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Η Λεµεσός κινείται στους 
ρυθµούς του ξακουστού 
Καρναβαλιού της πόλης, 

η οποία θεωρείται από παλιά - 
και είναι - η πόλη του γλεντιού. 
Το Καρναβάλι της Λεµεσού έχει 
µακρά ιστορική διαδροµή. Άρ-
χισε να γιορτάζεται όταν οµάδες 
γλεντζέδων από όλα τα κοινω-
νικά στρώµατα της πόλης διορ-
γάνωναν στα σπίτια τους συγκε-
ντρώσεις, µε µοναδικό στόχο τη 
διασκέδαση - και όταν το κρασί 
τους άναβε το κέφι, κατά δεκάδες 
έβγαιναν στους δρόµους για να 
οργανώσουν αυτοσχέδιες παρε-
λάσεις µε γαϊδούρια, άµαξες, κα-
ρότσες και ποδήλατα. Οι άνθρω-
ποι εκείνης της εποχής ένιωθαν 
απέραντη ικανοποίηση να βλέ-
πουν συνανθρώπους τους ντυ-
µένους µε µάσκες, να σατιρίζουν 
πράγµατα, άτοµα και καταστά-
σεις που είχαν άµεση ή έµµεση 
σχέση µε την καθηµερινή ζωή 
και την τότε πραγµατικότητα. 

Ένα µεγάλο κεφάλαιο στην 
ιστορία του Λεµεσιανού Καρ-
ναβαλιού είναι οι Κανταδόροι 
µε τις κιθάρες και τα µαντολίνα 
τους. Γύριζαν τους δρόµους µε τα 
πόδια, στεκόντουσαν κάτω από 
τα µπαλκόνια των συµπολιτών 
τους και µε τις καντάδες τους 

µάγευαν τους ανθρώπους κάθε 
ηλικίας. Σήµερα η πόλη αναπτύ-
χθηκε και οι αποστάσεις µεγά-
λωσαν, όµως οι Κανταδόροι δεν 
εγκατέλειψαν την προσπάθεια 
τους: γυρίζουν τους δρόµους 
ντυµένοι στα χρυσαφένια και 
πολύχρωµα κοστούµια τους, κα-
θισµένοι πάνω σε µηχανοκίνη-
τα άρµατα και ψυχαγωγούν τον 
κόσµο, θυµίζοντας τις παλιές, 
όµορφες εποχές. Όσο για τους 
χορούς, αυτοί πια δεν γίνονται 
στα σπίτια και στις αίθουσες των 
κινηµατογράφων, αλλά στα µε-
γάλα σαλόνια των ξενοδοχείων. 
Τα παιδιά της νεότερης γενιάς 
έµαθαν να αγαπούν και να προ-
σµένουν το Καρναβάλι. Και από 
την αγάπη τους αυτή γεννήθηκε 
και η ιδέα για την καθιερωµένη 
πια στην Λεµεσό µεγάλη παιδική 
παρέλαση. 

Στο Καρναβάλι της Λεµεσού 
πρωτοπόρος είναι ο δήµος της 
πόλης, o οποίος είναι ο επίση-
µος φορέας και οργανωτής µιας 
σειράς γιορταστικών καρναβα-
λίστικων εκδηλώσεων, που αρ-
χίζουν την Τσικνοπέµπτη (σ.σ. 
χθες) µε την πανηγυρική είσοδο 
του Βασιλιά Καρνάβαλου στην 
πόλη, συνεχίζονται µε την παι-
δική παρέλαση και τα τραγούδια 

των Κανταδόρων και ολοκληρώ-
νονται µε τη Μεγάλη Καρναβα-
λίστικη παρέλαση την τελευταία 
Κυριακή των Αποκριών. Οι 
φετινές εκδηλώσεις ξεκίνησαν 
χθες µε την είσοδο του Βασιλιά 
Καρνάβαλου, το ρόλο του οποί-
ου ενσάρκωσε φέτος ο γνωστός 
Λεµεσιανός καρναβαλιστής ∆ώ-
ρος Ιερόπουλος, ντυµένος ως 
Μέγας Ναπολέων.n Νωρίτερα, ο 
δήµος Λεµεσού διοργάνωσε σε 
συνεργασία µε τα µαθητικά συµ-
βούλια καρναβαλίστικο πάρτι, 
ενώ σε συνεργασία µε την Ένω-
ση Αυτοδίδακτων Ζωγράφων 
ήταν προγραµµατισµένο να τελε-
στούν στη Στέγη Γραµµάτων και 
Τεχνών τα εγκαίνια έκθεσης µε 
θέµα ‘Καρναβάλι 2012’. Σήµερα, 
Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου, 
το βράδυ (σ.σ. ώρα Κύπρου), 
παιδικές χορωδίες θα τραγου-
δήσουν καντάδες και καρναβα-
λίστικα τραγούδια στο θέατρο 
Ριάλτο, ενώ αύριο, Σάββατο 18 
Φεβρουαρίου, ο Ποδηλατικός 
Όµιλος Λεµεσού θα κάνει καρ-
ναβαλίστικες ορθοπεταλιές στην 
πόλη. Επίσης, αύριο το µεσηµέρι 
(σ.σ. ώρα Κύπρου), η Ανδρική 
Τετραφωνία Λεµεσού θα τρα-
γουδά στο εστιατόριο ‘Παντοπω-
λείο’ καρναβαλίστικα τραγούδια. 

Eκκληση προς το κοινό απηύ-
θυνε η Αστυνοµία να µην 
χρησιµοποιήσει σπρέι ή άλλα 

αντικείµενα εναντίον οποιουδήποτε 
κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων 
του καρναβαλιού. Σε αστυνοµική 
ανακοίνωση υπενθυµίζεται ότι η 
χρήση σπρέι που προκαλεί οχλη-
ρία «αποτελεί ποινικό αδίκηµα που 
τιµωρείται µε ποινή φυλάκισης ή 
και χρηµατική ποινή». Προστίθεται 
ότι «η πλανοδιοπώληση επί των πε-
ζοδροµίων και η πώληση σπρέι και 

άλλων αντικειµένων απαγορεύεται, 
ενώ οποιαδήποτε τέτοια αντικείµε-
να, θα κατάσχονται από την Αστυ-
νοµία και οι παραβάτες θα διώκο-
νται ποινικά». ∆ιευκρινίζεται ότι η 
Αστυνοµία δεν θα εµποδίσει τη δι-
ασκέδαση κατά τη διάρκεια του καρ-
ναβαλιού. Αντίθετα, αναφέρεται, «µε 
τη συνεργασία και τη συµµόρφωση 
του κοινού µε τις εκάστοτε οδηγίες 
της Αστυνοµίας, το εορταστικό κλίµα 
δεν θα επηρεαστεί µε οποιουδήποτε 
είδους προβλήµατα».

Γλέντι και χορός 
στο καρναβάλι της Λεµεσού 

Να μην κάνει χρήση σπρέι 
στα καρναβάλια κάλεσε 
το κοινό η Αστυνομία
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