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Ομιλία Δημάρχου Λεμεσού κ. Νίκου Νικολαΐδη στην εκδήλωση για τα 80χρονα των
Κανταδόρων Γιωργαλλέτου στις 8/1/2020 στο Ριάλτο
Ο Δήμος Λεμεσού τιμά τα 80χρονα των Κανταδόρων Γιωργαλλέτου, διοργανώνοντας
μαζί με το Υπουργείο Παιδείας, την αποψινή επετειακή εκδήλωση.
Τιμούμε την ιστορική αυτή χορωδία που υπήρξε ένας από τους πιο καθοριστικούς
διαμορφωτές της μουσικής ιστορίας της πόλης μας.
Το μουσικό ρεύμα της καντάδας, που γεννήθηκε στα Επτάνησα ως Επτανησιακή
καντάδα, ευδοκίμησε στην Αθήνα ως αθηναϊκή καντάδα δεν θα μπορούσε να μην
εμφανιστεί και στην πόλη μας. Στο ταπεινό κουρείο του Γιώργου Γιωργαλλέτου στην οδό
Άρθουρ Κρώσφιηλτ, γεννήθηκε η Λεμεσιανή Καντάδα, στα μέσα της δεκαετίας του 40. Η
καντάδα βρήκε πρόσφορο έδαφος εξαιτίας της ιδιοσυγκρασίας των Λεμεσιανών, και
αναπτύχθηκε μέσα από τη δημιουργία πολλών ομάδων κανταδόρων που τραγουδούσαν
καντάδες ολόχρονα στα γλέντια και στις παρέες του. Σιγά σιγά η Λεμεσιανή καντάδα και
οι κανταδόροι εξελίχτηκαν ως το βασικότερο συστατικό στοιχείο του Λεμεσιανού
Καρναβαλιού. Δεν θα υπήρχε το Λεμεσιανό Καρναβάλι όπως το ξέρουμε σήμερα χωρίς
τους κανταδόρους.
Η μικρή ομάδα του Γιώργου Γιωργαλλέτου και των φίλων του, εξελίχτηκε διαχρονικά σε
μια κιβωτό της λεμεσιανής μουσικής παράδοσης. Ευρισκόμενοι ήδη στην Τρίτη γενιά
κανταδόρων, οι Γιωργαλλέτοι έδωσαν παραστάσεις, έγραψαν δίσκους, εκπροσώπησαν
τη Λεμεσό και τον πολιτισμό της σε όλο τον κόσμο. Κυρίως όμως αυτό που έχει την
μεγαλύτερη ίσως βαρύτητα στην προσφορά των Γιωργαλλέτων, είναι το παράδειγμα, το
κίνητρο, το πρότυπο πάνω στο οποίο κτίστηκαν και οι πάρα πολλές ομάδες κανταδόρων
της Λεμεσού, που λειτούργησαν και λειτουργούν σήμερα στην πόλη μας.
Και κάτι ακόμα. Μια πόλη, η κάθε πόλη, χρειάζεται άτομα, ομάδες, θεσμούς που να την
ενώνουν. Που να αντιπροσωπεύουν τα πιο μεγάλα και τα πιο πλατιά γνωρίσματα και
αρχές της.
Οι Γιωργαλέττοι είναι μια τέτοια ομάδα, ένας τέτοιος θεσμός που εκφράζει κα ενώνει
την πόλη μας. Όπως και οι κανταδόροι, και οι καντάδες και η μουσική γενικότερα.
Ενώνουν την πόλη μας. Και μια πόλη όσο πιο ενωμένη είναι τόσο πιο ψηλά μπορεί να
φτάσει.
Αγαπητέ Λόλλο, φίλοι κανταδόροι, ο Δήμος Λεμεσού τιμά την ιστορία σας, τιμά την
συμβολή σας στην ιστορία της πόλης, τιμά την προσφορά σας στην πόλη μας. Σας
ευχόμαστε να συνεχίσετε με ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες αυτή την παραγωγική σας
πορεία.
Η πόλη σας, οι συμπολίτες σας, σας ευχαριστούν και σας εκφράζουν ένα μεγάλο εύγε.

