτυχία, οι διαλέ-
ξεις και παράλληλες εκδη-

λώσεις που διοργανώνει κατά και-
ρούς, το Παιδικό Δημιουργικό Θέ-
ατρο, το οποίο αποτέλεσε μια δι-
κή της πρωτοπορία ήδη από την 
περίοδο 1997-98, η υλικοτεχνική 
και έμψυχη βοήθεια που προσφέ-
ρει σε ερασιτεχνικούς ή σχολικούς 
θιάσους της πόλης, η στενή συνερ-
γασία της με άλλους φορείς όπως 
ο Δήμος Λεμεσού, το Συντονιστικό 
Συμβούλιο Πολιτιστικών Φορέων 
Λεμεσού, το Θέατρο Ριάλτο, το Τε-
χνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου 

τους Δήμους της μείζονος Λεμε-
σού, κ.ά. στη συνδιοργάνωση διά-
φορων εκδηλώσεων κλπ.
Από το 1997 λειτουργεί ανελλιπώς 
Θεατρικό Εργαστήρι για παιδιά η-
λικίας 6-15 χρόνων στο οποίο δι-
δάσκουν ειδικοί εκπαιδευτές και 
το οποίο παρακολουθούν δεκάδες 
παιδιά κάθε χρόνο.
Η ΕΘΑΛ παρουσιάσε την 100η θε-
ατρική της παραγωγή – 20 χρόνια 
μετά την ίδρυσή της – στον Τεχνο-
χώρο. Το Μικρό Μαχαγκόνυ των 
Μπέρτολτ Μπρέχτ και Κουρ Βά-
ιλ (Das Kleine Μαhagonny) στη 
θεατρική διασκευή του Berliner 
Ensamble (1963).
Θεατρική Περίοδος 2008/2009: 
Φτωχοί και Άγιοι - Αλέξανδρου 
Παπαδιαμάντη / Α/φοι Αντώνη & 
Κων/τίνου Κούφαλη. 
Άντε Ψυχούλα Μου, Σκότωσέ 
Με! του Αζίζ Νεσίν και Το Μικρό 
Μαχαγκόνυ - Μπέρτολτ Μπρεχτ / 
Κουρτ Βάιλ.
Επόμενη Παραγωγή: Ο Γυάλινος 
Κόσμος του Τένεση Ουίλιαμς στο 
Θέατρο Ριάλτο στις 15 και 20 Μαί-
ου 2009 και Φαύστα του Μποστ σε 
καλοκαιρινή περίοδο.

20 Χρόνια Πορείας, 100 Παραστάσεις
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Σ τις 16 Ιουνίου, 2009, πραγμα-
τοποιήθηκε στο Δημόσιο Κή-
πο, η εκδήλωση «για ένα κα-

λύτερο κόσμο» την οποία διοργάνω-
σε η Επιτροπή Κοινωνικής Πρόνοι-
ας του Δήμου Λεμεσού σε συνεργα-
σία με τις μη Κυβερνητικές Οργανώ-
σεις «Πρόσβαση» και «Αστάρτη».
Η εκδήλωση έχει ενταχθεί στα μέτρα 
εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Χάρτη 
για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπι-
κές Κοινωνίες και αντικείμενό της ήταν 
η απασχόληση των παιδιών με και χω-
ρίς ειδικές ανάγκες με σκοπό την απο-
δοχή από τα παιδιά χωρίς ειδικές ανά-
γκες των παιδιών με ειδικές ανάγκες, 
τη μεταξύ τους συνεργασία και ψυχα-
γωγία και την καλλιέργεια της άποψης 
ότι όλοι μπορούμε να συνυπάρξουμε 
στην κοινωνία μας και ταυτόχρονα 
την κοινωνικοποίηση των παιδιών με 
ειδικές ανάγκες με παράλληλη απο-

δέσμευση έστω και για μερικές ώρες 
των συγγενών τους που έχουν τη φύ-
λαξη και την φροντίδα τους.
Στην εκδήλωση έλαβαν μέρος παι-
διά από το Κέντρο Ενηλίκων Πρόσβα-
ση, το Ειδικό Σχολείο Αγίου Σπυρίδω-
να Λάρνακας, το Ειδικό Σχολείο Αγίου 
Λαζάρου Λάρνακας, ο Σύνδεσμος Γο-
νέων και Φίλων Παιδιών με Ειδικές Α-
νάγκες και ο Σύνδεσμος για Άτομα με 
Αυτισμό Κύπρου.
Στην εκδήλωση λειτούργησαν εργα-
στήρια ζωγραφικής σε πανί, ζωγραφι-
κής σε γύψο και πέτρα, κεραμικής, το-
ξοβολίας και μουσικής και ανακυκλώ-
σιμων υλικών. 
Η εκδήλωση σημείωσε μεγάλη επιτυ-
χία και καθόλη τη διάρκειά της όλα τα 
παιδιά είχαν ζωγραφισμένο το χαμό-
γελο στα χείλη. Τελικά με λίγη προ-
σπάθεια ο κόσμος μας μπορεί να 
γίνει πολύ καλύτερος!



Συνέντευξη

Πότε συστάθηκε η Εταιρεία Τουριστικής Ανά-
πτυξης και Προβολής Περιφέρειας Λεμεσού 
και με πιο στόχο;
Η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής 
Περιφέρειας Λεμεσού συστάθηκε στις 26 Σεπτεμ-
βρίου 2007 με πρωτοβουλία του ΚΟΤ και του Ε-
ΒΕ Λεμεσού. Πρόκειται για έναν μη κερδοσκοπι-
κό οργανισμό ο οποίος χρηματοδοτείται από τον 
ΚΟΤ στα πλαίσια της υλοποίησης της Περιφερει-
ακής Στρατηγικής για τον Τουρισμό. Στόχος της 
Εταιρείας είναι η προώθηση της περαιτέρω ανά-
πτυξης της τουριστικής υποδομής της περιφέρει-
ας Λεμεσού και η ανάδειξη της σε ένα ξεχωριστό 
κοσμοπολίτικο παραθαλάσσιο προορισμό.  
Στα πλαίσια της υλοποίησης των στόχων που έ-
χουν τεθεί η Εταιρεία προωθεί σημαντικά έργα 
τουριστικής υποδομής στην Περιφέρεια Λεμεσού 
που είτε βρίσκονται υπό μελέτη είτε έχουν τροχο-
δρομηθεί και αναμένεται να αλλάξουν πραγμα-
τικά το πρόσωπο της περιοχής και να εμπλουτί-
σουν την τουριστική εμπειρία. Τέτοια έργα είναι 
η Μαρίνα Λεμεσού, η κατασκευή της οποίας ανα-
μένεται να ξεκινήσει σύντομα, καθώς και το Συνε-
δριακό Κέντρο Λεμεσού, που θεωρείται έργο που 
θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην επιμή-
κυνση της τουριστικής περιόδου και στην αύξη-
ση της τουριστικής κίνησης της Λεμεσού με την 
προσέλκυση μεγάλων συνεδρίων.
Στον τομέα της προβολής η Εταιρεία έχει καταθέ-
σει Σχέδιο Μάρκετινγκ στον ΚΟΤ το οποίο και υ-
λοποιείται. Οι αγορές προτεραιότητας που έχουν 
τεθεί είναι αυτές του Ηνωμένου Βασιλείου, Ρωσί-
ας και Ελλάδας, ενώ συγκεκριμένες δραστηριότη-
τες γίνονται και σε άλλες αγορές που θεωρούνται 
ανερχόμενες.
Πέραν από τον τουρισμό για «ήλιο και θάλασσα 
συν», η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προ-
βολής Περιφέρειας Λεμεσού στοχεύει να προω-
θήσει και άλλα τμήματα της αγοράς με ιδιαίτερη 
έμφαση στον συνεδριακό τουρισμό, ποδηλατικό 
τουρισμό, αθλητικό τουρισμό, πολιτιστικό τουρι-
σμό, τουρισμό υγείας και ευεξίας, γάμους και ταξί-
δια του μέλιτος, κρουαζιέρες και αγροτουρισμό.
Βασικός στόχος της Εταιρείας είναι η δημιουργία 
της νέας τουριστικής ταυτότητας της Λεμεσού, η 
οποία θα τη διαφοροποιεί από τον ανταγωνισμό, 
έτσι ώστε να πετύχει την αποτελεσματική προβο-
λή της στις χώρες πηγές τουρισμού και την προ-
σέλκυση επισκεπτών ποιότητας σε όλη τη διάρ-
κεια του χρόνου.

Ποια είναι η σύσταση του Διοικητικού Συμβου-
λίου;
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποτε-
λείτε από εκπρόσωπο του Εμπορικού και Βιομη-
χανικού Επιμελητηρίου Λεμεσού ο οποίος προ-
εδρεύει, τις Τοπικές Αρχές (τρεις από τους πέντε 
Δήμους), την Ένωση Κοινοτήτων, τον Κυπριακό 
Οργανισμό Τουρισμού, τους Τουριστικούς Συνδέ-
σμους και άλλους φορείς. Αναλυτικά:
Πρόεδρος κ. Τώνης Αντωνίου – εκπρόσωπος Ε-
ΒΕΛ, Αντιπρόεδρος κ. Ανδρέας Χρίστου – Δή-
μαρχος Λεμεσού, Μέλη κ. Ανδρέας Γαβριηλί-
δης - Δήμαρχος Γερμασόγειας,  κ. Κυριάκος Χα-
τζηττοφής - Δήμαρχος Αγ. Αθανασίου, κ. Λευτέ-
ρης Περικλή – εκπρόσωπος της Ένωσης Κοινο-
τήτων, κ. Σάββας Σάββα – Πρόεδρος Αναπτυξι-
ακής Εταιρείας Λεμεσού, κα. Όλγα Θεοχάρους - 
εκπρόσωπος Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού, 
κ. Γιάννης Μακεδόνας - εκπρόσωπος Παγκυπρί-
ου Συνδέσμου Ξενοδόχων, κ. Πέτρος Πιερίδης 
- εκπρόσωπος Συνδέσμου Τουριστικών Επιχει-
ρήσεων Κύπρου, κ. Αδάμος Βαρνάβα - εκπρό-
σωπος Συνδέσμου Τουριστικών Πρακτόρων Κύ-
πρου (ACTA), κ. Κύπρος Κυπριανού - εκπρόσω-
πος Παγκύπριου Συνδέσμου Ιδιωτικών Κέντρων 
Αναψυχής.

Ποιος είναι ο ρόλος του Δήμου Λεμεσού;
Ο Δήμος Λεμεσού καλείται να διαδραματίσει ένα 
πολύ σημαντικό ρόλο, παρόλο που το μεγαλύτε-
ρο ποσοστό των τουριστικών επιχειρήσεων της 
Λεμεσού βρίσκονται σε άλλους Δήμους και Κοι-
νότητες. Αυτή τη στιγμή τα δύο μεγαλύτερα έρ-
γα τουριστικής υποδομής της Μείζονος Λεμεσού 
βρίσκονται στο Δήμο Λεμεσού, χάρη στην έντο-
νη δραστηριοποίηση και δυναμικότητα της Τοπι-
κής Αρχής. 
Τόσο η Μαρίνα Λεμεσού όσο και το Συνεδρια-
κό Κέντρο Λεμεσού αναμένεται να αποτελέσουν 
στολίδι για την πόλη μας αλλά και να συνδρά-
μουν σημαντικά στην αναβάθμιση του τουριστι-
κού μας προϊόντος και στην προσέλκυση μεγαλύ-
τερου αριθμού ποιοτικών τουριστών. Παράλληλα 
άλλα έργα στον Δήμο Λεμεσού όπως η επίχωση, 
το αθλητικό κέντρο Γ.Σ.Ο. κ.α. καθώς και το πλή-
θος πολιτιστικών εκδηλώσεων τουριστικού ενδι-
αφέροντος που οργανώνονται από τον Δήμο, σί-
γουρα συνεισφέρουν τα μέγιστα. Και φυσικά δεν 
θα μπορούσαμε να μην αναφερθούμε στη προ-
σωπική συμβολή του Δημάρχου κ. Ανδρέα Χρί-

στου στο έργο που καλείται η Εταιρεία μας να δι-
αδραματίσει.

Με πιο τρόπο πραγματοποιείται η χρηματοδό-
τηση της Εταιρείας;
Το μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησης λαμ-
βάνεται από τον ΚΟΤ, ο οποίος καλύπτει μέρος 
των λειτουργικών εξόδων της Εταιρείας, και το 
90% του κόστους για ενέργειες Μάρκετινγκ. Επι-
πλέον χορηγεί στην Εταιρεία ένα ποσό για ανα-
βάθμιση πολιτιστικών εκδηλώσεων ή θεσμοθέ-
τηση καινούριων που θα προσθέσουν στα πολι-
τιστικά μας δρώμενα.
Ένα μικρότερο ποσοστό χρηματοδότησης προ-
έρχεται από τα μέλη της Εταιρείας από ετήσιες 
συνδρομές που καταβάλλονται και εισφορές.
Πως και πόσο εκτιμάτε ότι η οικονομική κρίση 
θα επηρεάσει τη Λεμεσό και ποια τα μέτρα α-
ντίδρασης εκ μέρους της Εταιρείας;
Η οικονομική κρίση είναι παγκόσμιο φαινόμενο 
και δεν είναι δυνατό να αφήσει την Κύπρο ανε-
πηρέαστη. Η Λεμεσός, ως μια τουριστική πόλη, α-
ναμένεται να επηρεαστεί από μειωμένες αφίξεις 
τουριστών από χώρες πηγές τουρισμού που αυτή 
τη στιγμή αντιμετωπίζουν τεράστια οικονομικά 
προβλήματα και αυξανόμενη ανεργία. Αυτό θα έ-
χει αλυσιδωτές επιπτώσεις, όπως είναι φυσικό, σε 
πολλούς τομείς της οικονομίας της πόλης. 
Τα μέτρα της Κυβέρνησης παρόλο ότι είναι προς 
την σωστή κατεύθυνση δεν υλοποιήθηκαν έγκαι-
ρα για να έχουν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Ό-
σον αφορά τα μέτρα αντίδρασης από μέρους της 
Εταιρείας, αυτά αφορούν ως επί το πλείστον την 
άσκηση πιέσεων προς την κυβέρνηση για προώ-
θηση μεγάλων έργων όπως η Μαρίνα Λεμεσού 
και το Συνεδριακό Κέντρο Λεμεσού που θα προ-
σφέρουν θέσεις εργασίας σε μεγάλο αριθμό ερ-
γαζομένων τόσο κατά την κατασκευή τους όσο 
και για τη λειτουργία τους. 
Επιπλέον με την ολοκλήρωση τους θα αναβαθμί-
σουν το τουριστικό προϊόν της Λεμεσού, ενισχύ-
οντας τη θέση μας συγκριτικά με άλλους προορι-
σμούς. Στον τομέα του Μάρκετινγκ δυστυχώς δεν 
υπάρχουν επιπρόσθετα κονδύλια για την αντιμε-
τώπιση της κρίσης.
 Η προσπάθεια μας είναι οι ενέργειες να γίνονται 
στοχευμένα με στόχο το ουσιαστικό αποτέλεσμα 
– το άμεσο όφελος δηλαδή στις τουριστικές επι-
χειρήσεις της Λεμεσού και κατ’ επέκταση στους 
πολίτες που εξαρτώνται από αυτές.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ 
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ κ. ΤΩΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
Ο κ. Τώνης Αντωνίου είναι Πρόεδρος της Εταιρίας τουριστικής Ανάπτυξης Λεμεσού και διετέλεσε και Πρόεδρος του ΕΒΕΛ 1999 - 2005 καθώς και Αντιπρόεδρος Υπηρεσιών ΚΕΒΕ
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Ειδήσεις

Κ άτι που όλοι οι Δήμοι της Λεμεσού και οι φιλόζω-
ες οργανώσεις επιθυμούσαν εδώ και καιρό, τώ-
ρα γίνεται  πραγματικότητα, με τη δημιουργία 

ενός σύγχρονου χώρου φύλαξης αδέσποτων σκύ-
λων. Έχει εξευρεθεί ο κατάλληλος χώρος στο Αρμενο-

χώρι και ετοιμάζονται τα σχέδια. Εκτός από το κατα-
φύγιο, ο χώρος θα διαθέτει και  κτηνιατρείο.  Θα έ-

χει χωρητικότητα για  500 σκύλους και θα καλύ-
πτει όλους τους  Δήμους της μείζονος Λε-

μεσού.  Εκεί θα φιλοξενούνται όλοι οι 
αδέσποτοι σκύλοι για 30 μέρες μέχρι 
να βρεθεί ο ιδιοκτήτης τους.
Ο Δήμος Λεμεσού βρίσκεται στη δι-
αδικασία έκδοσης νέου ενημερωτι-

κού φυλλαδίου σχετικά με την κατο-
χή σκύλων. Σκοπός είναι το φυλλάδιο 
αυτό να διανεμηθεί σε όλους τους δη-
μότες.

Ο Δήμος Λεμεσού εφαρμόζοντας τους 
νόμους 184(1) του 2002-Ν137(1) του 2005 

υποχρεώνει όλους τους κατόχους σκύλων να εξα-
σφαλίσουν άδεια κατοχής από το Δήμο, στα δημοτι-

κά όρια του οποίου διατηρούν το σκύλο τους.  Έντυ-
πα υποβολής αίτησης είναι διαθέσιμα στα Γραφεία του 

κάθε Δήμου.

Διαδικασίες εγγραφής του σκύλου:
α. Απευθύνεστε στον κτηνίατρο σας για να προβεί στη 
σήμανση του σκύλου.
β. Ακολούθως στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες για να προ-
βούν στην εγγραφή του σκύλου

γ. Τέλος, στην Υγειονομική Υπηρεσία του Δήμου Λεμε-
σού για έκδοση της άδειας κατοχής σκύλου. Οι διαδικασί-
ες (α) και (β) θα γίνονται μόνο μια φορά στη ζωή του σκύ-
λου, ενώ η διαδικασία (γ) θα γίνεται μια φορά το χρόνο.

Τέλη Άδειας Κατοχής Σκύλου:
- Αρσενικός Σκύλος €20.67
- Θηλυκός Σκύλος €20.67
- Για στειρωμένο Θηλυκό Σκύλο €20.67
- Επικίνδυνες φυλές σκύλων στειρωμένων: €171.17
Επικίνδυνες φυλές είναι: Pit Bull ή American Pit Bull, 
Japanese Tosca, Dogo Argentino, Fila Braziliero.
Κτηνοτρόφοι, ποιμένες και τυφλοί έχουν τις υποχρεώσεις 
α – γ, εξαιρούνται όμως από την καταβολή τέλους. (Απα-
ραίτητη η προσκόμιση των σχετικών πιστοποιητικών).

Γενικές Υποχρεώσεις του κάθε ιδιοκτήτη σκύλου:
1. Να διατηρεί το σκύλο σε συνθήκες διαβίωσης που να 
συνάδουν με τον περί Προστασίας και Ευημερίας των 
Ζώων Νόμο.
2. Να έχει αναρτημένη πινακίδα με την προειδοποίηση 
«Προσοχή Σκύλος».
3. Να φροντίζει έτσι ώστε ο σκύλος να μην προκαλεί ο-
χληρία στους περιοίκους.
4. Να περισυλλέγει τις ακαθαρσίες του σκύλου του από 
τους δημόσιους χώρους.
5. Να μην αφήνει το σκύλο του ποτέ χωρίς επίβλεψη.
6. Να εμβολιάζει το σκύλο  σύμφωνα με τις υποδείξεις 
εγγεγραμμένου κτηνίατρου.
7. Να παίρνει το σκύλο του περίπατο δεμένο στο λουρί 
και γενικά να παίρνει όλα τα μέτρα για την ευημερία του.

Αφού είναι ο καλύτερος σου φίλος... φρόντισε τον!!!!
Ευχάριστα νέα για τα τετράποδα μας!

Έ κτος από ψυχαγωγι-
κός, ο σκοπός ύπαρ-
ξης του Ζωολογικού 

Κήπου είναι και εκπαιδευτι-
κός, καθώς αποσκοπεί στην 
ευαισθητοποίηση του κοινού 
γύρω από θέματα προστασί-
ας των ζώων και του περιβάλ-
λοντος. Μέσα σ’αυτό το πλαί-
σιο, πραγματοποιούνται ορ-
γανωμένες ξεναγήσεις και εκ-
παιδευτικά προγράμματα για 
μαθητές και άλλα οργανωμέ-
να σύνολα. 
Μιλώντας με τον κτηνίατρο 
Δρ. Λάμπρο Λάμπρου, μας ε-
ξήγησε πως οι απαιτήσεις σή-
μερα είναι πολύ διαφορετικές 
απ’ότι παλαιότερα, καθώς ι-
σχύει πλέον η νομοθεσία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης που διέ-
πει την παραμονή άγριων ζώ-
ων σε ζωολογικούς κήπους. Η 
αρχές του Ζωολογικού Κήπου 
της Λεμεσού κάνουν μεγάλες 

προσπάθειες για να προσφέ-
ρουν κατάλληλες συνθήκες 
διαβίωσης για τα ζώα και να 
φροντίζουν για την ευημερία 
τους. Για να εξαλειφθεί το αί-
σθημα το κλουβιών και να ε-
πικρατήσει η αίσθηση της ε-
λευθερίας, οι χώροι θα δια-
μορφωθούν κατάλληλα έστι 
ώστε να μοιάζουν με το φυσι-
κό χώρο διαβίωσης του κάθε 
ζώου. Δεν θα υπάρχουν μεγά-
λα ζώα. Θα παραμείνουν μό-
νο τα μικρά και γηγενή ζώα 
της Κύπρου. Μέσα στα πλαί-
σια της προσπάθειας αυτής 
έχουν απομακρυνθεί ήδη οι 
αρκούδες οι οποίες τώρα φι-
λοξενούνται σε ζωολογικό 
πάρκο του εξωτερικού. Πρό-
σφατα μεταφέρθηκαν και οι 
λεοπαρδάλεις σε κατάλλη-
λες εγκαταστάσεις στο εξω-
τερικό.
Ο Ζωολογικός Κήπος φιλο-

ξενεί διάφορα θηλαστικά και 
πτηνά της Κυπριακής πανίδας 
σε οργανωμένους χώρους 
που πληρούν, όσο το δυνα-
τόν, τις προϋποθέσεις του 
φυσικού περιβάλλοντος. Έ-
χουν γίνει αρκετές βελτιώσεις 
στους χώρους φύλαξης των 
ζώων. Έχουν κτιστέι νέες κτι-
ριακές εγκαταστάσεις, όλες 
φτιαγμένες με βάση τον προ-
σφερόμενο χώρο, και με την 
προϋπόθεση να είναι προσω-
ρινές μέχρις ότου γίνει το Διε-
θνές Ζωολογικό Πάρκο.
Ο Δήμος Λεμεσού θεωρεί το 
Ζωολογικό Κήπο ως ένα ανα-
πόσπαστο μέρος της πόλης 
και σαν μια κοινωνική προ-
σφορά, γι’αυτό επωμίζεται ό-
λο το κόστος της λειτουργίας 
του, το οποίο ανέρχεται στις 
350.000 ευρώ το χρόνο, χω-
ρίς καμία επιχορήγηση από 
τις κυβερνητικές υπηρεσίες.

Ο Ζωολογικός 
Κήπος φτάνει 
τα... 50!
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Τ ον περασμένο Οκτώβρη συγκροτήθηκε η Χορωδία Δωματίου του Παπα-
δάκειου Δημοτικού Ωδείου, η οποία λειτουργεί παράλληλα με την παι-
δική χορωδία του ωδείου, υπό τη διεύθυνση της Αντριάνας Σεργίδου.

Η χορωδία Δωματίου αποτελείται από περίπου 18 μέλη και έκανε την πρώτη 
της εμφάνιση στο Θέατρο Ριάλτο Λεμεσού, τον περασμένο Φεβρουάριο, σε 
συνάντηση νεανικών χορωδιών με τη συμμετοχή, επίσης, των χορωδιών ΕΠΙ-
ΛΟΓΗ, ΕΜΜΕΛΕΙΑ και Wyre Forest UK.
Η χορωδία δωματίου αποσκοπεί στην επέκταση της χορωδιακής δραστηριό-
τητας του Δημοτικού Ωδείου, την διεύρυνση του χορωδιακού ρεπερτορίου και 
την περαιτέρω ανάπτυξη της χορωδιακής παιδείας που προσφέρεται τόσο σε 
μαθητές του Δημοτικού Ωδείου όσο σε νέους που δεν φοιτούν στο ωδείο.
Για πληροφορίες αναφορικά με συμμετοχή στη Χορωδία Δωματίου του Παπα-
δάκειου Δημοτικού Ωδείου μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Δημοτικό Ωδεί-
ου στο τηλ: 25-359667.

ΧΟΡΩΔΙΑ ΔΩΜΑΤΙΟΥ
ΠΑΠΑΔΑΚΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ

Παγκύπρια 
Έκθεση Αλιείας 
Ναυτικό 
Σαλόνι 2009

Α ναβαθμισμένη, με περισσό-
τερους εκθέτες, με αμέτρη-
τα εκθέματα με πολύ καλό 

προγραμματισμό και οργάνωση δι-
εξήχθηκε με επιτυχία η 2η Παγκύ-
πρια Έκθεση Αλιείας - Ναυτικό Σαλό-
νι 2009, στο Αθλητικό Κέντρο “Σπύ-
ρος Κυπριανού”.  Φιλοξενήθηκαν πέ-
ραν των 60 εκθετών, δεκάδες σκάφη 
και εκατοντάδες εκθέματα.
Την Παρασκευή 10/04/09 τελέστη-
καν τα εγκαίνια από τον Υπουργό 
Συγκοινωνιών και έργων κ. Νικολαϊ-
δη και τον Δήμαρχο Λεμεσού κ. Αν-
δρέα Χρίστου.  Ο Δήμαρχος Λεμε-
σού εξέφρασε την θαυμασμό του για 
το εύρος της έκθεσης φέτος και συγ-
χάρηκε τους διοργανωτές για την 
άρτια οργάνωση.
Συνδιοργανωτές της Έκθεσης ήταν 
το περιοδικό Το Ψάρεμα και τα Μυ-
στικά του και ο Δήμος Λεμεσού.

ANAKOINΩΣΕΙΣ
ΠΑΠΑΔΑΚΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ
 

Το Παπαδάκειο Δημοτικό Ωδείο διοργάνωσε επιμορ-
φωτικά μαθήματα από τις 12-14 Μαίου με τον 

Πορτογάλο Βιολοντσελίστα Luis Andrade καθώς και 
συναυλία με τον ίδιο την Τετάρτη 13 Μαίου η ώρα 
4:00 μ.μ στην αίθουσα του Δημοτικού Ωδείου.
Τα επιμορφωτικά μαθήματα και η συναυλία ήταν ανοικτά 
για το κοινό.
Oι ακροάσεις για νέους μαθητές που ενδεχομένως να φοι-
τήσουν στο Δημοτικό Ωδείο την προσεχή σχολική χρονιά 

2009 - 10 έγιναν από τις 24 μέχρι 30 Ιουνίου.
Ακροάσεις θα γίνουν επίσης μεταξύ 1 και 4 Σεπτεμβρίου 2009.

Διδάσκονται πιάνο, βιολί, βιολοντσέλο, μουσική δωματίου παράλληλα με τα 
θεωρητικά μαθήματα (θεωρία, αρμονία solfege κλπ). Το Δημοτικό Ωδείο διατηρεί μι-
κρή ορχήστρα εγχόρδων και δύο χορωδίες. 
Η ορχήστρα απαρτίζεται από μαθητές του Δημοτικού Ωδείου αλλά γίνονται δεκτοί 
και μαθητές εκτός ωδείου που επιθυμούν να συμμετάσχουν.
Ακροάσεις θα γίνονται επίσης και για καινούργια μέλη της παιδικής χορωδίας και της 
χορωδίας δωματίου του Δημοτικού Ωδείου, αγόρια και κορίτσια απο 10- 17 χρόνων.
Για περισσότερες πληροφορίες: 25359667, 99314745.

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 24 Μαρτί-
ου 2009 στο Δημοτικό Μέγαρο η υπο-

γραφή των συμβολαίων με την Εταιρεία 
K.V. IMPERIAL CONSTRUCTIONS LTD για 
τις οικοδομικές εργασίες ανακαίνισης του 
Παττιχείου Δημοτικού Θεάτρου.
Οι βασικές εργασίες που προβλέπεται να γί-
νουν στο κτίριο είναι η κατεδάφιση της υφι-
στάμενης σκηνής και κατασκευή νέας με κα-
μαρίνια, αποθηκευτικό χώρο, χώρους υγιει-
νής, νέο εξοπλισμό σκηνής, ηλεκτρομηχα-
νολογικές εγκαταστάσεις και ανελκυστήρα. 
Το συνολικό κόστος του έργου υπολογίζεται 
στα € 2.492.170,- και η αποπεράτωση του σε 
15 μήνες.
Στη φωτογραφία στιγμιότυπο από την υπο-
γραφή των συμβολαίων.

Παττίχειο Δημοτικό Θεάτρο



Ειδήσεις

20

Στα πλαίσια του διαγωνισμού τραγου-
διού της Junior Eurovision που διοργα-
νώθηκε από το ΡΙΚ και την EBU (European 

Broadcasting Union), στις 22 Νοεμβρίου 2008 στο 
στάδιο «Σπύρος Κυπριανού» με τη συμμετοχή 15 
χωρών, ο Δήμος Λεμεσού ως φιλοξενούσα πόλη 
ανέλαβε επιτυχώς την οργάνωση διαφόρων πα-
ράπλευρων εκδηλώσεων.
Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων, η πόλη είχε δι-
ακοσμηθεί με πολύχρωμες σημαίες και είχε φωτα-
γωγηθεί όλη η προκυμαία.
Το απόγευμα της Δευτέρας 17 Νοεμβρίου, στήθη-
κε κατά μήκος της προκυμαίας, σε ρυθμούς Junior 
Eurovision ένα «πρόωρο» πολύχρωμο καρναβάλι. Πυ-
ροτεχνήματα φώτισαν τον ουρανό σημαίνοντας την έ-
ναρξη της παρέλασης. Την αρχή έκαναν οι μαζιορέττες 
του Σώματος Κυπρίων Οδηγών συνοδευόμενες από τη 
Φιλαρμονική της Αστυνομίας Κύπρου. Ακολούθησαν 
οκτώ άρματα με εκατοντάδες μέλη καρναβαλιστών. 
Στην παρέλαση συμμετείχαν όλα τα παιδιά από τις 15 
χώρες που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό. Η πολύχρω-
μη πομπή κατέληξε μέσα σε χειροκροτήματα στην 
πλατεία του Μεσαιωνικού Κάστρου, αναδεικνύοντας 
τον ιδιαίτερο χαρακτήρα και μια γεύση της πόλης.
Στο Χαρουπόμυλο, ο Δήμος Λεμεσού διοργάνωσε 
γιορταστική εκδήλωση για όλες τις αντιπροσωπείες 
των χωρών που συμμετείχαν στο διαγωνισμό. Κατά τη 
διάρκεια της γιορτής τα παιδιά παρουσίασαν τα τρα-
γούδια με τα οποία διαγωνίστηκαν. Ακολούθως, συνε-
χίστηκε μουσική με DJ. Τοποθετήθηκαν, στην πλατεία 
του Μεσαιωνικού Κάστρου, γιγαντοοθόνη και εγκατα-
στάσεις ήχου, που πρόβαλλαν την όλη εκδήλωση που 
διεξαγόταν μέσα στο Χαρουπόμυλο.
Οι 15 χώρες οι οποίες συμμετείχαν στο διαγωνισμό ή-
ταν: Ρουμανία, Αρμενία, Λευκορωσία, Ρωσία, Ελ-
λάδα, Γεωργία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Σερβία, Μάλ-
τα, Ολλανδία, Ουκρανία, Λιθουανία, Π.Γ.Δ.Μ. και 
Κύπρος.
Μέσα σε ένα κατάμεστο από κόσμο γήπεδο διεξήχθηκε 
ο 6ος διαγωνισμός τραγουδιού Junior Eurovision. Προ-
σκεκλημένοι της βραδιάς ήταν: ο Ρώσος Dima Bilan, νι-
κητής του διαγωνισμού της Eurovision του 2008 και η 
Ευρυδίκη μαζί με το Δημήτρη Κοργιαλά. Ήταν μια φα-
ντασμαγορική, ανεπανάληπτη βραδιά στην ειδικά δι-
αμορφωμένη Αρένα του Αθλητικού Κέντρου Σπύρος 
Κυπριανού στη Λεμεσό, όπου στήθηκε η μεγαλύτερη 
τηλεοπτική παραγωγή στα χρονικά της Κύπρου.
Η Γεωργία ανακηρύχθηκε νικήτρια του 6ου διαγωνι-
σμού τραγουδιού Junior Eurovision, με το συγκρότη-
μα Bzikebi, και το τραγούδι “Bzzz,” το οποίο κατάφερε 
να κερδίσει τις καρδιές του τηλεοπτικού κοινού και των 
κριτών. Το συγκρότημα αποτελείται από τρία ταλαντού-
χα 10χρονα παιδιά, τους Giorgi, Mariam και Mariam. Με 
εκπληκτικό μπρίο τα τρία παιδιά μιμούνται τους ήχους 
που κάνει μια σφήκα σε διαφορετικά είδη μουσικής! Η 
Κύπρος με τις Έλενα Μαννούρη και Χάρις Σάββα και το 
τραγούδι «Γιούπι Για» πήραν την 10η θέση.

Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού 
Φεστιβάλ Λεμεσού διοργανώ-
θηκαν εννιά αξιόλογες παρα-

στάσεις, στο θέατρο Ριάλτο: Η πρώτη 
εκδήλωση του Ευρωπαϊκού Φεστιβάλ Λε-
μεσού την Τρίτη 25 Νοεμβρίου, αφιερώ-
θηκε τιμητικά στο μεγάλο συνθέτη Μά-
ριο Τόκα, με τίτλο «Άσπρο Μαντήλι ανέ-
μιζε» Έλαβαν μέρος οι τραγουδιστές Βα-
σίλης Σκουλάς, Κώστας Χ’’Χριστοδούλου 
και Μαρία Αλεξίου με καλλιτεχνική επιμέ-
λεια από το Γιώργο Παγιάτη. Συμμετείχε η 
ορχήστρα του Μάριου Τόκα.
Στις 5 Δεκεμβρίου το Κρατικό Μπαλέ-
το της Ρωσίας παρουσιάσε ολοκληρω-
μένο το κλασσικό μπαλέτο «Δον Κιχώ-
τη» βασισμένο στο ομώνυμο βιβλίο, σε 
χορογραφία των Gorskogo, Vasiljeva και 
Golejzovskogo. 
Η παράσταση ήταν βασισμένη στη μουσι-
κή του L. Minkus. Το μπαλέτο αποτελείτο 
από 40 επίλεκτους χορευτές από το Ρωσι-
κό Κρατικό μπαλέτο Μόσχας. Το Σάββατο 
και την Κυριακή 13 & 14 Δεκεμβρίου αντί-
στοιχα, παρουσιάστηκε η καινούργια πα-
ραγωγή του Πολιτιστικού Ομίλου Διάστα-
ση «Μια Ζωή την έχουμε». Μια καλλιτε-
χνική παράσταση βασισμένη στη μουσι-
κή και τα τραγούδια του παλιού καλού ελ-
ληνικού κινηματογράφου, με συνθέσεις 
Χατζιδάκι, Ξαρχάκου, Πλέσσα, Κατσαρού, 
Μαρκόπουλου και άλλων. Την επιμέλεια 
είχε ο συνθέτης Βάσος Αργυρίδης. Την 
Παρασκευή 9 Ιανουαρίου ανέβηκαν στην 
σκηνή δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες, η μο-
ναδική Άλκηστις Πρωτοψάλτη με τον ε-
ξαιρετικό συνθέτη Στέφανο Κορκολή. 
Με τον τίτλο “La vie en Rose” τη Δευτέρα 
19 Ιανουαρίου ό Γιώργος Περρής σχεδία-
σε και ερμήνευσε γαλλικά τραγούδια με 
τη συνοδεία πιάνου, βιολεντσέλλου, βιο-

λιού και κρουστών. Μια παράσταση βα-
σισμένη στο Γαλλικό τραγούδι και ειδικά 
στις υπέροχες ερμηνείες των Edith Piaf, 
Jacques Brell και φυσικά του Georges 
Moustaki. 
Ο Μιχάλης Τζουγανάκης, με οδηγό την 
κρητική λύρα, την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου 
μας «ταξίδεψε» σε δρόμους μοναδικούς. 
Η παράσταση είχε τίτλο «Ρίζες και βλα-
στοί».
Η Παιδική Χορωδία Αγοριών Βιέννης 
Μozart έδωσε την Παρασκευή 13 Φε-
βρουαρίου συναυλία στην πόλη μας. 
Στις 12 Μαρτίου, η χορογραφική ομάδα 
Balletto Dell’ Esperia από την Ιταλία πα-
ρουσίασε τις αξιόλογες χορογραφίες του 
βραβευμένου Paolo Mohovich.
Τέλος στις 31 Μαρτίου ένα αφιέρωμα στη 
Μουσική «Κάντρι» παρουσιάστηκε από 
τους John McCane & Last of the Breed, έ-
να από τα πολύ επιτυχημένα συγκροτή-
ματα της Αγγλίας.

Ευρωπαϊκό Φεστιβάλ Λεμεσού

Το τελευταίο Σάββατο του Μαρτίου 
538 πόλεις και χωριά σε ολόκληρο 

τον κόσμο έσβησαν τα φώτα τους για μία 
ώρα, την «Ώρα Γης 2009» προκειμένου να 
στείλουν με αυτό τον τρόπο ένα μήνυμα 
ενάντια στην κλιματική αλλαγή: ένα μή-
νυμα ότι όλοι μαζί μπορούμε να δράσου-
με ενάντια στην υπερθέρμανση του πλα-
νήτη.
Η πρωτοβουλία ανήκει στο διεθνές δίκτυο 
του WWF. Στην Ελλάδα, μνημεία που απο-
τελούν παγκόσμια σύμβολα όπως ο Παρ-

θενώνας και ο Ιερός Βράχος της Ακρόπο-
λης και εθνικά τοπόσημα όπως το κτίριο 
της Βουλής και ο λόφος του Λυκαβητού, ο 
Λευκός Πύργος και η Καμάρα στη Θεσσα-
λονίκη βρέθηκαν στο σκοτάδι για 60 λε-
πτά, ενώ περισσότεροι από 35 δήμοι από 
όλη την Ελλάδα συμμετείχαν στη δράση.
Ο Δήμος Λεμεσού, συμμετείχε σε αυτή 
την παγκόσμια εκδήλωση σβήνοντας 
τα φώτα του Δημοτικού Μεγάρου, της 
Δημοτικής βιβλιοθήκης και του Υδα-
τόπυργου.

«ΩΡΑ ΓΗΣ 2009» - 28 Μαρτίου 2009
Σβήσαν τα φώτα για μία ώρα 

σε όλο τον πλανήτη
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Π ραγματοποιήθηκε την Τρίτη 28 Απριλίου η κοινή 
πανηγυρική συνεδρία των Δημοτικών Συμβου-
λίων Ηρακλείου και Λεμεσού, παρουσία Βουλευ-

τών, Δημάρχων και εκπροσώπων των αρχών της πόλης, φο-
ρέων και οργανώσεων, με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 
είκοσι χρόνων από τη διδυμοποίηση των Δήμων Ηρακλεί-
ου και Λεμεσού.
Ο Δήμος Ηρακλείου άρχισε να λειτουργεί στις αρχές του 
1900 με την απελευθέρωση της Κρήτης από τους Τούρκους. 
Η ανάπτυξη των υπηρεσιών δέχτηκε ένα νέο πλήγμα με την 
κατοχή, παρ’όλα αυτά παρουσιάζει μια ραγδαία ανάπτυξη 
ιδιαίτερα τα τελευταία 50 χρόνια. Από τις αρχές του περα-
σμένου αιώνα μέχρι σήμερα 25 Δήμαρχοι έχουν υπηρετήσει 
το Δήμο Ηρακλείου. Ο σημερινός Δήμαρχος κ. Κουράκης 
ανέλαβε τα καθήκοντά του το 2003.
Κατά τη συνεδρία έγινε παρουσίαση των βασικών έργων α-
νάπτυξης των δυο πόλεων.
Η αντιπροσωπεία από το Ηράκλειο με επικεφαλής το Δή-
μαρχο κ. Ι. Κουράκη, αποτελείτο επίσης από δέκα Δημοτι-
κούς Συμβούλους και πολιτιστικό συγκρότημα.
 Στην ομιλία του ο Δήμαρχος Λεμεσού, κ. Α. Χρίστου ανέφε-
ρε μεταξύ άλλων ότι η παρουσία της αντιπροσωπείας από 
το Ηράκλειο στη Λεμεσό υπογραμμίζει τις σχέσεις των δυο 
πόλεων, αλλά και τους ξεχωριστούς δεσμούς φιλίας και αλ-
ληλεγγύσης μεταξύ Κρήτης και Κύπρου, του ελληνικού και 
κυπριακού λαού.

20 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΔΥΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΩΤΗΡΗ ΜΟΥΣΤΑΚΑ

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου και τα μέλη του 
Συμβουλίου Ηρακλείου παρευρέθηκαν 
την Δευτέρα 27 Απριλίου 2009, στον κι-

νηματογράφο ΡΙΟ σε μια εκδήλωση ειδικά αφιε-
ρωμένη στη μνήμη του συμπολίτη μας Σωτήρη 
Μουστάκα. Χαιρετισμό απηύθυνε ο Δήμαρχος 
Λεμεσού κ. Ανδρέας Χρίστου. 
Για τον άνθρωπο και καλλιτέχνη μίλησε ο προ-
σωπικός του φίλος, σκηνοθέτης Γιάννης Σμα-
ραγδής που είναι μέλος του Δημοτικού Συμβου-
λίου του Δήμου Ηρακλείου.

Στη φωτογραφία οι Δημάρχοι των Δήμων Ηρακλείου και Λεμεσού, 
κ.κ. Ιωάννης Κουράκης και Ανδρέας Χρίστου ανταλλάσσουν ανα-
μνηστικά δώρα.

Στιγμιότυπα από τη δεξίωση που ακολούθησε την πανηγυρική συνεδρία των ΔημοτικώνΣυμβουλίων Ηρακλείου και Λεμεσού.
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Θέατρο Ριάλτο
Στέλιος Πισής

ΤΙΜΗΘΗΚΕ
Ο ΣΤΑΘΗΣ 
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
Σε μια όμορφη και σεμνή 
τελετή που έγινε την Τετάρτη, 8 
Οκτωβρίου 2008 στο Δημοτικό 
Μέγαρο Λεμεσού, ο Δήμαρχος 
και το Δημοτικό Συμβούλιο 
Λεμεσού τίμησαν το Στάθη 
Παπαδάκη για τη συνολική του 
προσφορά προς την πόλη της 
Λεμεσού.  
Την εκδήλωση χαιρέτησε ο 
Δήμαρχος κ. Ανδρέας Χρίστου 
και παρουσιάστηκε σύντομο 
μουσικό πρόγραμμα από το 
Παπαδάκειο Δημοτικό Ωδείο. 
Για τη ζωή και το έργο του 
τιμώμενου καταξιωμένου δημότη 
της Λεμεσού, μίλησε ο κ. Μιχάλης 
Πολυδωρίδης.

ΛΕΜΕΣΙΑ 2008
Μέσα στα πλαίσια των Λεμέσιων 2008, της 
μεγαλύτερης αθλητικής διοργάνωσης της 
Λεμεσού αλλά και της Κύπρου, πραγματοποι-
ήθηκαν τα ακόλουθα: 
Παρασκευή 10 Οκτωβρίου: Τελετή έναρ-
ξης στο χώρο της επίχωσης, η οποία περι-
λάμβανε διαγωνισμό νεανικών μουσικών συ-
γκροτημάτων. Το έπαθλο του διαγωνισμού 
ήταν αφιερωμένο στη μνήμη του Κύπριου 
μουσικοσυνθέτη Μάριου Τόκα. 
Σάββατο, 11 Οκτωβρίου: πραγματοποι-
ήθηκαν αγώνες ρυθμικής γυμναστικής στο 
Λύκειο Πολεμιδιών.  Επίσης τουρνουά μπά-
σκετ εφήβων στα γήπεδα μπάσκετ ΑΕΛ και 
ΑΠΟΛΛΩΝΑ. 
Το πρωί της Κυριακής 12 Οκτωβρίου: 
πραγματοποιήθηκε αγώνας τριάθλου στην 
επίχωση. Μέχρι το απόγευμα πραγματοποι-
ήθηκε η γιορτή νεολαίας στην περιοχή του 
Μεσαιωνικού Κάστρου και διεξήχθησαν α-
γώνες ρυθμικής γυμναστικής στο Λύκειο Πο-
λεμιδιών και τουρνουά μπάσκετ εφήβων στα 
γήπεδα μπάσκετ ΑΕΛ και ΑΠΟΛΛΩΝΑ. 
Την Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου: στο χώ-
ρο στάθμευσης Εναερίου διεξήχθησαν αγώ-
νες πυγμαχίας και το βράδυ στο Κέντρο Ευ-
αγόρα Λανίτη έγινε η βράβευση αρίστων α-
θλητών και αθλητικών προτύπων. 
Το Σάββατο, 18 Οκτωβρίου πραγματοποι-
ήθηκαν τα εξής αγωνίσματα:
- Επιδείξεις dragon boat (εκκίνηση από τις 
πρώην αποθήκες Θεοδοσίου και τερματι-
σμός στο σημείο όπου βρίσκεται η εκκλησία 
Αγίας Αικατερίνης).
- Ο 11ος αγώνας δρόμου ΜΑΡΙΟΣ ΑΓΑΘΑΓ-
ΓΕΛΟΥ με εκκίνηση από τη νότια είσοδο του 
Δημοσίου Κήπου.
- Αγώνες καράτε στο Γυμνάσιο Αγ. Νεοφύ-
του.
Tην Κυριακή, 19 Οκτωβρίου πραγματο-
ποιήθηκαν τα εξής αγωνίσματα:
-Σκοποβολή στο Διεθνές Σκοπευτήριο στο 
Αρμενοχώρι.
-Επιδείξεις dragon boat.
-Αγώνες καράτε στο Γυμνάσιο Αγ. Νεοφύτου.
-Ποδηλατικός γύρος με εκκίνηση από το χώ-
ρο στάθμευσης Εναερίου.
-Αγώνες στίβου βεταράνων αθλητών στο 
στάδιο Λανιτείου.
-Τελικός αγώνων πυγμαχίας στο χώρο στάθ-
μευσης Εναερίου.

Tην Κυριακή, 2 Νοεμβρίου ο Δήμος Λε-
μεσού και ο Κυπρορωσικός Σύνδεσμος 
διοργάνωσαν μουσικοχορευτική παράσταση 
του συγκροτήματος του Πανεπιστημίου Κα-
λών Τεχνών και Πολιτισμού της Μόσχας, στο 
Δημοτικό Κηποθέατρο. 
Την Παρασκευή, 21 Νοεμβρίου 2008 στις 

7.00 μ.μ. ο κ. Δήμαρχος χαιρέτησε το συμπό-
σιο προφορικής ιστορίας που διοργανώθηκε 
από το Ιστορικό Αρχείο – Μουσείο – Κέντρο 
Μελετών του Δήμου με θέμα «Λεμεσός και η 
αθλητική ιστορία της» η οποία πραγματοποι-
ήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων του Τσι-
ρείου Στάδιου. 
Το Σάββατο, 29 Νοεμβρίου 2008 στις 9.30 
π.μ. ο κ. Δήμαρχος χαιρέτησε το συμπόσιο 
και την έκθεση φωτογραφίας που διοργα-
νώσε η εφημερίδα ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ, το Πα-
νεπιστήμιο Κύπρου, το ΤΕΠΑΚ και ο Δήμος 
στο κέντρο Ευαγόρα Λανίτη με θέμα «Λεμε-
σός: αναπολώντας τα παρελθόντα» - η ιστο-
ρία της πόλης μου».  
Τη Δευτέρα, 1η Δεκεμβρίου 2008 έγι-
νε η φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου 
δέντρου και ακολούθησε γιορταστικό πρό-
γραμμα με τη συμμετοχή χορωδιών και της 
φιλαρμονικής του Δήμου, στην πλατεία Γρη-
γόρη Αυξεντίου. Τα παιδιά  είχαν την ευκαι-
ρία να επισκεφθούν τον  Άη Βασίλη στο ερ-
γαστήρι του και να ζωγραφίσουν στο εργα-
στήρι τέχνης. 
Ο Δήμαρχος χαιρέτισε στο Δημοτικό Μέ-
γαρο την εκδήλωση του Ομίλου Προβλη-
ματισμού για τον εκσυγχρονισμό της κοι-
νωνίας μας (ΟΠΕΚ) με θέμα «Η Λεμεσός της 
ανάπτυξης και της δημιουργίας», στην οποία 
μίλησαν οι κ.κ. Νεοκλής Συλικιώτης και Νίκος 
Νικολαϊδης, Υπουργοί Εσωτερικών και Συ-
γκοινωνιών & ΄Εργων αντίστοιχα.
Την Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου, όπως 
και το Σάββατο, 20 Δεκεμβρίου 2008, πραγ-
ματοποιήθηκε στο χώρο στάθμευσης Ενα-
ερίου χριστουγεννιάτικη συναυλία νεανι-
κών συγκροτημάτων με τίτλο “Jazzy Rocky 
Christmas”.
Την Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου τελέστη-
καν τα εγκαίνια της έκθεσης φωτογραφίας 
του Νίκου Οικονομόπουλου, στο Κέντρο Ευ-
αγόρα Λανίτη.
Την Πέμπτη, 2 Απριλίου - στις 8.30 μ.μ. ο 
κ. Δήμαρχος απηύθυνε χαιρετισμό στη 
συναυλία «΄Αγγελος γυρνάς» με μουσική 
του Θανάση Αθανασίου, μαέστρου της φι-
λαρμονικής του Δήμου, η οποία πραγματο-
ποιήθηκε στο θέατρο ΡΙΑΛΤΟ.  
Το Σάββατο, 4 Απριλίου στις 10.30 π.μ. ο 
κ. Δήμαρχος περπάτησε στην καθιερωμέ-
νη πορεία «Περπατώ με τους τυφλούς» η ο-
ποία διοργανώθηκε από τον Παγκύπριο Σύν-
δεσμο Ευημερίας Τυφλών και τις Λέσχες Λά-
ιονς και Λεό, με εκκίνηση από το Δημοτικό 
Μέγαρο. 
Στις 12.00 μ. υποδέχθηκε τους ραλίστες 
του φιλανθρωπικού ράλλη «48 ώρες Κύ-
προς» στο χώρο στάθμευσης Εναερίου, που 
πραγματοποιήθηκε με την ευκαιρία της 34ης 
Πορείας Χριστοδούλας.

Τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου ο Δήμος Λε-
μεσού και η ΑΤΗΚ παρουσίασαν το έργο 

«Παράθυρο στο Φως» του Λεμεσιανού μου-
σικοσυνθέτη Στέλιο Πισή, στο θέατρο Ριάλτο 
σε διασκευή Ελεονόρας Ρούσσου. 
Τραγούδησαν οι Αντώνης Ρέμος, Κούλλης 
Θεοδώρου, Μαρία-Ελένα Κυριάκου, Μά-
ριαμ Βενιζέλου, Χριστίνα Σεργίου, Μόρ-
φω Κοτζαμάνη και Γιώργος Γιωργαλλέ-
τος. Έλαβε μέρος και η χορωδία του Πνευ-
ματικού Ομίλου υπό την διεύθυνση της Βιο-
λέτας Κακομανώλη.
Η Χριστίνα Παυλίδου και ο Γιώργος Τσι-
άκκας παρουσίασαν την όλη εκδήλωση ό-
πως επίσης και το ντοκιμαντέρ «Υπέρβαση», 
από τον Κώστα Κακογιάννη και Πάμπο 
Κουζάλη, το οποίο βραβεύτηκε στο Φεστι-
βάλ Δράμας, 
Όλα τα έσοδα της εκδήλωσης διατέθηκαν 
στο Σύνδεσμο Μυϊκής Δυστροφίας Κύπρου.



Από πότε ζείτε στη Λεμεσό;
Ήρθα στην Κύπρο στις 6 Αυγούστου του 1972.  Με είχε στείλει μια ομά-
δα πλοιοκτητών να ιδρύσω μια ναυτιλιακή εταιρεία και να τη λειτουργή-
σω. Αυτή η εταιρεία ακόμα υπάρχει μέχρι σήμερα κι ήταν η πρώτη ναυτι-
λιακή εταιρεία στο νησί. Είναι η Hanseatic Shipmanagement και τώρα 
μετονομάστηκε σε Bernhard Schulte Shipmanagement (Cyprus).

Ποιες είναι οι κύριες δραστηριότητες σας στην Κύπρο;
Η κύρια δραστηριότητα μας είναι η διαχείριση όλων των υπηρεσιών 
μας κάτω από την ομπρέλα της εταιρεία Schoeller Holdings Ltd, η ο-
ποία είναι ιδιοκτήτρια πλοίων και διαχειρίζεται διάφορες ναυτιλιακές 
γραμμές, κυρίως Νότιο-Ανατολικά και Βόρειο-Ανατολικά της Ασίας και 
της Αυστραλίας.
Η εταιρεία Schoeller Holdings είναι ιδιοκτήτρια μεγάλου αριθ-
μού πλοίων και ιδιοκτήτρια της Columbia Shipmanagement, η ο-
ποία είναι πολύ γνωστή στην Κύπρο όπως επίσης και της Columbia 
Shipmanagement στο Αμβούργο της Γερμανίας, και της Columbia 
Shipmanagement στη Σιγκαπούρη.
Η εταιρεία Schoeller Holdings είναι επίσης η ιδιοκτήτρια των ξενοδο-
χείων Columbia (Columbia Beach-hotel Pissouri και Columbia Beach 
Resort Pissorui) όπως επίσης και η διαχειρίστρια του ξενοδοχείου Lοnda 
στη Λεμεσό. Είναι ιδιοκτήτρια επίσης των ξενοδοχείων Columbia 
στη Γερμανία όπως: Griesback, Wilhelmshave, Travemuende και 
Ruesselsheim. Όλα τα ξενοδοχεία μας είναι τεσσάρων και πέντε αστέ-
ρων.
Η εταιρεία Schoeller Holdings επιπλέον, διαχειρίζεται κι ένα μεγάλο α-
ριθμό από δεξαμενόπλοια τα οποία μεταφέρουν καθαρά φορτία τα ο-
ποία συμμετέχουν σε πρόγραμμα κοινής διαχείρισης μαζί με πλοία άλ-
λων εφοπλιστών υπό τον έλεγχο των γραφείων μας στη Γερμανία.
Επίσης, πολύ γνωστά στην Κύπρο είναι τα Pizza Express και Marzano 
και βέβαια το Columbia Plaza.

Πώς δημιουργήθηκε η ιδέα του Columbia Plaza και τι περι-
λαμβάνει;
Η αρχική ιδέα του Columbia Plaza ήταν να δημιουργήσουμε μια περι-
οχή για χαλάρωση και τόπο συνάντησης για φαγητό είτε σ ’ένα χαμη-
λού κόστους εστιατόριο όπως το La Boca, είτε σε ένα up-market εστι-
ατόριο όπως το Columbia Steak House.  Αυτό που έλειπε από τη Λεμε-
σό ήταν ένας χώρος όπου άτομα μεταξύ των ηλικιών 20-70 μπορού-
σαν να συναναστραφούν με τους φίλους τους, να βρεθούν για ένα πο-
τό και να ακούσουν καλή μουσική, να δουν μια ταινία ή ακόμα να απο-
λαύσουν καλά πούρα. To Columbia Plaza είναι έτσι διαμορφωμένο για 
να καλύψει αυτή την ανάγκη με το 7 Seas Bar, το σινεμά Columbia και 
το Havana Lounge.
Φυσικά, το Columbia Plaza διαθέτει επίσης μια μικρή αίθουσα συνε-
δριάσεων και διαμερίσματα και επιπρόσθετα, χώρο στάθμευσης έτσι 
που όλα να ταιριάζουν, συμπληρώνοντας το ένα το άλλο.  

Τόσο τα γραφεία σας όσο και το Columbia Plaza έγιναν ση-
μεία αναφοράς για τη Λεμεσό. Πώς νιώθετε γι’ αυτό;
Τα γραφεία μας, που σχεδιάσαμε στα μέσα της δεκαετίας του 80 κτίστη-
καν  στην περίμετρο της Λεμεσού διότι πιστεύαμε ότι ήταν πιο σημαντικό 
να είμαστε ανάμεσα σε ένα πράσινο περιβάλλον με ωραία δέντρα και φυ-
τά, καθώς επίσης με άνετους χώρους στάθμευσης για το προσωπικό μας, 
αντί να κτίζαμε στο κέντρο της πόλης και να έχουμε συνεχώς προβλήματα 
στάθμευσης.  Στην Κύπρο, οι περισσότεροι έχουν το δικό τους αυτοκίνητο 
κι αυτό λήφθηκε υπ ’όψη όταν κτίζαμε τα γραφεία μας.  Όμως, με μεγάλη 
έκπληξη είδαμε μια γρήγορη ανάπτυξη της Λεμεσού κι αυτό που ήταν τό-
τε η περίμετρος της Λεμεσού είναι τώρα ένας πολύ εμπορικός δρόμος.  Σί-
γουρα, διαπιστώσαμε με τα χρόνια ότι οπουδήποτε κτίζαμε ένα ωραίο ξε-
νοδοχείο, γραφεία ή εστιατόρια όπως το Columbia Plaza, η γύρω περιο-
χή πολύ γρήγορα αναπτυσσόταν με νέες κτιριακές εγκαταστάσεις, γεγονός 
που αποδεικνύει ότι κάναμε τις σωστές επιλογές.

Ο άνθρωπος
που αγάπησε τη Λεμεσό

Τιμήθηκε από τον Δήμο για τη μεγάλη του 
προσφορά σε ειδική εκδήλωση

Συνέντευξη με τον Heinrich Schoeller




