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Ομιλία

Δημάρχου

Λεμεσού,

στη

δημοσιογραφική

διάσκεψη που έγινε στις 19 Σεπτεμβρίου 2017 στις 11.30 π.μ.
στο

Δημοτικό

Μέγαρο

με

θέμα

την

εκδήλωση

μετονομασίας του Δημοτικού Κηποθεάτρου σε Δημοτικό
Κηποθέατρο «Μάριος Τόκας» τη Δευτέρα, 25 Σεπτεμβρίου
2017 στις 8.00 μ.μ.

Συμπληρώνονται το 2018 δέκα χρόνια από τον θάνατο, στις 27
Απριλίου του 2008, του συμπολίτη μας μουσικοσυνθέτη
Μάριου Τόκα, του καλλιτέχνη και του ανθρώπου που
αγαπήθηκε όσο κανένας άλλος, από όλους εμάς στη Λεμεσό,
στην Κύπρο γενικότερα αλλά και στο πανελλήνιο.
Ο Μάριος Τόκας υπήρξε μια μεγάλη καρδιά, αληθινή και
γνήσια με πραγματικό ενδιαφέρον για τον συνάνθρωπο και
τον συμπατριώτη του. Φαντάρος κατά την τουρκική εισβολή
του 1974, βίωσε από κοντά τη βαναυσότητα του πολέμου και
του

ξεριζωμού,

και

από

τα

πρώτα

του

βήματα

ως

μουσικοσυνθέτης έκανε το παν για να στηρίξει τον κόσμο της
Κύπρου και να συμπαρασταθεί στην προσφυγιά, μέσα από τις
συναυλίες που διοργάνωνε σ’ όλες τις πόλεις.
Ο Μάριος Τόκας συνεργάστηκε με όλους τους μεγάλους
Έλληνες τραγουδιστές και μελοποίησε μερικούς από τους πιο
σημαντικούς Έλληνες και Κυπρίους ποιητές. Δημοκρατικός
και άκρως πολιτικοποιημένος ο Μάριος πίστεψε στην
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επανένωση της Κύπρου και των λαών της και μελοποίησε το
εμβληματικό ποίημα της Τουρκοκύπριας Νεσιέ Γιασίν «Η δική
μου πατρίδα».
Ο Μάριος υπήρξε μέχρι το τέλος της ζωής του στενά
συνδεδεμένος με την πόλη του και τους ανθρώπους της. Γι
αυτό και η Λεμεσός του αποδίδει έναν οφειλόμενο φόρο τιμής
και

αγάπης,

μέσα

από

την

απόφαση

του

Δημοτικού

Συμβουλίου στις 27 Απριλίου 2017, την επετειακή αυτή
ημερομηνία, να μετονομάσει το Δημοτικό Κηποθέατρο της
πόλης σε Δημοτικό Κηποθέατρο «Μάριος Τόκας».
Έτσι, από τις 25 Σεπτεμβρίου 2017, το όνομα του εκλεκτού
συμπολίτη μας μουσικοσυνθέτη, για τον οποίο όλοι οι
Λεμεσιανοί νιώθουμε ξεχωριστή περηφάνια δεν θα το φέρει
μόνον το εκπαιδευτικό ίδρυμα της πόλης μας, το Μουσικό
Λύκειο «Μάριος Τόκας», αλλά θα το φέρει επίσης και ένας από
τους πιο πολυσύχναστους πολιτιστικούς μας χώρους, το
Δημοτικό Κηποθέατρο «Μάριος Τόκας».
Την

εκδήλωση

μετονομασίας

του

Δημοτικού

μας

Κηποθεάτρου σε «Μάριος Τόκας» θα τιμήσει με την παρουσία
του και θα χαιρετίσει ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας
κ. Νίκος Αναστασιάδης.
Η τελετή θα αρχίσει στις 8.00 μ.μ. με τα αποκαλυπτήρια
αναμνηστικής πινακίδας, στην είσοδο του Κηποθεάτρου όπου
η Φιλαρμονική του Δήμου Λεμεσού, υπό τη διεύθυνση του
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Θανάση Αθανασίου, θα παιανίζει συνθέσεις του Μάριου Τόκα,
ενώ θα ακολουθήσει συναυλία με το συμφωνικό του έργο
«Θεογεννήτωρ Μαρία», με σολίστ τον στενό συνεργάτη του
συνθέτη, τον Κώστα Χατζηχριστοδούλου, το Κουαρτέτο
Εγχόρδων του Δήμου Λεμεσού και τη Χορωδία Άρης Λεμεσού
υπό τη διεύθυνση του Σόλωνα Κλαδά. Η βραδιά θα κλείσει με
άλλες γνωστές συνθέσεις του Μάριου Τόκα, τις οποίες θα
ερμηνεύσει η Χορωδία του Μουσικού Λυκείου «Μάριος Τόκας»
υπό τη διεύθυνση του Σόλωνα Κλαδά.
Η καλλιτεχνική αυτή εκδήλωση αποτελεί μια προσφορά του
Δήμου Λεμεσού στο κοινό της πόλης αλλά και ολόκληρης της
Κύπρου και η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους. Δεν θα
γίνονται κρατήσεις γι αυτό καλείται το κοινό να προσέλθει
έγκαιρα στο Δημοτικό Κηποθέατρο για την εξασφάλιση
θέσεων.
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