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Ομιλία Δημάρχου Λεμεσού κ. Νίκου Νικολαΐδη στην εκδήλωση για
το   ΕΤΟΣ  ΒΑΣΙΛΗ  ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ  -  ΕΚΑΤΟΝ  ΧΡΟΝΙΑ  ΑΠΟ  ΤΟΝ
ΘΑΝΑΤΟ  ΤΟΥ,    s  το  Μουσείο  της  Πόλεως  των  Αθηνών  –  Ίδρυμα  
Βούρου – Ευταξία στην Αθήνα, την Πέμπτη, 5 Οκτωβρίου 2017, στις
7 μ.μ.

Κύριε Πρέσβη,
Αγαπητέ κύριε Βογιατζή,
Φίλε Μίμη Σοφοκλέους,
Κυρίες και κύριοι,

Είναι πραγματικά με ιδιαίτερη χαρά που βρίσκομαι ξανά στην Αθήνα, 3
μήνες μετά την υπογραφή του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ του
Μουσείου της Πόλεως των Αθηνών – Ιδρύματος Βούρου – Ευταξία και
του Παττιχείου Δημοτικού Μουσείου Ιστορικού Αρχείου Λεμεσού, για
να προσφωνήσω την επετειακή εκδήλωση για τα 100 χρόνια από το
θάνατο του Βασίλη Μιχαηλίδη, του Εθνικού Ποιητή της Κύπρου. Και
θέλω με την ευκαιρία αυτή να ευχαριστήσω τον καλό μου Φίλο Μίμη
Σοφοκλέους,  Επιστημονικό  Διευθυντή  του  Παττιχείου  Δημοτικού
Μουσείου Ιστορικού Αρχείου για την επιμέλεια της εκδήλωσης αυτής,
αλλά και τον Κύριο Βογιατζή, Πρόεδρο του Μουσείου της Πόλεως των
Αθηνών – Ιδρύματος Βούρου – Ευταξία για την φιλοξενία σ’ αυτό τον
εξαιρετικό χώρο. Θερμότατες επίσης ευχαριστίες στον συμπολίτη και
φίλο  μου  Πρέσβη,  Κυριάκο  Κενεβέζο  για  τη  σταθερή  και  ένθερμη
υποστήριξη του.
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Ο Δήμος Λεμεσού με αφορμή τα εκατό χρόνια από τον θάνατο του
εθνικού  ποιητή  της  Κύπρου,  έχει  διοργανώσει  κατά τη  διάρκεια  της
φετινής  χρονιάς  ένα  πολυσχιδές  και  πολυδιάστατο  πολιτιστικό
αφιέρωμα στον Βασίλη Μιχαηλίδη, ο οποίος συνέγραψε το μεγαλειώδες
ποιητικό του έργο στη Λεμεσό, όπου πέθανε και τάφηκε το 1917.

Ο Βασίλης Μιχαηλίδης γεννήθηκε στο κατεχόμενο σήμερα Λευκόνοικο
το 1849. Έζησε στη συνέχεια στη Λευκωσία και τη Λάρνακα ενώ είχε
επίσης  παρακολουθήσει  για  σύντομο  χρονικό  διάστημα  μαθήματα
ζωγραφικής στην Ιταλία. Χωρίς αμφιβολία, η Λεμεσός, όπου και έζησε
την  πιο  δημιουργική  περίοδο  της  ζωής  του  και  όπου συνδέθηκε  και
συναναστράφηκε  με  τους  πρωτοπόρους  δημοτικιστές  λογίους  της,
συνέβαλε  καθοριστικά  στη  στροφή  του  ποιητή  προς  την  κυπριακή
διάλεκτο, στην οποία συνέθεσε τα ποιητικά του αριστουργήματα. 

Ο Δήμος  Λεμεσού γιορτάζει  λοιπόν  με  λαμπρότητα το  Έτος  Βασίλη
Μιχαηλίδη,  με  μια  σειρά   εκδηλώσεων,  οι  οποίες  περιλαμβάνουν
διαλέξεις,  επιστημονικά  συμπόσια,  εκπαιδευτικά  προγράμματα,
μουσικές  βραδιές,  συναυλίες,  μουσικοθεατρικά  και  μουσικοποιητικά
δρώμενα όπως επίσης και εκδοτικές και μνημειακές καταθέσεις.

Είναι πραγματικά μεγάλη η συγκίνηση μου γιατί οι εκδηλώσεις αυτές
επεκτείνονται  σήμερα  και  στην  Αθήνα,  δίνοντας  την  ευκαιρία  στο
κοινό  της  Αθήνας  να  γνωρίσει  αυτό  τον  πολύ  σημαντικό,  αλλά  εν
πολλοίς άγνωστο στον Ελλαδικό χώρο, Έλληνα Κύπριο ποιητή.

Αισθάνομαι επίσης ιδιαίτερη ικανοποίηση γιατί η σημερινή εκδήλωση
είναι ουσιαστικά η πρώτη δράση της συνεργασίας μεταξύ του Μουσείου
της  Πόλεως  των  Αθηνών  –  Ιδρύματος  Βούρου  –  Ευταξία  και  του
Παττιχείου  Δημοτικού  Μουσείου  Ιστορικού  Αρχείου  Λεμεσού,  όπως
ακριβώς  αγαπητέ  μου  κύριε  Βογιατζή  τα  συμφωνήσαμε  στις  26  του
Ιούνη πάλι εδώ σε αυτό το χώρο.
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Ακόμα μια  φορά εκ  μέρους  του Δήμου Λεμεσού και  του  Παττιχείου
Δημοτικού Μουσείου Ιστορικού Αρχείου σας ευχαριστώ και συγχαίρω
όλους τους συντελεστές της σημερινής εκδήλωσης.


