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Χαιρετισμός

του

Δημάρχου

Λεμεσού

κ.

Νίκου

Νικολαΐδη

στα εγκαίνια της έκθεσης εικαστικών καλλιτεχνών της Λατινικής
Καθολικής Κοινότητας, το Σάββατο 10 Νοεμβρίου 2018 στις 7.00 μ.μ.
στο Δημοτικό Πολιτιστικό Κέντρο Πάνος Σολομωνίδης

Με ξεχωριστή χαρά εγκαινιάζω απόψε την έκθεση με έργα ζωγραφικής
κυρίως αλλά και γλυπτικής κατασκευής, από 15 καλλιτέχνες της
Λατινικής Κοινότητας του τόπου μας.
Χωρίς αμφιβολία, η Λατινική Κοινότητα που αριθμεί 2500 μέλη, έχει
διοχετεύσει σε όλους τους τομείς της τέχνης δημιουργούς που
καθόρισαν το πολιτιστικό γίγνεσθαι στης Κύπρου στον χώρο της
λογοτεχνίας, των εικαστικών, του χορού και της μουσικής. Αναφέρω
ενδεικτικά τον κορυφαίο μουσικοσυνθέτη Αρμάνδο Τζοζεφέν, που
μελοποίησε ποίηση και στίχους στην κυπριακή διάλεκτο, προσδίδοντας
στη ντοπιολαλιά μας μια μεγάλη δυναμική, αφού οι μουσικές του
συνθέσεις

έγιναν

κτήμα

του

λαού

μας,

τραγουδήθηκαν

και

αγαπήθηκαν από όλα τα κοινωνικά στρώματα και αποτελούν εξέχον
στοιχείο της συλλογικής μας μνήμης.
Η έκθεση που αρχίζει σήμερα στο Πολιτιστικό Κέντρο Πάνος
Σολομωνίδης φιλοξενεί ανάμεσα στα άλλα έργα, ακουαρέλες του
Αρμάνδου Τζοζεφέν καθώς επίσης και δημιουργίες του αείμνηστου
Δρος Αντώνιου-Καμάλ Εμίλ Φαχούρη, γιατρού στο επάγγελμα, από την
πόλη μας. Μια εντυπωσιακή κατασκευή ενός γαλλικού ιστιοφόρου,
φτιαγμένη από τον Αντώνη Μαδέλλα παρατίθεται ακόμη πλάι σε έργα
ζωγραφικής από δεκατρείς καλλιτέχνιδες και καλλιτέχνες, σε μια
συλλογή που ξεχωρίζει για την πρωτοτυπία της, όπως και την ποικιλία
των θεμάτων και των εκφραστικών μέσων που υιοθετούνται.
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Η έκθεση αυτή με εικαστικούς της Λατινικής Κοινότητας είναι η
δεύτερη που διοργανώνεται αφού προηγήθηκε ανάλογη έκθεση το 2011
στην Πύλη Αμμοχώστου. Και οι δύο εκθέσεις οργανώθηκαν από το
γραφείο του Εκπροσώπου της Λατινικής Κοινότητας στη Βουλή των
Αντιπροσώπων. Με τη Λατινική Κοινότητα της πόλης μας ο Δήμος
Λεμεσού διατηρεί μακροχρόνια, στενή και απρόσκοπτη συνεργασία.
Τόσο με τον προγενέστερο Εκπρόσωπό της κ. Μπενίτο Μαντοβάνη όσο
και από το 2016 με τη νέα Εκπρόσωπο της Λατινικής Κοινότητας στη
Βουλή των Αντιπροσώπων, κ. Αντωνέλλα Μαντοβάνη, η συνεργασία
μας στον τομέα του πολιτισμού έχει αποβεί καρποφόρα με σημαντικά
οφέλη για την πόλη. Αρκεί να αναφέρουμε ότι εδώ και μια εικοσαετία η
Εκκλησία της Αγίας Αικατερίνης των Καθολικών φιλοξενεί κατά τις
ημέρες των Χριστουγέννων και του Πάσχα δύο από τις πιο εκλεκτές
συναυλίες που διοργανώνει ο Δήμος Λεμεσού: το χριστουγεννιάτικο
και το πασχαλινό κονσέρτο από το Κουαρτέτο Εγχόρδων του Δήμου
Λεμεσού.
Συγχαίρω θερμά τους συμμετέχοντες καλλιτέχνες στην παρούσα
έκθεση καθώς και την Αντωνέλλα Μαντοβάνη για την πρωτοβουλία
που ανέλαβε όσον αφορά στην πραγματοποίηση της περιεκτικής και
αξιόλογης αυτής εκδήλωσης στην πόλη μας, στην οποία βρήκε τον
Δήμο Λεμεσού αρωγό και συμπαραστάστη.
Επιθυμώ να διαβεβαιώσω τη Λατινική Κοινότητα ότι ο Δήμος μας θα
βρίσκεται πάντα στο πλευρό της. Αυτή είναι η ελάχιστη ανταπόδοση
και η δέουσα απόδοση τιμής και εκτίμησης προς τα όσα προσφέρει στην
πόλη μας και στην Κύπρο εν γένει, το νευραλγικό αυτό κομμάτι της
κυπριακής κοινωνίας που λέγεται Λατινική Κοινότητα.

