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Χαιρετισμός του Δημάρχου Λεμεσού κ. Νίκου Νικολαΐδη
στην

εκδήλωση

του

Δήμου

Λευκονοίκου

και

των

Οργανωμένων Συνόλων Λευκονοίκου, με τη συμπλήρωση

«Εκατόν Χρόνων από το Θάνατο του Βασίλη Μιχαηλίδη »,
η οποία έγινε στο Θέατρο «Παλλάς» στη Λευκωσία,
την Τετάρτη 1 Νοεμβρίου, 2017, στις 7.00 μ.μ.
Πανιερώτατε,
Έντιμε Κύριε Υπουργέ της Άμυνας,
Αγαπητή Δήμαρχε Λευκονοίκου,
Αγαπητέ Δήμαρχε Νέας Ιωνίας,
Κύριε Πρόεδρε της Σχολικής Εφορείας Λευκονοίκου,
Κύριε

Πρόεδρε

των

Αποφοίτων

του

Γυμνασίου

Λευκονοίκου,
Κύριε

Πρόεδρε

του

Προσφυγικού

Σωματείου

«Το

Λευκόνοικο»,
Αξιότιμοι Προσκεκλημένοι,
Κυρίες και Κύριοι.
Είναι πραγματικά με ιδιαίτερη χαρά που χαιρετίζω την
επετειακή εκδήλωση για τα 100 χρόνια από το θάνατο του
Βασίλη Μιχαηλίδη, του Εθνικού Ποιητή της Κύπρου, που
διοργανώνουν από κοινού ο κατεχόμενος Δήμος Λευκονοίκου,
η Σχολική Εφορεία, το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας, ο
Σύλλογος Αποφοίτων του Γυμνασίου Λευκονοίκου και το
προσφυγικό Σωματείο Λευκονοίκου, «Το Λευκόνοικο».
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Ο Βασίλης Μιχαηλίδης γεννήθηκε στο κατεχόμενο σήμερα
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, συνέβαλε καθοριστικά στη στροφή του ποιητή προς την
Κυπριακή διάλεκτο, στην οποία συνέθεσε τα ποιητικά του
αριστουργήματα.
Ο Δήμος Λεμεσού με αφορμή τη συμπλήρωση εκατόν χρόνων
από το θάνατο του εθνικού ποιητή της Κύπρου, έχει
προγραμματίσει

και

διοργάνωσε

μέχρι

σήμερα,

ένα

πολυσχιδές και πολυδιάστατο πολιτιστικό αφιέρωμα στο
Βασίλη Μιχαηλίδη, ο οποίος συνέγραψε το μεγαλειώδες
ποιητικό του έργο στη Λεμεσό, όπου πέθανε και τάφηκε το
1917. Οι εκδηλώσεις θα συνεχισθούν μέχρι το τέλος του
χρόνου.
Γιορτάζουμε λοιπόν με κάθε λαμπρότητα το Έτος Βασίλη
Μιχαηλίδη,

με

περιλαμβάνουν

μια

σειρά

διαλέξεις,

εκδηλώσεων,
επιστημονικά

οι

οποίες

συμπόσια,

εκπαιδευτικά προγράμματα, μουσικές βραδιές, συναυλίες,
μουσικοθεατρικά και ποιητικά δρώμενα, καθώς επίσης και
εκδοτικές και μνημειακές καταθέσεις.
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Είναι πραγματικά μεγάλη η συγκίνηση μου, γιατί οι
εκδηλώσεις αυτές επεκτείνονται σήμερα και στη Λευκωσία,
δίνοντας την ευκαιρία στο κοινό της Πρωτεύουσας να
γνωρίσει απόψε στον θεατρικό αυτό χώρο, αυτόν τον πολύ
σημαντικό Κύπριο Εθνικό μας ποιητή. Πρέπει να τονίσω στο
σημείο αυτό, ότι από την αρχή ο Δήμος Λευκονοίκου και η
Δήμαρχος του κα Ζήνα Λυσάνδρου, ήταν δίπλα στο Δήμο
Λεμεσού, αρωγός και συνοδοιπόρος στις εκδηλώσεις για το
έτος Βασίλη Μιχαηλίδη.
Τελειώνοντας, εκ μέρους του Δήμου Λεμεσού, σας ευχαριστώ
πολύ για την πρόσκλησή σας και συγχαίρω όλους τους
συντελεστές

της

πραγματοποιείται

σημερινής
από

τα

εκδήλωσης,

Οργανωμένα

γενέτειράς του, του Λευκόνοικου.

η
σύνολα

οποία
της

