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Χαιρετισμός του Δημάρχου Λεμεσού, κ. Νίκου Νικολαϊδη,
στην επετειακή εκδήλωση με θέμα την 25 η Μαρτίου και τον
Βασίλη Μιχαηλίδη, που διοργανώνει ο Δήμος Λεμεσού, την
Τετάρτη, 22 Μαρτίου 2017 στις 7.30 μ.μ. στο Δημοτικό
Μέγαρο
Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω εκ

μέρους του Δήμου

Λεμεσού στην αποψινή επετειακή μας εκδήλωση με θέμα «Η
25η Μαρτίου και ο Βασίλης Μιχαηλίδης».
Η αποψινή εκδήλωση μας είναι ουσιαστικά η δεύτερη
εκδήλωση που διοργανώνει ο Δήμος Λεμεσού, μέσα στα
πλαίσια των 100 χρόνων από το θάνατο του μεγάλου μας
εθνικού ποιητή. Η πρώτη εκδήλωση ήταν ψες, και ήταν μια
εξαιρετική πραγματικά διοργάνωση από τους καθηγητές και
τους μαθητές του Λυκείου Πέτρου και Παύλου

με τίτλο

«ΗΜΕΡΑ ΠΟΙΗΣΗΣ - Βασίλης Μιχαηλίδης, Μη με λησμονήσεις
…».
Ο Δήμος Λεμεσού, με αφορμή τα εκατό χρόνια από τον θάνατο
του εθνικού ποιητή της Κύπρου, αποφάσισε όπως η φετινή
χρονιά

αποτελέσει

ένα

πολυσχιδές

και

πολυδιάστατο

πολιτιστικό αφιέρωμα στον Βασίλη Μιχαηλίδη, ο οποίος
συνέγραψε το μεγαλειώδες ποιητικό του έργο στη Λεμεσό,
όπου πέθανε και τάφηκε το 1917.
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Όπως είναι γνωστό, ο Βασίλης Μιχαηλίδης γεννήθηκε στο
Λευκόνοικο το 1849, έζησε στη συνέχεια στη Λευκωσία και τη
Λάρνακα ενώ είχε επίσης παρακολουθήσει για σύντομο
χρονικό διάστημα μαθήματα ζωγραφικής στην Ιταλία. Χωρίς
αμφιβολία, η Λεμεσός, όπου και έζησε την πιο δημιουργική
περίοδο της ζωής του και όπου συνδέθηκε και συναναστράφηκε
με τους πρωτοπόρους δημοτικιστές λογίους της πόλης μας,
συνέβαλε καθοριστικά στη στροφή του ποιητή προς την
κυπριακή διάλεκτο, στην οποία συνέθεσε τα ποιητικά του
αριστουργήματα.
Ο Δήμος Λεμεσού γιορτάζει λοιπόν με λαμπρότητα το Έτος
Βασίλη Μιχαηλίδη με μια μεγάλη σειρά σημαντικών και
μεγάλων εκδηλώσεων και άλλων δράσεων.
Οι εκδηλώσεις θα επεκταθούν σε όλη τη διάρκεια του χρόνου,
και θα ενταχθούν σε 4 θεματικές ενότητες:
1. Διαλέξεις, επιστημονικά συμπόσια και εκπαιδευτικά
προγράμματα
2. Μουσικές βραδιές και συναυλίες
3. Μουσικοθεατρικά και μουσικοποιητικά δρώμενα
4. Εκδοτικές και μνημειακές καταθέσεις

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι στο πρόγραμμα του Δήμου
Λεμεσού έχουν ενταχθεί πέρα από τις εκδηλώσεις που
διοργανώνει ο δήμος, και πάρα πολλές άλλες σημαντικές
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εκδηλώσεις που προγραμματίζονται από πολιτιστικούς φορείς,
σχολεία,

και

οργανωμένες

ομάδες

συμπολιτών

μας.

Πραγματικά δεν θα μπορούσε να υπάρξει πιο μαζικός και πιο
καθολικός τρόπος για να εκφράσει η πόλη στην οποία έζησε
και δημιούργησε ο Βασίλης Μιχαηλίδης, την ευγνωμοσύνη της
προς τον μεγάλο μας εθνικό ποθητή, που άγγιξε τις καρδιές
και το πνεύμα ολόκληρου του Ελληνισμού της Κύπρου.
Θέλω να κλείσω το σύντομο μου χαιρετισμό, εκφράζοντας τις
ευχαριστίες

μου

προς

τους

συντελεστές

της

αποψινής

εκδήλωσης.
Ευχαριστώ τον κύριο ομιλητή μας απόψε, το φιλόλογοερευνητή

Δρα

Κυριάκο

Ιωάννου,

ο

οποίος

εκπόνησε

μακροχρόνια έρευνα στο έργο του Βασίλη Μιχαηλίδη και
πρόσφατα αποπεράτωσε τη διδακτορική του διατριβή στο θέμα.
Αναμένουμε με πολύ ενδιαφέρον την ομιλία του Δρα Κυριάκου
Ιωάννου, για να ακούσομε τα πρωτότυπα και καινούργια
στοιχεία που έφερε στο φως η επιστημονική του έρευνα για το
Βασίλη Μιχαηλίδη.
Θερμά ευχαριστώ επίσης το φίλο, Μαέστρο Σόλωνα Κλαδά και
τη Χορωδία του Δήμου Γερμασόγειας οι οποίοι θα μας
παρουσιάσουν τη « Ρωμιοσύνη από την 9η Ιουλίου του Βασίλη
Μιχαηλίδη», σε μουσική Σόλωνα Μιχαηλίδη.
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Επίσης ευχαριστώ το Κουαρτέτο Εγχόρδων του Δήμου Λεμεσού,
οι οποίοι μας έχουν παρουσιάσει τα «Δύο Βυζαντινά Σκίτσα»
σε μουσική Σόλωνα Μιχαηλίδη.
Ευχαριστώ

επίσης

τη

Προϊσταμένη

των

Πολιτιστικών

Υπηρεσιών του Δήμου μας Δρα Νάτια Αναξαγόρου, για την
επιμέλεια της αποψινής εκδήλωσης.
Τέλος ευχαριστώ όλους εσάς που μας τιμάτε με την παρουσία
σας σε αυτή την εκδήλωση τιμής για το μεγάλο εθνικό ποιητή
της Κύπρου.

