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1. Ταμείο Πολιτισμού

Ανακοινώνεται η έναρξη της λειτουργίας του Ταμείου Πολιτισμού και της εγγραφής του στην JCC
με ελάχιστο ποσό κατάθεσης 60 ευρώ ετησίως. Το Ταμείο Πολιτισμού είναι μία πρωτοβουλία του
Συντονιστικού Συμβουλίου Πολιτιστικών Φορέων Λεμεσού προ δεκαετίας. Σχεδιάστηκε από το
Συντονιστικό και υλοποιήθηκε από το Δήμο Λεμεσού το 2019. Χάρη στη δική σας συμβολή ο
Δήμος Λεμεσού ενισχύει και αναβαθμίζει την πολιτιστική δραστηριότητα της Λεμεσού. Με την
ετήσια εισφορά σας των €60, σας δίνεται το δικαίωμα χρήσης του λογότυπου στο έντυπο υλικό
σας για 12 μήνες, ως σύμβολο στήριξης και αγάπης που συνδέει τον κάθε Λεμεσιανό με την πόλη
του. Η εισφορά γίνεται στο Ταμείο του Δήμου Λεμεσού (Λογιστήριο), είτε με κατάθεση στο
λογαριασμό IBAN CY76 0020 0195 0000 3570 2557 6891 SWIFT BCYPCY2N, είτε μέσω της
ιστοσελίδας του Δήμου Λεμεσού www.limassolmunicipal.com.cy με την υπηρεσία της JCCsmart.

2. Έκθεση Φωτογραφίας «Μια Μέρα στην Μεσόγειο»¹

Πραγματοποιήθηκε στις 17 Οκτωβρίου 2019, ώρα 6.00μμ στην Επίχωση (Μόλος) Λεμεσού, η
Έκθεση Φωτογραφίας «Μια Μέρα στην Μεσόγειο - Dan v Sredozemlju - One Day in the
Mediterranean». Την έκθεση διοργάνωσαν η Πρεσβεία της Σλοβενίας στην Αθήνα, το Γενικό
Προξενείο της Σλοβενίας στην Κύπρο, ο Δήμος Λεμεσού και το Συντονιστικό Συμβούλιο
Πολιτιστικών Φορέων Λεμεσού. Τα εγκαίνια πραγματοποίησαν από κοινού το Υπουργείο
Εξωτερικών της Κύπρου και το Υπουργείο Εξωτερικών της Σλοβενίας. Η έκθεση ήταν το
αποτέλεσμα ενός συλλογικού έργου στο οποίο φωτογράφοι από 8 πόλεις της Μεσογείου, βγήκαν
ταυτόχρονα στους δρόμους των πόλεων τους την ίδια μέρα, τις ίδιες ώρες. Με την ανάθεση
διάφορων θεμάτων που κλήθηκαν να αποτυπώσουν στο φακό τους δημιούργησαν ένα μοναδικό
περιφερειακό αρχείο, αποκαλύπτοντας τόσο την ομορφιά της πολιτιστικής πολυμορφίας όσο και
τη δύναμη των συχνά υποτιμημένων ομοιοτήτων και συνεργιών. Συγκεκριμένα ο στόχος ήταν οι
συμμετέχοντες να ανακαλύψουν ξανά τις πόλεις τους με ενεργή παρατήρηση και τεκμηρίωση, να
δημιουργήσουν μια διαπολιτισμική κατανόηση – να εκτιμήσουν τις πολλές ομοιότητες,
διαφορές, αντιφάσεις και τη ζωή γύρω από τη Μεσόγειο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Κλήθηκαν
να εξετάσουν 12 θέματα (πρωί, δουλειά, γλώσσα, διασταύρωση, λαχτάρα, διασπορά, ήρωας,
όνειρο, ξένες γεύσεις, μοτίβο, εθνικισμός, αναμονή) από τη σκοπιά της μετανάστευσης ή/και της
κληρονομιάς. Την Κύπρο εκπροσώπησε η φωτογράφος Ερατώ Καντούνα EFIAP/b. Η έκθεση η
οποία στήθηκε σε ειδικά πάνελ στην Επίχωση διάρκεσε μέχρι τις 17 Νοεμβρίου 2019 και
περιλάμβανε 6 φωτογραφίες της Ερατώς Καντούνα και επιλεγμένες φωτογραφίες των
υπόλοιπων 7 φωτογράφων από τις υπόλοιπες 7 πόλεις της Μεσογείου.

3. Συμφωνία με Frederick University Cyprus

To Συντονιστικό συναντήθηκε στις 21 Οκτωβρίου 2019 με το Πανεπιστήμιο Frederick στη Λεμεσό
και σύναψε συμφωνία με το Mobile Devices Laboratory Department του Πανεπιστημίου στη
Λευκωσία για τη δημιουργία νέας ιστοσελίδας της Πολιτιστικής Χαρτογράφησης
(www.limassolculturalmapping.com) ώστε να γίνει δυνατή η καταχώρηση κάποιων σύγχρονων
αλλαγών. Λόγω κάποιων τεχνικών προβλημάτων που παρουσιάστηκαν όσον αφορά το νόμο περί
Προσωπικών Δεδομένων αλλά και της σύγχρονης τεχνολογίας των κινητών τηλεφώνων κρίθηκε
αναγκαίο επίσης να γίνει ανανέωση των δύο applications της Πολιτιστικής Χαρτογράφησης (για
ios & android Limassol Cultural Mapping).

http://www.limassolmunicipal.com.cy/
http://www.limassolculturalmapping.com/
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4. Τριήμερη επίσκεψη στην Αλεξάνδρεια

Πραγματοποιήθηκε μεταξύ 26-28 Οκτωβρίου 2019 τριήμερη επίσκεψη πολυμελούς
αντιπροσωπείας του Δήμου Λεμεσού στην πόλη της Αλεξάνδρειας. Στην αντιπροσωπεία
συμμετείχε ο Δήμαρχος Λεμεσού κος Νίκος Νικολαΐδης επικεφαλής ομάδας του Δημοτικού
Συμβουλίου, εκπρόσωποι της Ιεράς Μητρόπολης Λεμεσού υπό τον Επίσκοπο Αμαθούντος
Νικόλαο, ο Πρόεδρος του Συντονιστικού κος Εύρος Αλεξάνδρου, εκπρόσωποι του ΤΕΠΑΚ, της
Σχολικής Εφορίας Λεμεσού, του Ναυτικού Ομίλου Λεμεσού, του Συνδέσμου Μικρασιατών
Κύπρου, του ΣΑΛΑ, καθώς και ομάδα επιστημόνων ερευνητών που συμμετείχαν στο Συμπόσιο
που διοργανώθηκε από το Αρχείο του Δήμου Λεμεσού στην Αλεξάνδρεια.

Ο κος Αλεξάνδρου είχε επαφές με άτομα από τον πολιτιστικό χώρο όπως την Πρόεδρο της
Κυπριακής Αδελφότητας Αιγύπτου κα Μαίρη Φορμόζη. Κατά τη συνάντηση τους
αποφασίστηκε όπως συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις για συνεργασία σε κοινές πολιτιστικές
εκδηλώσεις.

5. Αύξηση ενοικίου Στέγης

Έγινε συνάντηση με την ιδιοκτήτρια της Στέγης όπου συζητήθηκε η μεγάλη αύξηση του
ενοικίου η οποία παραλήφθηκε με δικαστική επίδοση. Το Συντονιστικό ανάφερε την
αδυναμία να καλύψει το ζητούμενο ποσό των €1.700. Συζητήθηκαν επίσης τα προβλήματα
που αντιμετωπίζει το κτίριο.

Το ΔΣ συζητά διάφορες λύσεις για νέο χώρο σε περίπτωση που αποφασιστεί η μετακίνηση
μας.

6. Συνάντηση με Πολιτιστικές Υπηρεσίες Υπουργείου Παιδείας

Κατά τη συνάντηση που είχε το ΔΣ στις 4 Νοεμβρίου 2019 με τον κο Παύλο Παρασκευά,
Διευθυντή Πολιτιστικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού στη Λευκωσία
συζητήθηκαν τα ακόλουθα:

- το θέμα αύξησης του ενοικίου της Στέγης και το αίτημα για αύξηση της επιχορήγησης που
λαμβάνει η Στέγη από το Υπουργείο. Η αύξηση της ετήσιας επιχορήγησης της Στέγης έχει
κατατεθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο αλλά δεν έχει εγκριθεί ακόμη.

- οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες αναμένουν κατάσταση των εξόδων για την 1η δόση της
Πολιτιστικής Χαρτογράφησης που έχει αποσταλεί για να προχωρήσουν με την 2η δόση.

- ζητήθηκε επιχορήγηση για αλλαγή και αναβάθμιση του φωτισμού των πάνελς και υπήρχε
θετική ανταπόκριση. Θα πρέπει να αποσταλούν στις Πολιτιστικές Υπηρεσίες οι σχετικές
προσφορές προς εξέταση.

- ζητήθηκε επιχορήγηση για κατασκευή ράμπας ΑΜΕΑ στον εξωτερικό χώρο της Στέγης. Το
αίτημα μας απορρίφθηκε λόγω περιορισμένου διαθέσιμου κονδυλίου.

7. Τοποθέτηση ράμπας για ΑΜΕΑ

Το Συντονιστικό κρίνει αναγκαίο όπως εξευρεθεί χορηγία για την τοποθέτηση ράμπας για
ΑΜΕΑ στον εξωτερικό χώρο της Στέγης. Η ράμπα θα πρέπει να είναι κινούμενη για να μπορεί
να εφαρμοστεί σε οποιοδήποτε χώρο σε περίπτωση που η Στέγη μεταστεγαστεί.
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8. Συνεργασία με Cyprus College, Λεμεσό

Μετά από πρόταση του Συντονιστικού το Cyprus College είναι πρόθυμο να καταγράψει τα
βιβλία της Βιβλιοθήκης της Στέγης και γίνεται προσπάθεια για να ενταχθεί στο κεντρικό τους
δίκτυο.

Ξεκινά επίσης συνεργασία με στόχο την έρευνα για να ενταχθεί το Συντονιστικό σε Ευρωπαϊκά
προγράμματα.

9. Σύσκεψη Εκπροσώπων Πολιτιστικών Υποδομών Δήμου Λεμεσού

Πραγματοποιήθηκε συνάντηση των εκπροσώπων των Πολιτιστικών Υποδομών του Δήμου
Λεμεσού - Παττίχειο Δημοτικό Θέατρο, Παττίχειο Δημοτικό Αρχείο, Εταιρεία Θεατρικής
Ανάπτυξης Λεμεσού, Παπαδάκειο Δημοτικό Ωδείο, Δημοτικό Κέντρο Τεχνών-Αποθήκες
Παπαδάκη, Φιλαρμονική του Δήμου Λεμεσού - με σκοπό τον συντονισμό και την κατάθεση
διαφόρων θεμάτων λειτουργίας. Αναφέρθηκε ότι θα πρέπει να γίνεται συντονισμός των
εκδηλώσεων των υποδομών αυτών από τον ίδιο τον Δήμο. Επίσης θα πρέπει να δοθεί
σημασία στην πολιτιστική ανάπτυξη του Δημοτικού Κέντρου Τεχνών το οποίο αυτή τη στιγμή
υπολειτουργεί.

10. Αίτηση στο Πρόγραμμα «Πολιτισμός 2015-2020»

Κατατέθηκε στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού αίτηση για επιχορήγηση του μέσω του
Προγράμματος «Πολιτισμός 2015-2020». Τίτλος της πρότασης «Πολιτισμός σήμερα στην
πόλη μας». Τέθηκε χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 5 – 14 Μαΐου 2020. Η πρόταση
περιλαμβάνει έκθεση φωτογραφίας, διαλέξεις και παρουσιάσεις φορέων της πόλης μας,
συζήτηση με ομιλητές για τις προκλήσεις στην πολιτιστική ανάπτυξη της πόλης μας,
ανταλλαγή ιδεών και εισηγήσεων αλλά και παρουσίαση της πορείας της Στέγης και την
αναγκαιότητα γενικά της ύπαρξης των πολιτιστικών στεγών στην Λεμεσό. Οι εκδηλώσεις
έχουν στόχο τη συμμετοχή των μελών του Συντονιστικού. Κύριος σκοπός είναι να αναπτυχθεί
ένας πολιτιστικός σχεδιασμός για την αναζωογόνηση της πόλης μέσα από τη δημιουργικότητα,
την τέχνη και την κουλτούρα.

11. Συνάντηση με Δήμαρχο Λεμεσού

Πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Μέγαρο Λεμεσού στις 19 Δεκεμβρίου 2019 συνάντηση με
τον Δήμαρχο Λεμεσού κο Νίκο Νικολαίδη και τον Ανώτερο Γραμματειακό Λειτουργό του
Δήμου κο Μαρίνο Τιμοθέου. Σκοπός της συνάντησης ήταν η κατάθεση των προβλημάτων που
αντιμετωπίζει το Συντονιστικό με το οίκημα του τη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών, και τη
βοήθεια και στήριξη στην εξεύρεση νέου οικήματος. Ο Δήμαρχος είναι πρόθυμος να στηρίξει
το Συντονιστικό και θα κάνει ότι είναι δυνατό για εξεύρεση νέου οικήματος. Έχει ήδη
διευθετήσει κάποιες συναντήσεις μαζί με τον κο Τιμοθέου σε πιθανούς χώρους και το θέμα
είναι υπό εξέταση.
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13. Χριστουγεννιάτικες Βιτρίνες

Τετραμελής επιτροπή εκπροσωπώντας τον Δήμο Λεμεσού και η οποία απαρτίζεται από τους
κο Εύρο Αλεξάνδρου-Αρχιτέκτονα και Πρόεδρο του Συντονιστικού, κα Ερατώ Καντούνα-
Φωτογράφο, κα Άντρη Κεδαρίτη-Εικαστικό και κο Φίλιππο Αθηνοδώρου-Graphic Designer and
Advertising Photographer, έχει καταθέσει στον Δήμο Λεμεσού, μετά από σχετική έρευνα στην
πόλη, τις εισηγήσεις της για τις καλύτερες Χριστουγεννιάτικες βιτρίνες. Κάθε χρόνο ο Δήμος
Λεμεσού βραβεύει τις καλύτερες βιτρίνες μετά από υποβολή αίτησης συμμετοχής. Στις τρεις
καλύτερες βιτρίνες δίνεται τιμητική πλακέτα. Η απονομή πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της
Χριστουγεννιάτικης γιορτής του Δήμου Λεμεσού στις 31 Δεκεμβρίου 2019.
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¹ Έκθεση Φωτογραφίας:

ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟ - DAN V SREDOZEMLJU - ONE DAY IN THE MEDITERRANEAN
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΤΕΓΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Συνεχίζεται στη Στέγη η έκθεση φωτογραφίας των μελών της Φωτογραφικής Εταιρείας Κύπρου,
Τμήμα Λεμεσού και της F/Μηδέν Φωτογραφικής Ομάδας. Η έκθεση η οποία ξεκίνησε το 2018
θα διαρκέσει δύο χρόνια (μέχρι Απρίλιο 2020) και θα κοσμεί το χώρο της Στέγης σε περιόδους
που δεν θα φιλοξενείται άλλη έκθεση. Δείτε συμμετέχοντες πιο κάτω.

Επισκέψεις: Δευτέρα - Παρασκευή 8:00 – 13:00 | Τετάρτη 15:00 – 19:00

9

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ, 
ΤΜΗΜΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Αθηνούλα Καρούζη, EFIAP
Αλίκη Παναγή, AFIAP
Αργυρώ Χριστοδούλου, AFIAP
Γιάννος Ζαχαρίου
Ερατώ Καντούνα, EFIAP/b
Θανάσης Χατζηπαύλου, AFIAP
Κλέα Κυπριανού
Μάριος Ιωαννίδης
Σοφοκλής Αιπαυλίτης
Ricci Desai

F/ ΜΗΔΕΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Ανδρέας Γεωργίου
Ανδρέας Ιερείδης
Ανδρέας Λαός
Γιώργος Πατατάκος
Ειρήνη Λοιζίδου
Θεοδόσης Θεοδωρίδης
Κυριάκος Ανδρέου
Κώστας Μαλλιώτης
Λάζαρος Παρασκευά
Μαρία Κυριάκου
Μαρία Νικοδήμου
Μαριάννα Κωνσταντά
Νικόλας Στρατουράς
Νίκος Μεττός
Χίονα Τζύρκα
Χριστίνα Κλεάνθους
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Πανεπιστήμιο Νεάπολις
Πάφου
Αρχιτεκτονικές 
Προσδοκίες – Φώτης 
Κολακίδης - Ψηλά 
Κτίρια
4 Οκτωβρίου 2019

2

3

1

2

2
2

1

1

1

1

1
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5

11

3

1

2

1

3

Νικόλας Παπαγγελής
Έκθεση αγιογραφίας και 
ζωγραφικής 
«Ζωγραφίζω για την 
Αμμόχωστο»
11 Οκτωβρίου 2019

1

1

1

2

2

2

2
2

Πνευματική Συντροφιά 
Λεμεσού
Επίδοση Βραβείων 
Πανελλήνιου 
Διαγωνισμού Ποίησης 
και Διηγήματος
23 Νοεμβρίου 2019

2

2

2

3
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12

5

1

2

1
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Εκδόσεις Ηλία 
Επιφανίου
Παρουσίαση βιβλίου 
Ανδρέα Πάμπουκκα «Το 
ρολόι που κουράστηκε
6 Δεκεμβρίου 2019

1

1

1

2

2

2

2
2

Πνευματικοί Ορίζοντες
Παρουσίαση βιβλίου 
Δέσπως Πηλαβάκη «Όσα 
δεν είπα»
13 Δεκεμβρίου 2019

4
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2

3

Renay Roussou
Art Exhibition «How I 
ignored by heart»
14 Δεκεμβρίου 2019

1

2

2

2

2
2

6

6

6

6



ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΤΕΓΗ

5

Λογοτεχνικές αναγνώσεις από τη Λέσχη Βιβλιοτρόπιο:

«Η Κυψέλη» του 

Καμίλο Χοσέ Θέλα

Νοέμβριος 2019

14

«Μια Οδύσσεια» του 

Ντάνιελ Μέντελσον

Δεκέμβριος 2019

«Αίροτες ερετικοί » 
του  Χρίστου Αργυρού

Δεκέμβριος 2019
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1. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ‘ΝΕΜΕΣΟΣ’

2. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ «ΒΑΣΙΛΗΣ 

ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ»

Συνεδριάσεις / Συνελεύσεις  Μελών μας:

15

Πρόβες Μελών:

1. ΧΟΡΩΔΙΑ ΑΡΙΟΝΕΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

2. ΟΜΑΔΑ ΚΑΝΤΑΔΟΡΟΙ ΛΕΜΕΣΟΥ

3. F/ΜΗΔΕΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
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ΡΙΑΛΤΟ

9th International Short Film Festival

CYPRUS WINE MUSEUM / 

COMMANDARIA ORCHESTRA

Giro d’ Italia

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ 

ΛΕΜΕΣΟΥ

Αμάντα

ΠΑΤΤΙΧΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΛΕΜΕΣΟΥ

Προσωπική Συμφωνία

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

Βασίλης Βαγιάννης

ΕΘΑΛ

Μακρόνησος

ΕΚΑΤΕ

Perceiving Academy 648km
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ΕΘΑΛ

Σκιάχτρο είσαι και φαίνεσαι!

ΘΕΑΤΡΟ ΕΝΑ Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΑΓΟΡΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ματωμένος Γάμος

ΘΕΑΤΡΟ ΡΙΑΛΤΟ

Πλατφόρμα Χορογραφίας Κύπρου

ΠΑΤΤΙΧΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ 

ΛΕΜΕΣΟΥ

170 τετραγωνικά

CYPRUS WINE MUSEUM / 

COMMANDARIA 

ORCHESTRA

Dido & Aeneas

ΒΙΒΛΙΟΤΡΟΠΙΟ

Έχει ο ΚΑΦΚΑ χιούμορ;

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΚΥΠΡΟΥ, ΤΜΗΜΑ Λ/ΣΟΥ

6 Φωτο-ώρες 2019
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ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

ΛΕΜΕΣΟΥ

Ομπρός βοηθάτε να

σηκώσουμε τον ήλιο

ΣΤΕΓΗ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΧΟΡΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ

Open Call Micro and Macro

‘Dramaturgies in Dance’
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ΣΥΓΧΡΟΥΝΟΥ 

ΧΟΡΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ

The Bodies we wore

ΘΕΑΤΡΟ ΡΙΑΛΤΟ

Reflecting Aphrodite
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ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ 

ΚΥΠΡΟΥ

Παρουσίαση Ημερολογίου 2020

ΠΑΤΤΙΧΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ

ΛΕΜΕΣΟΥ

Το ημερολόγιο της Άννας Φράνκ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ, 

ΤΜΗΜΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Αποτελέσματα διαγωνισμού Φώτο-Ώρες 2019

ΘΕΑΤΡΟ VERSUS

Bιρτζίνια Γουλφ

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ 

ΧΟΡΩΔΙΑ «ΡΩΜΑΝΟΣ 

Ο ΜΕΛΩΔΟΣ»

Χριστούγεννα Παντού

ΘΕΑΤΡΟ ΡΙΑΛΤΟ

Kyrenia Opera of New York
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Το 1923 το σχολείο είχε 4 τάξεις (τετρατάξιο) Α’, Β’, Γ’ και Δ’, αργότερα το 1924 οι τάξεις
έγιναν 5 και το 1925 το σχολείο λειτούργησε με όλα τα τμήματα: Α΄ ,Β΄, Γ΄,Δ΄, Ε΄ και Στ΄.
Πρώτος διευθυντής της Γ’ Αστικής ήταν ο Χρίστος Αποστολίδης, ο οποίος ήταν ένας
εμπνευσμένος δάσκαλος που δίδασκε Βυζαντινή και Ευρωπαϊκή μουσική και βιολί. Τιμήθηκε
από την Αθήνα και το Παρίσι για την προσφορά του στη μουσική του τόπου, ήταν ο πρώτος
που δίδαξε στη Λεμεσό εθνικούς χορούς με τη συνοδεία τραγουδιού και έγραψε βιβλία
Μαθηματικών για όλες τις τάξεις του Δημοτικού, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν απ’ όλα τα
Κυπριακά Σχολεία.

Η Γ΄ Αστική Σχολή Λεμεσού βρίσκεται στην οδό Δημοσθένη Μιτσή στο κέντρο της Λεμεσού
κοντά στον Κεντρικό Αστυνομικό Σταθμό και τον Υδατόπυργο. Είναι από τα πιο παλιά σχολεία
της Λεμεσού. Μετά την λειτουργία της Β’ Αστικής Λεμεσού, η αύξηση του πληθυσμού της
Λεμεσού, επέβαλε την ίδρυση και της Γ’ Αστικής.

Ιδρύθηκε το 1923 και λειτούργησε αρχικά στην οικία του Παναγή Πελεντρίδη (οδό Ειρήνης,
νυν εστιατόριο Αλιάδα) και αργότερα στην οικία του Σωτήρη Κοντόπουλου, στη διασταύρωση
των οδών Βικτωρίας (νυν Ειρήνης) και Ναυαρίνου στην ενορία της Καθολικής Εκκλησίας. Η
οικία αυτή σήμερα στεγάζει το φιλανθρωπικό ίδρυμα CYMEPA-Κυπριακή Ένωση Προστασίας
Θαλάσσιου Περιβάλλοντος το οποίο ανήκει στην οικογένεια των εφοπλιστών Χατζηιωάννου.

Γ΄ Aστική Σχολή Λεμεσού, Φωτογραφία από Παττίχειο Ιστορικό Αρχείο Λεμεσού
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Το σχολείο την περίοδο 1923-1924 λειτουργούσε μόνο ως αρρεναγωγείο, μάλιστα κάποιοι
από τους μαθητές είχαν έρθει από τα παράλια της Μικράς Ασίας (Αττάλεια) μετά τη
Μικρασιάτικη καταστροφή το 1922. Την περίοδο 1928 – 1929 στο σχολείο φοίτησε και ο
γιος του γνωστού Γυμνασιάρχη της πόλης μας Αργυρού Δρουσιώτη, Γιαννάκης.
Μεγαλώνοντας ο Γιαννάκης Α. Δρουσιώτης (1919-2015) σπούδασε στην Ευρώπη και τη
Θεσσαλονίκη και έγινε γεωπόνος. Ήταν εγγονός του μεγάλου δασκάλου Ανδρέα
Θεμιστοκλέους, δισεγγονός του Δημητρίου Θεμιστοκλέους και αδελφός του ήρωα της
Εθνικής Αντίστασης Ανδρέα Δρουσιώτη. Ο αείμνηστος Γιαννάκης Δρουσιώτης ήταν ένας
από τους λίγους Κυπρίους που έζησαν τόσο έντονα τα γεγονότα της γερμανικής κατοχής και
του Εμφυλίου στην Ελλάδα, από το 1941 μέχρι το 1948. Για τα επόμενα έξι χρόνια έζησε
κρατούμενος, θανατοποινίτης και κατάδικος σε φυλακές και στρατόπεδα μέχρι το 1954 που
επέστρεψε στην Κύπρο. Εξαιρετικά σεμνός άνθρωπος, αποτραβήχτηκε στη Λεμεσό, όπου
αφιερώθηκε στη γεωπονική. Για την προσφορά του τιμήθηκε από το Δήμο της πόλης μας
πριν από μερικά χρόνια, επί Δημαρχίας Ανδρέα Χρίστου.

Η Γ’ Αστική ξεκίνησε να κτίζεται στην τωρινή της τοποθεσία στην οδό Δημοσθένη Μιτσή το
1930. Το 1933 στεγάστηκαν οι πρώτοι μαθητές.

¹ Γ’ Αστική Λεμεσού, Κτίριο Παρθεναγωγείου στην οδό Δημοσθένη Μιτσή, νότια της Α’ Τεχνικής Σχολής
Φωτογραφία Ερατώ Καντούνα EFIAP/b, 2020
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Η Γ’ Αστική κτίστηκε με δάνειο και με κληροδότημα του ευεργέτη Δημοσθένη Μιτσή, Κύπριος
επιχειρηματίας.

Όπως αναφέρεται στην εφημερίδα ‘Χρόνος’ της 6ης Απριλίου 1933 με τίτλο «‘Εκθεσις των
Πεπραγμένων της Εφορείας των Σχολείων Λεμεσού 1930-1933, Διαχείρισις Ταμείου Κατωτέρας
Παιδείας υπό του κι. Δημητρίου Κακαθύμη»: «Πέρυσι επειδή ο αριθμός των μαθητών της Γ’
Αστικής ήτις στεγάζεται από ετών εις ιδιωτικήν οικίαν, επί πληρωμή ενοικίου Λ.60 ηυξήθη
επαισθητώς, ούτως ώστε μερικοί μαθηταί να χρησιμοποιούν μικρά τεμάχια σανίδων, τα οποία
τοποθετούν εις το διάμεσον των θρανίων δια να κάθηνται, κατέστη επιτακτική ανάγκη, παρ’
όλην την οικονομικήν κρίσιν να ανεγερθή Γ. Αστική. Προς τον σκοπόν τούτον, εζητήθη δάνειον
Λ.2000 με τοκοχρεωλυτικήν απόσβεσιν κατ’ εξαίρεσιν εντός δεκαπενταετίας.

Εζητήθηκε λοιπόν το κατάλληλον οικόπεδον εις την περιοχήν εκείνην της πόλεως (δια τους
μαθητάς των συνοικιών Αγ. Αντωνίου, Τσιφλικκουδιών και Καθολικής). Μετά επανειλημμένες
μεταβάσεις όλων των Εφόρων εις διάφορα οικόπεδα μαζί και με τον κ. Υποδιευθυντήν της
Παιδείας, προεκρίθη και ηγοράσθη αντί Λ.500 το οικόπεδον της κ. Ιωαννίδου το οποίον είναι
μεγάλον ώστε να χωρή και άλλα Σχολεία, η θέσις του είναι καταλληλοτάτη και έχει το
πλεονέκτημα ότι δεν ευρίσκεται επί κεντρικού δρόμου. Μετά την έγκρισιν των σχεδίων ήρχισεν
η ανοικοδόμησις τον Ιούνιον ενός απλού κτιρίου αφού ελήφθησαν υπ’ όψιν όλοι οι όροι της
υγιεινής δια τον φωτισμό κι αερισμόν, και αφού προσεπαθήσαμεν να αποφύγωμεν όσον το
δυνατόν δυσκολίες και ατέλειες τες οποίες παρετηρήσαμεν εις τα υπάρχοντα Σχολεία.

Εντός ολίγων ημερών θα δοθή η ευχαρίστησις εις τους μικρούς μαθητάς να στεγασθούν εκεί.»

Γ΄ Aστική Σχολή Λεμεσού, Φωτογραφία:  Παττίχειο Ιστορικό Αρχείο Λεμεσού
Στα δεξιά το Αρρεναγωγείο και στο βάθος ο Υδατόπυργος Λεμεσού
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Την περίοδο από το 1819 μέχρι το 1955, πολλοί δημότες της Λεμεσού προικοδότησαν την
παιδεία της πόλης, με πολυάριθμες δωρεές και κληροδοτήματα και αθλοθετήσεις βιβλίων, που
αποσκοπούσαν στην οικονομική στήριξη των σχολείων και στην ευημερία των μαθητών. Ο
Δημοσθένης Μιτσής θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους ευεργέτες της Κύπρου (αλλά και
του ελληνισμού της Αιγύπτου) αφού ανέπτυξε πλούσια φιλανθρωπική δράση και εισέφερε
μεγάλα ποσά για την επιτέλεση έργων κοινής ωφελείας, καθώς επίσης και για την πρόοδο και
ευημερία της παιδείας στην Κύπρο. Γεννήθηκε στο χωριό Λεμύθου της Μαραθάσας το 1848 και
πέθανε το 1923. Σε νεαρή ηλικία μετανάστευσε στην Αίγυπτο, όπου ανθούσε τότε μεγάλη
ελληνική παροικία, και με σκληρή εργασία κατόρθωσε ν’ αποκτήσει τεράστια περιουσία.
Μεγάλο μέρος της περιουσίας του αυτής διένειμε σε αγαθοεργίες και ευεργεσίες τόσο στην
Αίγυπτο όσο και στην Κύπρο και την Ελλάδα. Για το λόγο αυτό η Εφορεία Λεμεσού έδωσε το
όνομα του στο δρόμο που βρίσκεται μπροστά στο σχολείο. Ο Δημοσθένης Μιτσής έκτισε και τη
Σχολή Μιτσή στο χωριό Λεμύθου όταν ήρθε στην Κύπρο το 1910. Η Σχολή άρχισε να
οικοδομείται το 1910 και λειτούργησε από το 1912 ως Αρρεναγωγείο κυρίως με εμπορικό
προσανατολισμό. Η Εμπορική Σχολή Μιτσή άνοιξε τις πύλες της την 1η Οκτωβρίου 1912 και
δέχθηκε τους πρώτους 37 μαθητές της. Εξυπηρέτησε σημαντικά τόσο τη Λεμύθου όσο και
ολόκληρη την περιοχή και τα γύρω χωριά, μέχρι το 1960 οπότε έγινε κρατική. Η σχολή
λειτουργεί μέχρι σήμερα.

Φωτογραφία από Εγκυκλοπαίδεια «Χρονικό» 
της εφημερίδας Πολίτης, Σεπτέμβριος 2002

Φωτογραφία:  Ερατώ Καντούνα EFIPA/b
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Την περίοδο μετά το 1931 το σχολείο συνέχισε να λειτουργεί ως Αρρεναγωγείο (το κτίριο δεν
υπάρχει σήμερα έχει κατεδαφιστεί). Το 1938, κτίζεται το Γ’ Παρθεναγωγείο με 600 λίρες που έκανε
δωρεά ο Τιμόθεος Χριστοφίδης από το Πέρα Πεδί. Με ακόμη 200 λίρες δωρεά από τον ίδιο,
κτίστηκε και οίκημα για το συσσίτιο των κοριτσιών. Τα δυο σχολεία χωρίζονταν από ένα ψηλό
τοίχο. Μαρτυρίες των τότε μαθητών αναφέρουν ότι μεταξύ των σχολείων, του Αρρεναγωγείου και
του Παρθεναγωγείου, υπήρχε η καντίνα όπου ένα παράθυρο έβλεπε στο Παρθεναγωγείο και ένα
στο Αρρεναγωγείο οπόταν τα αγόρια έτρεχαν στο παράθυρο τα διαλείμματα να κοιτάξουν τα
κορίτσια.

Αρχιτέκτονας και μηχανικός της Γ’ Αστικής ήταν ο Ελβετός B. Gunjburg, ο οποίος έκτισε την ίδια
περίοδο, το Δημοτικό Μέγαρο Λεμεσού, το Θέατρο Ριάλτο και την οικία Υπατίας Ζήνωνος, το γένος
Παυλίδη (αργότερα Δημοτική Πινακοθήκη Λεμεσού). Αξίζει να αναφερθεί ότι το κτίριο με την
επιβλητική είσοδο (ως η πρόσφατη φωτογραφία¹) και την αρχιτεκτονική που παραπέμπει στο
Θέατρο Ριάλτο το περιέβαλλε περίφραξη με περίτεχνα μεταλλικά κάγκελα τα οποία
παραμένουν μέχρι σήμερα. Το κτίριο αυτό λειτουργούσε τότε ως Παρθεναγωγείο.

Το 1936 αποφασίστηκε η ανέγερση ειδικού κτιρίου, στον περίβολο της Γ’ Αστικής, του κτιρίου του
Μαθητικού Συσσιτίου. Η οικοδομική εργασία ανατέθηκε στον γνωστό τότε εργολάβο κ. Κυριάκο
Αβρααμίδη. Όπως αναφέρεται στην εφημερίδα τότε της 16ης Αυγούστου 1936, με τίτλο ‘Το 3ον

Μαθητικόν Συσσίτιον’: «Ο έντιμος κ. Δήμαρχος και η εφορεία των Σχολείων είναι άξιοι
συγχαρητηρίων δια την απόφασίν των αυτήν, διότι με την ανοικοδόμησιν και τρίτου κτιρίου δια τον
σκοπόν του Συσσιτίου, θ’ απαλλαγούν του κόπου, τα πτωχά παιδιά της ενορίας Καθολικής, που
εξηναγκάζοντο κατά τας βροχεράς ιδίως ημέρας του χειμώνος, να διανύουν δια να φάνε, την
μεγάλην, δια μικρά παιδιά, απόστασιν από το δυτικόν άκρον της πόλεως όπου ευρίσκεται η Γ’
Αστική, έως το κέντρον όπου κείται το οίκημα του Α’ Συσσιτίου. Κατά το παρελθόν έτος
διετρέφοντο ως πληροφορούμεθα εις τα δύο Συσσίτια καθημερινώς, περί τα 650 παιδάκια.»

Ο αριθμός των μαθητών που εγράφησαν στο σχολείο σύμφωνα με εφημερίδες της τότε εποχής 
διαμορφώθηκε ως ακολούθως:

1929 – 220 μαθητές
1934 – 250 μαθητές
1936 – 227 μαθητές
1962 – 281 μαθητές
1965 – 210 μαθητές
1966 – 216 μαθητές
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Στο σχολείο υπήρχαν δυο όροφοι. Τα αγόρια
και τα κορίτσια ερχόντουσαν στο σχολείο με τα
πόδια και κάποιοι με τα ποδήλατα όπως και οι
δάσκαλοι. Στο καθημερινό πρόγραμμα των
αγοριών ήταν η γυμναστική όπου
χρησιμοποιούσαν τον βατήρα και το εφαλτήριο
και έκαναν διάφορα ακροβατικά. Ασχολούνταν
επίσης με την κηπουρική, διατηρούσαν
ανθόκηπο με τριανταφυλλιές στην πρόσοψη
του σχολείου και ένα λαχανόκηπο στο πλάι,
κοντά στο διαχωριστικό τοίχο. Βασικά τους
μαθήματα όταν η ελληνική και η αγγλική
γλώσσα και τα μαθηματικά.

Ήταν τότε η εποχή των παιδονόμων. Το 1943
έφεραν στην Λεμεσό 10 ποδήλατα για πολίτες
που τους ήταν απαραίτητα για τη δουλειά τους.
Μεταξύ των τυχερών και ο Κίμων
Χαραλαμπίδης, παιδονόμος στην Λεμεσό όπου
υπηρέτησε για ένα διάστημα και στην Γ’
Αστική, υπεύθυνος για την επίβλεψη των
μαθητών και μαθητριών. Αν υπάρχει μια εποχή
που έφυγε ανεπιστρεπτί, είναι αυτή των
παιδονόμων. Εκτός της αυστηρότητας των
καθηγητών και δασκάλων, που
χρησιμοποιούσαν τη ράβδο στις παλάμες και
στους γλουτούς, το τράβηγμα των αυτιών, τους
μπάτσους, τους περιορισμούς στην τάξη,
αποβολές, προσβλητικές εκφράσεις, οι τότε
μαθητές, είχαν και τον παιδονόμο που ήταν
υπεύθυνος για τη συμπεριφορά τους, εντός και
εκτός σχολείου, την επίβλεψή του στα
διαλείμματα, στους δρόμους, στις εκδρομές,
στους περιπάτους, στους εκκλησιασμούς, στον
έλεγχο απουσιών, στα πάντα. (120-127, Κίμων
Χαραλαμπίδης)

Την περίοδο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου 1940-
1945 η Γ΄ Αστική επιτάσσεται λόγω
στρατιωτικών αναγκών. Τα μόνα σχολεία που
έμειναν ανοικτά τότε ήταν το Α’ Αρρεναγωγείο
και το Β’ Παρθεναγωγείο. Οι μαθητές της Γ’
Αστικής μεταφέρονται στην Α΄ Αστική. Αυτό
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Γ’ Αστική Λεμεσού, Κτίριο Παρθεναγωγείου

επιβεβαιώνεται και από το Μητρώο του Παρθεναγωγείου, όπου φαίνεται ότι οι εγγραφές
σταματούν τη σχολική χρονιά 1940 - 1941 και ξαναξεκινούν το 1946 – 1947.

Το 1959, το σχολείο έκλεισε εξαιτίας του φόβου ταραχών με τους Τούρκους που έμεναν κοντά στο
σχολείο, δίπλα στον ποταμό Γαρύλλη. Έτσι τα παιδιά του σχολείου μοιράστηκαν στην Α΄ Αστική και
στο Αθηναείδιο.

Το 1968 το σχολείο γίνεται ενιαίο. Ο διαχωριστικός τοίχος πέφτει και το Παρθεναγωγείο
μετατρέπεται σε κατώτερο (τάξεις Α΄,Β΄, Γ΄) , ενώ το Αρρεναγωγείο σε ανώτερο (τάξεις Δ΄, Ε΄, Στ΄).

Σε εφημερίδα με ημερομηνία 3 Ιουλίου 1969 αναφέρεται: «Σχολικαί Τελεταί. Με πολλήν επιτυχίαν
παρουσιάσθη εις την Γ’ Αστικήν Λεμεσού Καλλιτεχνικόν πρόγραμμα επί τη λήξει των μαθημάτων
του σχολείου.

Εν αρχή ο διευθυντής του σχολείου κ. Κώστας Σφήκας ωμίλησε επί των δραστηριοτήτων και
πεπραγμένων του σχολείου κι ακολούθως η μαντολινάτα και χορωδία του σχολείου εξετέλεσε
πλούσιον μουσικόν πρόγραμμα.

Παρουσιάσθη δε η επίκαιρος μουσική παιδική επιθεώρησις του διδασκάλου του σχολείου κ.
Ανδρέα Κυπριανού «Θερινές στιγμές».»
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Γ’ Αστική Λεμεσού, Κτίριο Παρθεναγωγείου, 1961-1962. Δάσκαλος/Μουσικός Αντρέας Χαραλάμπους²

Γ’ Αστική Λεμεσού, Κτίριο Παρθεναγωγείου, Τελειόφοιτοι Στ1, 1968 Δάσκαλος/Διευθυντής κ. Οικονομιδης²
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Οι παλαιότεροι κάτοικοι της Λεμεσού θυμούνται ακόμα το φονικό πέρασμα
ανεμοστρόβιλου το 1971, που έπληξε κατά κύριο λόγο την περιοχή Μέσα Γειτονιάς. Εν
αντιθέσει με ανεμοστρόβιλους που πέρασαν στο παρελθόν από την Λεμεσό και άφησαν
μόνο υλικές ζημιές, ο ανεμοστρόβιλος του 1971 ο οποίος κτύπησε και το σχολείο, άφησε
πίσω του και ανθρώπινες απώλειες. Το ένα από τα δύο θύματα ήταν ο πατέρας του νυν
Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανάσιου. Με το πέρασμα του ανεμοστρόβιλου τα παιδιά του
σχολείου θυμούνται ότι ξαφνικά βρέθηκαν να πετούν στον αέρα δέντρα, σίδερα ακόμη
και η στέγη μιας τάξης. Ήταν γύρω στις 4 το απόγευμα. Σχόλασαν όλες οι τάξεις. Έβρεχε
πάρα πολύ. Η αίθουσα της εισόδου του σχολείου ήταν γεμάτη παιδιά που περίμεναν να
σταματήσει η μπόρα, για να πάνε με τα πόδια στο σπίτι τους. Μια τρομακτική μέρα που
θα την θυμούνται για πάντα τα παιδιά που έζησαν την μέρα αυτή.

Γ’ Αστική Λεμεσού - Συνέχεια

Νέο κτίριο δυτικά του παλιού
Φωτογραφία Ερατώ Καντούνα EFIAP/b

Από το 1971 ο Σύνδεσμος Γονέων του Σχολείου ξεκίνησε μια προσπάθεια για να
δημιουργηθεί ένα καινούργιο κτίριο. Έτσι ζήτησαν από το Υπουργείο, να κατεδαφίσει τα
δυο παλιά πια, πέτρινα κτήρια και στη θέση τους να κτίσει ένα άλλο, μοντέρνο σχολείο.
Το 1983 το Αρρεναγωγείο (το Ανώτερο) γκρεμίζεται και τα παιδιά μεταφέρονται για δυο
χρόνια στην Α΄ Αστική Σχολή. Η μεταφορά των παιδιών γινόταν καθημερινά με μικρά
λεωφορεία. Το καινούριο κτήριο λειτούργησε το 1985.
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Το 2013 το ΤΕΠΑΚ ζητά να του παραχωρηθεί το σχολείο, το κτίριο του Παρθεναγωγείου, για τις
ανάγκες του. Λειτούργησε ως Κέντρο Γλωσσών μέχρι το 2020 όπου επιστράφηκε στη Σχολική
Εφορεία.

Όπως ανάφερε ο Αρχιτέκτονας Τάσος Ανδρέου στο 2ο Επιστημονικό Συμπόσιο Προφορικής
Ιστορίας του 2006 με θέμα «Η Παιδεία εν Λεμεσώ» στο Παττίχειο Ιστορικό Αρχείο «Στα 1922, με
σχέδια του Δημοτικού Μηχανικού Ιωσήφ Καφιέρο, οικοδομήθηκε, με δαπάνη 2000 λιρών, το
κτήριο του αρρεναγωγείου.

Το σχολείο, νεοαναγεννησιακού ρυθμού κατασκευασμένο από εμφανή λιθοδομή, έχει
δυστυχώς αλλοιωθεί σε μεγάλο βαθμό, λόγω προσφάτων αυθαιρέτων επεμβάσεων και
προσθηκών. Η ενδεχόμενη αποκατάστασή του θα μπορούσε να προσφέρει μιαν ανάσα
πολιτισμού σ’ αυτές τις πυκνοδομημένες, προσφυγικές, σήμερα, γειτονιές του κέντρου της
πόλης.

Τα παλιά κτήρια των εκπαιδευτηρίων της πόλης συνθέτουν μιαν μελανή ιστορία αδιαφορίας
και κατεδαφίσεων. Σήμερα, τα ελάχιστα που διασώθηκαν, πρέπει να τύχουν της ανάλογης, με
την ιστορία τους φροντίδας. Ήδη κάποια, (παρθεναγωγείο, Α’ Νηπιαγωγείο) θ’
αναπαλαιωθούν, για τις ανάγκες του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου. Ας ελπίσουμε ότι
σειρά θα πάρουν και τα υπόλοιπα.»

Γ’ Αστική Λεμεσού - Συνέχεια

Το αναπαλαιωμένο κτίριο στην γωνία Ναυαρίνου και Αργυρού Δρουσιώτη, κτίριο όπου φιλοξένησε την Γ’ Αστική
για κάποιο χρονικό διάστημα. Σήμερα ανήκει στο φιλανθρωπικό ίδρυμα και μη κερδοσκοπικό οργανισμό
CYMEPA, Κυπριακή Ένωση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος. Το κτίριο αναπαλαιώθηκε με έξοδα της
οικογένειας του Πρώτου Προέδρου της ΄Ενωσης μεγαλοεπιχειρηματία Στέλιου Λ. Χατζηωάννου.

Φωτογραφία Ερατώ Καντούνα EFIAP/b
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Το παλιό κτίριο του Γ’ Παρθεναγωγείου, 
κεντρική είσοδος, όπως είναι σήμερα
Φωτογραφίες Ερατώ Καντούνα EFIAP/b

Η είσοδος του ανατολικού κτιρίου

Η εξωτερική σκάλα στην άκρη του 
ανατολικού κτιρίου

Γ’ Αστική Λεμεσού – Κτίριο Παρθεναγωγείου

Ανατολική πλευρά του Γ’ Παρθεναγωγείου
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Φωτογραφίες:  Ερατώ Καντούνα EFIAP/b

1

2

Η είσοδος του νέου κτηρίου της Γ’ Αστικής
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³Κατεδάφιση Αρρεναγωγείου 2013
Φωτογραφίες ‘Σώστε Κτήρια στη Λεμεσό’ Facebook Group -
https://www.facebook.com/100003902267378/videos/347060935433979

1

Με την ευκαιρία του θέματος των κατεδαφίσεων θα θέλαμε να αναφέρουμε ότι είναι με πόνο
ψυχής που το Συντονιστικό βλέπει κατεδαφίσεις σπιτιών αρχιτεκτονικής, κοινωνικής και
ιστορικής σημασίας. Θεωρούμε ότι η αρχιτεκτονική είναι από τους πυρήνες του πολιτιστικού
μας πλούτου. Πιστεύουμε ότι πρέπει να διεξάγεται λεπτομερής έρευνα και μελέτη και να δίνεται
μεγάλη προσοχή, με φειδώ, για την οποιαδήποτε κατεδάφιση.

https://www.facebook.com/100003902267378/videos/347060935433979


Η κληρονομιά μας…

Γ’ Αστική Λεμεσού - Συνέχεια

33

.

Πηγές:

«Η ιστορία του σχολείου μας - Γ΄ Δημοτικό σχολείο Λεμεσού 90 χρόνια 2023 – 2013» - Παρουσίαση από τα
παιδιά της Ε’ τάξης 2012-2013 στα πλαίσια της γιορτής για τα 90 χρόνια του σχολείου
https://www.slideshare.net/marinanicolaidou37/ss-31488483
https://www.slideshare.net/marinanicolaidou37/ss-31489857
http://gym-lemithou-lem.schools.ac.cy/index.php?id=istoriko-scholeiou
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B5%CE%BC%CF%8D%CE%B8%CE%BF%CF%85
https://papapolyviou.com/2015/11/17/efige-apo-ti-zoe-o-yiannakis-a-drousiotis/
²Γ’ Αστική Σχολή Λεμεσού Το Αρρεναγωγείο & Το Παρθεναγωγείο Facebook Group -
https://www.facebook.com/groups/102286049937077
³Σώστε Κτήρια στη Λεμεσό Facebook Group -
https://www.facebook.com/100003902267378/videos/347060935433979
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«Η Παιδεία εν Λεμεσώ – Πρακτικά 2ου Επιστημονικού Συμποσίου Προφορικής Ιστορίας 2006», Παττίχειο
Ιστορικό Αρχείο – Μουσείο & Κέντρο Μελετών, Δήμος Λεμεσού

Νέο κτίριο Γ’ Αστικής, δυτικά του παλιού
Φωτογραφία Ερατώ Καντούνα EFIAP/b

Κτίριο Παρθεναγωγείου, Σχολή ΤΕΠΑΚ ‘Κέντρο Γλωσσών’
Φωτογραφία από Παττίχειο Ιστορικό Αρχείο

https://www.slideshare.net/marinanicolaidou37/ss-31488483
https://www.slideshare.net/marinanicolaidou37/ss-31489857
http://gym-lemithou-lem.schools.ac.cy/index.php?id=istoriko-scholeiou
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B5%CE%BC%CF%8D%CE%B8%CE%BF%CF%85
https://papapolyviou.com/2015/11/17/efige-apo-ti-zoe-o-yiannakis-a-drousiotis/
https://www.facebook.com/groups/102286049937077
https://www.facebook.com/100003902267378/videos/347060935433979
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