1
Χαιρετισμός του Δημάρχου Λεμεσού, κ. Νίκου Νικολαΐδη, στην εκδήλωση
απονομής των λογοτεχνικών βραβείων, επαίνων και τιμητικών διακρίσεων του Β’
Πανελλήνιου Λογοτεχνικού Διαγωνισμού, που διοργανώνουν οι ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ
ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΛΕΜΕΣΟΥ, την Παρασκευή, 20 Απριλίου 2018, στις 7 μμ, στο Δημοτικό
Μέγαρο
Θέλω πρώτα απ’ όλα να ευχαριστήσω τον Όμιλο Πνευματικοί Ορίζοντες Λεμεσού και
τον Πρόεδρο του, το λογοτέχνη ‘Αθω Χατζηματθαίου, για τη διοργάνωση αυτής της
ετήσιας εκδήλωσης, και για την ευκαιρία που δίνεται στο Δήμο μας να είναι
συνδιοργανωτής.

Η αποψινή

εκδήλωση διοργανώνεται για να

συγχαρούμε

πεζογράφους, ποιητές, και μουσικούς που έτυχαν διάκρισης στον Β’ Πανελλήνιο
Λογοτεχνικό Διαγωνισμό.
Οι λογοτέχνες που τιμούμε σήμερα εκπροσωπούν ό,τι καλύτερο διαθέτει η ιδιαίτερη
μας πατρίδα στην λογοτεχνική παραγωγή. Απόψε, ο Δήμος Λεμεσού, μαζί με τον
λογοτεχνικό κόσμο της πόλης μας, τιμούμε, αυτούς τους συμπατριώτες μας τόσο για τη
βράβευση τους, όσο και για την γενικότερη συμβολή τους στην πνευματική ζωή και τα
γράμματα, τόσο της Κύπρου όσο και της Ελλάδος.
Απόψε επίσης θα τιμηθούν για την προσφορά τους ο λογοτέχνης Τάσος Αριστοτέλους
και η σολίστ – συνθέτης Γεωργία Κόμπου.
Ο Τάσος Αριστοτέλους, γέννημα και θρέμμα της Λεμεσού είναι πολύ γνωστός για το
λογοτεχνικό του έργο, που τονίζει και αναδεικνύει την ιδιαίτερη υφή και διάσταση της
κυπριακής λογοτεχνίας.
Η Γεωργία Κόμπου είναι μια εξαίρετη μουσικός, με μεγάλο ταλέντο ως συνθέτης αλλά
και ως σολίστ η ίδια. Η παρουσία της τα τελευταία πολλά χρόνια στα μουσικά και
γενικότερα στα πολιτιστικά δρώμενα της Λεμεσού είναι καθοριστικής αξίας.
Εκ μέρους του Δήμου Λεμεσού θέλω να ευχαριστήσω και τους δύο τιμώμενους για την
σημαντική προσφορά τους στον πολιτισμό της πόλης μας.
Τελειώνοντας θέλω να συγχαρώ τους Πνευματικούς Ορίζοντες Λεμεσού για το
σημαντικό τους έργο και τη δράση τους.
Ο Δήμος Λεμεσού αναγνωρίζοντας τη σημασία της συμβολής των ανθρώπων των
γραμμάτων και τεχνών στη διαμόρφωση της ποιότητας και των αξιών μιας πόλης, θα
στέκεται πάντοτε αρωγός και συμπαραστάτης των ανθρώπων αυτών.

Σας ευχαριστώ

