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Ομιλία Δημάρχου Λεμεσού, κ. Ν. Νικολαΐδη, στις παραστάσεις των Μεγάλων
Μπαλέτων 2018, στο Παττίχειο Δημοτικό Θέατρο στις 21 και 22 Ιουλίου, στις
8:30 μμ.
Εκλεκτοί προσκεκλημένοι,
Κυρίες και κύριοι,
Φίλες και φίλοι,
Εκ μέρους του Δημοτικού Συμβουλίου Λεμεσού, σας καλωσορίζω στην φετινή, 19η
παράσταση των Μεγάλων Μπαλέτων. Η μεγάλη αυτή πολιτιστική διοργάνωση της
πόλης μας η οποία ξεκίνησε το 2000, έχει πλέον εξελιχθεί σε ένα ετήσιο θεσμό με
διεθνή εμβέλεια.
Μετά από 19 χρόνια, οι συνθήκες έχουν πλέον ωριμάσει και μας επιτρέπουν να
πραγματοποιήσουμε μια ιδιαίτερα ξεχωριστή παράσταση φέτος. Η φετινή
παραγωγή των Μεγάλων Μπαλέτων με τίτλο Belong φιλοδοξεί να δώσει μια νέα
καινοτόμο διάσταση στο θεσμό και να τον εισαγάγει σε μια νέα εποχή. Απόψε μας
δίνεται η ευκαιρία να απολαύσουμε χορευτές διεθνούς ακτινοβολίας, όπως ο Cesar
Corrales πρώτος σολίστ του Royal Ballet και η Kateryna Khaniukova σολίστ του
English National Ballet, καθώς και ο Denys Cherevychko και η Maria Yakovleva
σολίστες της Κρατικής Σκηνής Χορού της Βιέννης.

Πέραν από αυτούς τους διακεκριμένους φιλοξενούμενους μας, που είναι μεγάλα
ονόματα από τη διεθνή σκηνή, έφτασε η στιγμή να ρίξουμε τους προβολείς και
πάνω σε Κύπριους χορευτές που διαπρέπουν σε σημαντικά θέατρα και γνωστές
χορευτικές ομάδες του εξωτερικού, καθώς και ταλαντούχα νέα παιδιά που
σταδιοδρομούν στην Κύπρο.
Ο χορός είναι μια μορφή τέχνης ιδιαίτερα αγαπητή και διαδεδομένη στην πόλη μας.
Έχοντας μια πλούσια και μακροχρόνια παράδοση στον τομέα αυτό, πιστεύουμε ότι
είναι καθήκον και υποχρέωση μας ως Δήμος Λεμεσού να στηρίζουμε τη δουλειά
των παιδιών μας που σταδιοδρομούν ως επαγγελματίες χορευτές. Πιστεύουμε ότι
έφτασε η κατάλληλη στιγμή στο πλαίσιο του θεσμού των Μεγάλων Μπαλέτων να
αναδειχθεί το αξιόλογο δυναμικό της Κύπρου και ιδιαίτερα της Λεμεσού μέσα από
μια διοργάνωση όπου θα συνυπάρχουν με ονόματα από το διεθνές στερέωμα.
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Είναι λοιπόν η αποψινή βραδιά μια οφειλή στην τέχνη της ευαισθησίας που για
δεκαετίες τώρα ανθεί στην πόλη μας. Είναι η οφειλόμενη απόδοση τιμής στον
κόσμο του χορού και τους ανθρώπους του, για το έργο τους και την προσφορά τους,
τη σκληρή δουλειά και τις θυσίες τους, τόσο προσωπικές όσο και οικογενειακές.

Εμείς ως Δήμος Λεμεσού πιστεύουμε πώς ο τόπος μας και ιδιαίτερα η πόλη μας
διαθέτει το ανθρώπινο δυναμικό και τις δυνατότητες που χρειάζονται, ώστε να
δώσει ένα σημαντικό δικό της στίγμα στις Τέχνες και στον Πολιτισμό. Ελπίζουμε
ότι οι φετινές παραστάσεις των Μεγάλων Μπαλέτων θα αποτελέσουν τροφή για
στοχασμό και επανακαθορισμό της μέχρι τώρα θεώρησης για την κυπριακή
πολιτιστική παραγωγή.
Ευχαριστώ θερμά τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκο Αναστασιάδη,
ο οποίος έθεσε υπό την αιγίδα του τη φετινή διοργάνωση, στέλνοντας με τον τρόπο
αυτό ένα ισχυρό μήνυμα στήριξης στις προσπάθειες του Δήμου μας για
αναβάθμιση του κορυφαίου αυτού πολιτιστικού θεσμού της Λεμεσού.
Εκ μέρους του Δήμου Λεμεσού ευχαριστώ όλους τους χορευτές και χορεύτριες που
συμμετέχουν στην αποψινή εκδήλωση. Ευχαριστίες επίσης στον διεθνώς
καταξιωμένο χορευτή και χορογράφο Λάμπρο Λάμπρου, διευθυντή του Δημοτικού
Κέντρου Χορού, ο οποίος είχε την καλλιτεχνική διεύθυνση της παράστασης.
Ευχαριστώ επίσης θερμά τους Δημοτικούς Συμβούλους μέλη της Επιτροπής για τα
Μεγάλα Μπαλέτα, τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Δήμου μας και το Παττίχειο
Δημοτικό Θέατρο για τη μοναδική του φιλοξενία.
Εκ μέρους του Δήμου Λεμεσού, θέλω να εκφράσω τη βαθιά μας εκτίμηση και τις
πιο θερμές ευχαριστίες στους χορηγούς και υποστηρικτές μας:
1. Τον χρυσό μας χορηγό, RCB
2. Τους μεγάλους χορηγούς μας: Cyprus Trading Corporation και Leptos Group
3. Τους χορηγούς μας Kairos Group, Island Oil Holdings, Trust Insurance, ΟΠΑΠ
Κύπρου και Phassouri Plantation
4. Τους υποστηρικτές μας Askanis Group of Companies, Texaco, D. Zavos Group,
Trident Trust, Marlow Navigation και Psaltis Auto Parts
5. Τους χορηγούς φιλοξενίας μας, τα ξενοδοχεία Grand Resort, Alasia και Four
Seasons
6. Τους χορηγούς επικοινωνίας μας τηλεόραση Sigma και εκδοτικός οίκο ΔΙΑΣ
7. Και τους συνεργάτες επικοινωνίας Avaton Communications
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Λίγα λόγια για τους μη Ελληνόφωνους φίλους μας:

Distinguished Guests,
Ladies and Gentlemen,
Dear Friends,

On behalf of the Municipality of Limassol, I welcome you to 19 th Grand Ballet
Performance.
This year’s performance is titled Belong and it aims to give a new and innovative
approach to the Grand Ballet institution, which after 19 years embarks on a brand new
phase. During this grand celebration of dance, we will enjoy performers of international
calibre, such as Cesar Corrales – first soloist of the Royal Ballet, and Kateryna
Khaniukova - soloist of the English National Ballet, along with Denys Cherevychko
and Maria Yakovleva both soloists of the Vienna State Ballet. Apart from these
distinguished guests from the international dance scene, we have considered this to be
the right time to focus and shed light on important Cypriot Dancers that perform in
theatres and well-known dance groups abroad as well as talented and enthusiastic
young people who live and work here in Cyprus.
Tonight’s show is a tribute to a delicate art which has been flourishing in our city for
many decades. It is the appropriate attribute of respect to the world of Dance and its
people, both outstanding international - caliber soloists and young talented Cypriot
dancers who have managed with their hard work to place Cyprus and Limassol on the
World Dance Map. I warmly thank all the performers who participate in tonight’s
performance.
This year’s performance has been put under the auspices of the President of the
Republic, Mr. Nicos Anastassiades, whom I warmly thank.
Special thanks go to the world-renowned Artistic Director of the performance Lambros
Lambrou, as well as to all who have contributed in various different ways to make
tonight’s event happen.
Finally, on behalf of the Municipality of Limassol, I would like to Thank our Gold
Sponsor RCB Bank, our Grand Sponsors Cyprus Trading Corporation and Leptos
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Group, as well as all our Sponsors, Supporters, Hospitality Sponsors, Media and
Communications Sponsors.
Thank you very much.
Σας ευχαριστώ και σας εύχομαι να απολαύσετε την αποψινή παράσταση.

