Χαιρετισμός του Δημάρχου Λεμεσού κ. Νίκου Νικολαΐδη
στη συναυλία «Η 9η Ιουλίου» την Κυριακή 9 Ιουλίου 2017
στο Δημοτικό Κηποθέατρο στις 9.00 μ.μ.

Ο Δήμος Λεμεσού γιορτάζει με λαμπρότητα το Έτος Βασίλη
Μιχαηλίδη, διοργανώνοντας μέσα στο 2017, μια μεγάλη και
πολυσχιδή σειρά εκδηλώσεων, οι οποίες κορυφώνονται με την
αποψινή

συναυλία

«Η

9η

Ιουλίου»

του

γνωστού

και

σημαντικού Κύπριου συνθέτη Μιχάλη Χριστοδουλίδη, με τον
μεγάλο Έλληνα τραγουδιστή Γιώργο Νταλάρα, το Φωνητικό
Σύνολο

«Διάσταση» υπό τη διεύθυνση της Αντριάνας

Σεργίδου, τον διακεκριμένο Κύπριο βαρύτονο Κύρο Πατσαλίδη
και τον εκλεκτό, επίσης συμπατριώτη μας, τραγουδιστή
Κώστα Χατζηχριστοδούλου. Θα ήταν παράλειψη, στο σημείο
αυτό, να μην αναφερθώ σε άλλες δύο μεγάλες συναυλίες
αφιερωμένες

στον

Βασίλη

Μιχαηλίδη,

τις

οποίες

θα

παρουσιάσουμε μέσα στους φθινοπωρινούς μήνες με τη τις
χορωδίες ΑΡΗΣ Λεμεσού και «Ρωμανός ο Μελωδός».
Καλωσορίζουμε απόψε στην πόλη μας και στο Δημοτικό μας
Κηποθέατρο τους συντελεστές της συναυλίας «Η 9 η Ιουλίου»,
οι οποίοι πραγματικά μας τιμούν με την παρουσία τους και
που μέσα από τη συμβολή τους στην πραγματοποίηση της
μουσικής

αυτής

βραδιάς

αλλά

και

του

ομώνυμου

δισκογραφικού έργου, μας προσφέρουν τη δυνατότητα να

αποτίσουμε τον πρέποντα φόρος τιμής προς τον εθνικό μας
ποιητή.
Τον περασμένο Απρίλιο, όλοι μαζί, παρουσιάσαμε σε ειδική
εκδήλωση στο Δημοτικό Μέγαρο Λεμεσού την έκδοση του
ψηφιακού δίσκου «Η 9η Ιουλίου» του Μιχάλη Χριστοδουλίδη, σε
ποίηση Βασίλη Μιχαηλίδη, τον οποίο ο Δήμος Λεμεσού
χορήγησε στο πλαίσιο των δράσεων για το Έτος Βασίλη
Μιχαηλίδη. Ο ψηφιακός αυτός δίσκος μαζί με την υπόλοιπη
εκδοτική δραστηριοποίηση του Δήμου μας θα αποτελέσουν
μνημειώδη ενθυμήματα των εορτασμών για τα 100 χρόνια από
τον θάνατο του ποιητή.
Ευχαριστώ θερμά τους χορηγούς της αποψινής συναυλίας
αλλά και του ψηφιακού δίσκου, που είναι ο ΟΠΑΠ, η CYTA και
η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου όπως επίσης ευχαριστώ το ΡΙΚ
για την προβολή των εκδηλώσεών μας.
Εκφράζω τις θερμές μου ευχαριστίες προς όλους τους
καλλιτέχνες και τους συντελεστές της συναυλίας καθώς
επίσης και προς το Φωνητικό Σύνολο «Διάσταση», έναν από
τους πιο δραστήριους φορείς πολιτισμού της πόλης μας, ο
οποίος έχει στο ενεργητικό του μια αξιοσημείωτη προσφορά,
σε συνεργασία με κορυφαία ονόματα στον χώρο της μουσικής.
Η Λεμεσός αισθάνεται περήφανη για την πληθώρα των
πολιτιστικών της οργανισμών, οι οποίοι συνεισφέρουν στην
καλλιτεχνική πρωτοπορία και άνθηση της πόλης.

Στις εκδηλώσεις μας για το Έτος Βασίλη Μιχαηλίδη, έχουμε
συνοδοιπόρους όλους εσάς, το κοινό της Λεμεσού αλλά και το
κοινό

από

κάθε

γωνιά

της

Κύπρου.

Έχουμε

επίσης

συνοδοιπόρο τον προσφυγικό Δήμο Λευκονοίκου και τη
Δήμαρχο Ζήνα Λυσάνδρου, η οποία θα πει τώρα δυο λόγια.
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