
Χαιρετισμός του Δημάρχου Λεμεσού κ. Νίκου Νικολαϊδη,
στην τελετή εγκαινίων της κινητής έκθεσης του μουσείου
Νίκου Καζαντζάκη, που πραγματοποιεί το Λύκειο
Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, το Σάββατο, 10 Μαρτίου
2018 στις 6.00 μ.μ. στο πολιτιστικό κέντρο Πάνος
Σολομωνίδης,

Είναι με ιδιαίτερη χαρά που αποδέχτηκα την πρόσκληση του
Λυκείου Αποστόλων Πέτρου και Παύλου να βρίσκομαι εδώ,
για να χαιρετήσω τη σημερινή εκδήλωση και να τελέσω τα
εγκαίνια της έκθεσης Νίκου Καζαντζάκη.

Οφείλω να ομολογήσω ότι δεν είναι η πρώτη φορά που ο
Δήμος Λεμεσού έχει την ευκαιρία να συνεργαστεί με το
Λύκειο Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, ένα σχολείο που με
την πρωτοπόρα και δημιουργική δράση του, δίνει έντονα το
παρών του στα πολιτιστικά δρώμενα της πόλης μας.

Η σημερινή εκδήλωση είναι ακόμα μια ένδειξη της
προσπάθειας του σχολείου αυτού να συμβάλει στην ενίσχυση
και τον εμπλουτισμό της πολιτιστικής ζωής της Λεμεσού και
στην προαγωγή της πολιτιστικής παιδείας των μαθητών του.

Το Λύκειο Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, στο πλαίσιο του
έτους Νίκου Καζαντζάκη, όπως είχε ανακηρυχθεί το 2017 με
την ευκαιρία της συμπλήρωσης 60 χρόνων από το θάνατό του
μεγάλου Έλληνα συγγραφέα, υλοποιώντας το πρόγραμμα «Το
Μουσείο Καζαντζάκη ταξιδεύει» και σε συνεργασία με τους
συντελεστές του Μουσείου Νίκου Καζαντζάκη, το οποίο
εδράζεται στη Μυρτιά Ηρακλείου Κρήτης, γενέτειρα του
συγγραφέα, μετέφερε στην Κύπρο μέρος των εκθεμάτων του
εν λόγω Μουσείου. Το εντυπωσιακό και πολύ ενδιαφέρον αυτό
υλικό εκτέθηκε στο χώρο του Λυκείου Αποστόλων Πέτρου και



Παύλου στο πλαίσιο Διημερίδας, η οποία πραγματοποιήθηκε
στις 15 και 16 Δεκεμβρίου 2017.

Σήμερα βρισκόμαστε εδώ σε μια προσπάθεια του Σχολείου να
δώσει την ευκαιρία στο ευρύτερο κοινό της πόλης μας να
γνωρίσει και να θαυμάσει τη ζωή και το έργο του μεγάλου
συγγραφέα Νίκου Καζαντζάκη, μέσα από την σύντομη
εκδήλωση που ακολουθεί, καθώς και μέσα από το μοναδικό
εκθεσιακό υλικό που θα έχετε την ευκαιρία να θαυμάσετε.

Ο Νίκος Καζαντζάκης, συγγραφέας, δημοσιογράφος,
πολιτικός, ποιητής και φιλόσοφος, με πλούσιο ποιητικό και
μεταφραστικό έργο, είναι ο πιο πολυμεταφρασμένος
Έλληνας συγγραφέας στον κόσμο. Έργα του όπως
«Οδύσσεια», «Βίος και Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά»,
«Καπετάν Μιχάλης», «Ο τελευταίος πειρασμός», «Ασκητική»,
«Αναφορά στον Γκρέκο», έχουν μεταφραστεί και εκδοθεί σε
περισσότερες από 50 χώρες. Το 1956 ο Νίκος Καζαντζάκης
τιμήθηκε με το Βραβείο Ειρήνης, ενώ, ως υποψήφιος για το
Βραβείο Νόμπελ, προτάθηκε πέντε φορές, χωρίς όμως του
απονεμηθεί τελικά. Περισσότερα όμως για τον μεγάλο
συγγραφέα θα ακούσουμε στη συνέχεια από τους εισηγητές.

Κλείνοντας τον σύντομο χαιρετισμό, μου νιώθω την ανάγκη
να ευχαριστήσω αλλά και να συγχαρώ το Λύκειο Αποστόλων
Πέτρου και Παύλου για την πλούσια πολιτιστική δράση του
και να το διαβεβαιώσω ότι ο Δήμος θα είναι πάντα δίπλα του,
για να στηρίζει με κάθε δυνατό τρόπο την όποια προσπάθειά
του, που έχει ως στόχο την πολιτιστική καλλιέργεια όχι μόνο
των μαθητών αλλά και ευρύτερα των δημοτών της πόλης μας.


