Χαιρετισμός του Δημάρχου Λεμεσού
κ. Νίκου Νικολαΐδη
στην παρουσίαση του βιβλίου της Αντριάνας Σεργίδου
«Ο πραγματικός μας εαυτός» τη Δευτέρα 24 Ιουνίου, στις 8.30 μ.μ. στο Θέατρο
Ριάλτο
Με ιδιαίτερη χαρά παρευρίσκομαι στην πραγματικά πρωτότυπη παρουσίαση ενός
πολύ ξεχωριστού βιβλίου αυτοβοήθειας που συνέγραψε η γνωστή Λεμεσιανή
μουσικοσυνθέτης και μαέστρος Αντριάνα Σεργίδου.
Το βιβλίο που τιτλοφορείται «Ο πραγματικός μας εαυτός» είναι βγαλμένο μέσα από τις
προσωπικές εμπειρίες και τα βιώματα της συγγραφέως, τα οποία μοιράζεται με όλους
εμάς με απώτερο στόχο να μας βοηθήσει σε ποικίλες πτυχές της ζωής μας ώστε να
επιτύχουμε, εν τέλει, τη συναισθηματική ηρεμία και γαλήνη. Για το βιβλίο θα μιλήσει ο
αγαπητός σε όλους μας εκδότης και βιβλιοπώλης αλλά και πολιτιστικός παράγων της
πόλης μας, Κυριάκος Κυριάκου που είναι και ο ιδιοκτήτης των εκδόσεων
«Μικρόκυκλος». Πράγματι τόσο η παρούσα όσο και οι άλλες εκδόσεις της σειράς
αυτής διέπονται από άρτια επιμέλεια.
Χαιρετίζω τη σημαντική αυτή συγγραφική προσπάθεια της Αντριάνας Σεργίδου, μιας
στενής συνεργάτιδας του Δήμου Λεμεσού για πολλά χρόνια.
Το 1995 η Αντριάνα ανέλαβε τη διεύθυνση της Παιδικής Χορωδίας του Παπαδάκειου
Δημοτικού Ωδείου Λεμεσού ενώ το 2008 ίδρυσε τη Χορωδία Δωματίου με μαθήτριες
του Ωδείου μας, την οποία και διηύθυνε έως το 2016.
Τα τελευταία δέκα χρόνια μέχρι και τον περασμένο μήνα ήταν η μαέστρος του
Φωνητικού Συνόλου της «Διάστασης» με το οποίο ο Δήμος Λεμεσού συνεργάστηκε για
την παραγωγή και το ανέβασμα της εμβληματικής συναυλίας «9η Ιουλίου 1821» που
πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο του 2017 κατά το έτος Βασίλη Μιχαηλίδη,
παρουσιάζοντας μελοποιημένη ποίηση του εθνικού μας ποιητή από τον Κύπριο
μουσικοσυνθέτη Μιχάλη Χριστοδουλίδη.
Τον τελευταίο χρόνο γνωρίσαμε την Αντριάνα Σεργίδου όχι μόνον ως συνθέτη αλλά και
ως στιχουργό μέσα από την πρόσφατη συνεργασία της με τον Γιώργο Νταλάρα, ο
οποίος ερμήνευσε το τραγούδι της «Είσαι εδώ σαν σκιά» που κυκλοφόρησε από την
Heaven Music.
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Συγχαίρω την Αντριάνα Σεργίδου για τη δραστηριοποίησή της, τόσο τη συνθετική όσο
και τη συγγραφική αλλά και την όλη προσφορά της στον πολιτισμό της Λεμεσού.
Συγχαίρω επίσης τον εκδότη Κυριάκο Κυριάκου για τους προσεκτικά επιλεγμένους και
άψογα επιμελημένους τόμους που μας παρουσιάζει.
Εύχομαι ολόψυχα επιτυχή συνέχιση της πορείας αυτής, τόσο στην Αντριάνα όσο και
στον Κυριάκο.
Εύχομαι σε σας καλή θέαση και καλή ακρόαση γιατί επί σκηνής θα παρουσιαστούν
εξαίρετοι καλλιτέχνες της πόλης μας, με αφιλοκερδή συμμετοχή.

Σας ευχαριστώ

ΝΑ/ΑΠ
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