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Χαιρετισμός  του  Δημάρχου  Λεμεσού  κ.  Νίκου
Νικολαΐδη  στη  συναυλία  «Η  9  η   Ιουλίου  του  1821»  
 σε  μελοποίηση  Θεοδόση  Χριστίδη,   την  Τρίτη  17
Οκτωβρίου  2017   στο  Παττίχειο  Δημοτικό  Θέατρο
στις 8.30 μ.μ.

Ο  Δήμος  Λεμεσού  γιορτάζει  με  λαμπρότητα  το  Έτος
Βασίλη  Μιχαηλίδη,  διοργανώνοντας  μέσα  στο  2017
σημαντικά  αφιερώματα  στον  εθνικό  μας  ποιητή.  Οι
συναυλίες  με  μελοποιημένα  έργα  του  Βασίλη
Μιχαηλίδη  από  Κύπριους  συνθέτες  συνιστούν  μια
κορύφωση ανάμεσα στις εκδηλώσεις αυτές.

Το περασμένο καλοκαίρι παρουσιάσαμε το έργο «Η 9η

Ιουλίου»  του  Μιχάλη  Χριστοδουλίδη  με  τη  Διάσταση,
παρουσιάσαμε  επίσης  στο  πλαίσιο  συναυλιών  με
πανσέληνο,  μελοποιημένα  ποιήματα  του  Βασίλη
Μιχαηλίδη, από τους συνθέτες Βάσο Αργυρίδη, Σόλωνα
Κλαδά, Μάριο Μάρκου και Αντιγόνη Κυριακίδου.

Σε  πρώτη  παρουσίαση,  διοργανώνουμε  την  αποψινή
συναυλία με το καινούργιο έργο του συνθέτη Θεοδόση
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Χριστίδη  πάνω  στην  «9η Ιουλίου  του  1821»  με  τη
Χορωδία  ΑΡΗΣ  Λεμεσού  και  μικρή  συμφωνική
ορχήστρα υπό τη διεύθυνση του Σόλωνα Κλαδά και με
τη  συμμετοχή  της  σοπράνο Μαρίας  Γεωργιάδου,  του
τενόρου  Μάριου  Χαραλάμπους  και  του  ηθοποιού
Ρίκκου Παφίτη ως αφηγητή.

Το  Έτος  Βασίλη  Μιχαηλίδη,  συνεχίζεται  με  το
Επιστημονικό  Συμπόσιο  που  διοργανώνει  σε
συνεργασία  με  το  ΤΕΠΑΚ  και  τον  Δήμο  Λεμεσού,  η
Εταιρεία Λογοτεχνών Λεμεσού «Βασίλης Μιχαηλίδης»,
στις  30  και  31  Οκτωβρίου,  τα  αποκαλυπτήρια  της
προτομής  του  ποιητή  στη  Βιβλιοθήκη  «Βασίλης
Μιχαηλίδης»  του   ΤΕΠΑΚ  στις  30  Οκτωβρίου,  την
εικαστική έκθεση και την έκδοση για τον ποιητή εντός
του  Νοεμβρίου  και  Δεκεμβρίου  και  άλλες  δύο
συναυλίες  με  μελοποιημένα   ποιήματα  του  Βασίλη
Μιχαηλίδη  από  τον  Λάρκο  Λάρκου  και  τον  Βάσο
Αργυρίδη.  

Σε  στενή  συνεργασία  με  τους  Κύπριους  καλλιτέχνες,
συνθέτες, ποιητές και δημιουργούς, καθώς επίσης και
τα  καλλιτεχνικά  σχήματα  και  τους  πολιτιστικούς
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φορείς  της  Λεμεσού  καταφέραμε  να  αποτίσουμε  τον
πρέποντα φόρος τιμής προς τον εθνικό μας ποιητή και
να προσφέρουμε την ευκαιρία στο κοινό,  μικρούς και
μεγάλους να έρθουν σε  επαφή με το  έργο του,  ώστε
άλλοι να το γνωρίσουν και άλλοι να εντρυφήσουν σε
περαιτέρω, γνωστές και άγνωστες, πτυχές του.

Εκφράζω τις θερμές μου ευχαριστίες προς όλους τους
καλλιτέχνες  και  τους  συντελεστές  της  αποψινής
συναυλίας καθώς επίσης και προς την Χορωδία ΑΡΗΣ
Λεμεσού,  έναν  από  τους  αρχαιότερους  και  πιο
δραστήριους  φορείς  πολιτισμού  της  πόλης  μας,   που
έχει  στο  ενεργητικό  του  σημαντικές  συναυλίες  και
εκδηλώσεις  τόσο  στην  Κύπρο  όσο  και  διεθνώς  και  ο
οποίος αποτελεί έναν από τους πιο στενούς συνεργάτες
του  Δήμου  Λεμεσού.  Ο  Δήμος  Λεμεσού  αισθάνεται
πραγματικά  περήφανος για τους πολιτιστικούς φορείς
της πόλης, όπως είναι  η Χορωδία ΑΡΗΣ Λεμεσού, που
συνεισφέρουν  τα  μέγιστα  στην  καλλιτεχνική
πρωτοπορία της πόλης μας. 

Τέλος,  θα  ήταν  παράλειψη  να  μην  ευχαριστήσω  το
Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου και τον σταθμό CAPITAL
που έδρασαν ως χορηγοί επικοινωνίας της συναυλίας
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αυτής και άλλων εκδηλώσεων εντός του Έτους Βασίλη
Μιχαηλίδη.

ΝΑ/ΝΑ


