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Χαιρετισμός Δημάρχου Λεμεσού κ. Νίκου Νικολαΐδη
στη συναυλία της Φιλαρμονικής του Δήμου Λεμεσού
την Κυριακή, 15 Απριλίου 2018
στο Παττίχειο Δημοτικό Θέατρο, στις 8:30 μ.μ.

Εκ μέρους του Δημοτικού Συμβουλίου Λεμεσού, σας
καλωσορίζω στην αποψινή συναυλία της Φιλαρμονικής του
Δήμου Λεμεσού.

Η αποψινή συναυλία, σηματοδοτεί και την παράδοση της
διεύθυνσης της φιλαρμονικής από το Θανάση Αθανασίου στο
Γιώργο Κρασίδη.

Με την ευκαιρία αυτή, θέλω να κάνω μια σύντομη, αλλά
επιβαλλόμενη αναφορά στον απερχόμενο Μαέστρο της
Φιλαρμονικής μας.

Ο Θανάσης Αθανασίου πήρε την πρώτη μουσική παιδεία, ως
μαθητής, στο μεγάλο φυτώριο Κυπρίων μουσικών και
συνθετών, το Παπαδάκειο Δημοτικό Ωδείο Λεμεσού, με
δάσκαλό του τον Χρίστο Μάρκου. Με σημαντικές σπουδές στη
Μουσική (Κονσερβατόριο της Πράγας, 1978-1984) και τις
Μουσικές Επιστήμες (Πανεπιστήμιο Καρόλου, Τσεχία, 1984-
1989), ο Θανάσης Αθανασίου, εκτός από εκπαιδευτικός,
διετέλεσε μέλος της Κρατικής Ορχήστρας Κύπρου (1999-2014)
και διοικητικό μέλος της ίδιας Ορχήστρας (2014-2017).
Διετέλεσε επίσης ιδρυτικό μέλος του Κουαρτέτου Εγχόρδων
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του Δήμου Λεμεσού, όπου έπαιζε δεύτερο βιολί (2000-2016).
Έχει συνθέσει μουσική για διαφόρους καλλιτέχνες. Από το
2006 έως το 2017 υπηρέτησε ως μαέστρος της Φιλαρμονικής
του Δήμου Λεμεσού.

Ο Θανάσης παραδίδει σήμερα την σκυτάλη στο νέο Διευθυντή
της Φιλαρμονικής του Δήμου Λεμεσού, το Γιώργο Κρασίδη. Ο
Θανάσης παραδίδει τη φιλαρμονική στον διάδοχο του με ένα
τρόπο που τον τιμά. Θα συνεχίσει να βρίσκεται δίπλα από τη
Φιλαρμονική του Δήμου μας, δίπλα από το νέο μαέστρο,
διαθέτοντας και τις γνώσεις και την εμπειρία του για να
μπορέσει να κτίσει πάνω σε αυτές και να επεκτείνει το έργο,
το διαχρονικό έργο για το καλό της φιλαρμονικής, και ο νέος
Μαέστρος.

Από την πλευρά του, ο Γιώργος Κρασίδης, αλλά και όλα τα
μέλη της φιλαρμονικής, τιμούν και αναγνωρίζουν την
προσφορά και το έργο του Θανάση Αθανασίου.

Η Φιλαρμονική του Δήμου μας αριθμεί σήμερα γύρω στα 60
βασικά, ενεργά, μέλη, καθώς και 20 εκπαιδευόμενα μέλη, που
φοιτούν στη Μουσική Σχολή της Φιλαρμονικής, όπου και
προετοιμάζονται για την εισδοχή τους. Η Φιλαρμονική, μέσω
του μαέστρου και επτά εκπαιδευτών, προσφέρει δωρεάν
μουσική παιδεία στα ξύλινα και χάλκινα πνευστά και στα
κρουστά, στα μέλη της, μαθητές και ενήλικες, ηλικίας από 8
έως 70 ετών. Αξίζει να σημειωθεί ότι πολλοί μαθητές, που
φοίτησαν στη Φιλαρμονική του Δήμου Λεμεσού, έχουν
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σπουδάσει στη συνέχεια ή σπουδάζουν σήμερα σε γνωστές
μουσικές σχολές και κονσερβατόρια ευρωπαϊκών χωρών.

Εκτός από τη συμμετοχή της σε εκδηλώσεις στη Λεμεσό και
την Κύπρο, η Φιλαρμονική του Δήμου Λεμεσού έχει δώσει
συναυλίες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Θέλω να ευχαριστήσω τους δύο Μαέστρους μας, τον παλιό και
το νέο, καθώς επίσης και όλα τα μέλη της φιλαρμονικής, για
την τεράστια προσπάθεια τους, και το τεράστιο έργο που
επιτελούν. Στόχος του Δήμου μας, είναι να ενισχύσει και να
στηρίξει με κάθε μέσο αυτές τις προσπάθειες, ώστε η
Φιλαρμονική του Δήμου Λεμεσού να αναδειχτεί ως η
σημαντικότερη φιλαρμονική ορχήστρα της Κύπρου, αλλά και
ως μια από τις πιο σημαντικές φιλαρμονικές της Ευρώπης.

Αγαπητέ μου Θανάση,

Εκ μέρους όλων των συνδημοτών σου, θέλω να σου εκφράσω
τη μεγάλη αγάπη μας και τη βαθιά μας εκτίμηση. Σε
ευχαριστούμε για την προσφορά σου προς τον Δήμο και την
πόλη της Λεμεσού.

Ως δείγμα απεριόριστης εκτίμησης για τις πολύτιμες
υπηρεσίες που πρόσφερες στη Φιλαρμονική του Δήμου
Λεμεσού, από το 2006 έως το 2017, εκ μέρους του Δημοτικού
Συμβουλίου και της πόλης της Λεμεσού, σου επιδίδω την
αργυρή πλακέτα που φέρει εγχάρακτο το έμβλημα του Δήμου
Λεμεσού, τον λέοντα της Αμαθούντας.
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Μαζί με ένα μεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.
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