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Χαιρετισμός του Δημάρχου Λεμεσού κ. Νίκου Νικολαΐδη στο
Ευρωπαϊκό Συνέδριο Λογοτεχνίας «Η βρυσομάνα της ανοικτής
ποιητικής διαλεκτικής του Βασίλη Μιχαηλίδη» που διοργανώνει η
Εταιρεία Λογοτεχνών Λεμεσού «Βασίλης Μιχαηλίδης»., τη Δευτέρα,
30 Οκτωβρίου 2017, στις 8:30 πμ, στο Δημοτικό Πολιτιστικό Κέντρο
«Πάνος Σολομωνίδης»
Εκλεκτοί προσκεκλημένοι,
Κυρίες και κύριοι,
Θέλω να ευχαριστήσω την Εταιρεία Λογοτεχνών Λεμεσού «Βασίλης
Μιχαηλίδης» και τον Πρόεδρο της, τον Δρα Κρίστη Χαράκη, για την
πολύ τιμητική πρόσκληση τους να προσφωνήσω το Ευρωπαϊκό
Συνέδριο Λογοτεχνίας με τίτλο «Η βρυσομάνα της ανοικτής ποιητικής
διαλεκτικής του Βασίλη Μιχαηλίδη». Συγχαίρω θερμά την Εταιρεία
Λογοτεχνών Λεμεσού «Βασίλης Μιχαηλίδης», και τους συνδιοργανωτές
του Συνεδρίου, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου.
Εκ μέρος του Δημοτικού Συμβουλίου Λεμεσού, καλωσορίζω στην πόλη
μας όλους τους εκλεκτούς ακαδημαϊκούς και ανθρώπους των
γραμμάτων από την Ελλάδα, που πλαισιώνουν τους Κύπριους
συναδέλφους τους στο πολύ σημαντικό αυτό λογοτεχνικό συνέδριο με
την ευκαιρία των 100 χρόνων από το θάνατο του Εθνικού Ποιητή της
Κύπρου.
Όπως είναι γνωστό, ο Δήμος Λεμεσού γιορτάζει με λαμπρότητα το
Έτος Βασίλη Μιχαηλίδη με μια μεγάλη σειρά εκδηλώσεων και άλλων
δράσεων, που θα αποτελέσουν την ιστορικά, πολιτιστικά και εθνικά
οφειλόμενη επετειακή αναφορά

στον ποιητή που έζησε την πιο

δημιουργική περίοδο της ζωής του και συνέγραψε το μεγαλειώδες
ποιητικό του έργο στη Λεμεσό.
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Οι εκδηλώσεις για το έτος Βασίλη Μιχαηλίδη του Δήμου Λεμεσού
εντάσσονται 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
Με το σημερινό συνέδριο της Εταιρείας Λογοτεχνών Λεμεσού «Βασίλης
Μιχαηλίδης» κορυφώνονται οι επετειακές εκδηλώσεις οι οποίες
άρχισαν από το Μάρτιο και θα ολοκληρωθούν με το τέλος του
τρέχοντος έτους.
Να μου επιτραπεί μια συνοπτική αναφορά σε μερικές μόνο από τις
δεκάδες

εκδηλώσεις

που

διοργανώθηκαν

μέχρι

σήμερα

ή

προγραμματίζονται τους επόμενους δυο μήνες από το Δήμο Λεμεσού:
 Σειρά διαλέξεων με θέμα «Βασίλης Μιχαηλίδης» στο πλαίσιο του
Πανεπιστημίου του Πολίτη του Δήμου μας.
 Θεατρικές παραστάσεις από την ΕΘΑΛ και μουσικοποιητικές
βραδιές σε συνεργασία με φορείς της πόλης μας
 Σειρά συναυλιών και Μουσικών Βραδιών στο Δημοτικό Μουσείο
-Αρχείο Σόλωνα Μιχαηλίδη και στο Θεατράκι της Προκυμαίας με
μελοποιημένη ποίηση Βασίλη Μιχαηλίδη και έργα Κυπρίων, εν
γένει, συνθετών.
 Δύο μεγάλες συναυλίες του έργου της «9 ης Ιουλίου» με
μελοποίηση η μια από τον Μιχάλη Χριστοδουλίδη και η δεύτερη
από τον Θεοδόση Χριστίδη.
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 Εκδήλωση στην Αθήνα σε συνεργασία του Παττιχείου Δημοτικού
Μουσείου - Ιστορικού Αρχείου - Κέντρου Μελετών Λεμεσού με το
Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών – Ίδρυμα Βούρου – Ευταξία
 Να αναφέρω επίσης το 13ο Συμπόσιο Προφορικής Ιστορίας που
θα πραγματοποιηθεί στις 24 και 25 Νοεμβρίου, με θέμα «Ζώντας
και

δημιουργώντας

με

τον

Βασίλη

Μιχαηλίδη»,

που

θα

διοργανωθεί από το Παττίχειο Δημοτικό Μουσείο - Ιστορικό
Αρχείο - Κέντρο Μελετών Λεμεσού, στο οίκημα του οποίου ήδη
λειτουργεί ειδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα «Ο ζωγράφος
Βασίλης Μιχαηλίδης» μέσα από το οποίο μαθητές σχολείων της
Λεμεσού έρχονται σε επαφή και δουλεύουν πάνω στο ζωγραφικό
έργο του Βασίλη Μιχαηλίδη.
 Πολύ σημαντική είναι και η εκδοτική δραστηριότητα του Δήμου
Λεμεσού. Προγραμματίζονται μια αναθεωρημένη έκδοση του
χειρογράφου «Ρωμιός και Τζον Πουλλής, Τζονής και Κακουλλής»
που ανήκει στη συλλογή της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Λεμεσού,
όπως επίσης και η έκδοση υπό τον τίτλο «Μες στους ανέμους
τους κρυφούς» με ποίηση εμπνευσμένη από τον Βασίλη
Μιχαηλίδη και το έργο του. Στην ίδια έκδοση θα περιληφθούν και
εικαστικές δημιουργίες που θα εκτεθούν στο πλαίσιο της
εικαστικής έκθεσης που εγκαινιάζεται την ερχόμενη Παρασκευή,
10 Νοεμβρίου στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Λεμεσού. Η έκθεση
περιλαμβάνει έργα 26 Κυπρίων εικαστικών, εμπνευσμένα από τη
ζωή και το έργο του Βασίλη Μιχαηλίδη, καθώς και 3 ζωγραφικά
έργα του ίδιοι του ποιητή.
 Άλλη μια έκδοση θα προκύψει επίσης από το 13 ο Συμπόσιο
Προφορικής Ιστορίας του Παττιχείου Δημοτικού ΜουσείουΙστορικού Αρχείου-Κέντρου Μελετών Λεμεσού.
 Μέσα στις εκδοτικές αναφορές για ο έργο του έτους Βασίλη
Μιχαηλίδη θέλω να κάνω μια ιδιαίτερη αναφορά και στην
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κυκλοφορία του πρώτου τεύχους του περιοδικού της Εταιρείας
Λογοτεχνών Λεμεσού «Βασίλης Μιχαηλίδης», που επονομάζεται
«Ανεράδα» - μια εξαιρετική έκδοση που αξίζει συγχαρητηρίων.
 Εκτός από τις εκδόσεις ο Δήμος Λεμεσού στήριξε ακόμη την
παραγωγή του ψηφιακού δίσκου «Η 9η Ιουλίου» του Βασίλη
Μιχαηλίδη, σε μουσική Μιχάλη Χριστοδουλίδη, με το Φωνητικό
Σύνολο

«Διάσταση»,

τον

Γιώργο

Νταλάρα,

τον

Κώστα

Χατζηχριστοδούλου και τον βαρύτονο Κύρο Πατσαλίδη.
 Να αναφέρω τέλος ότι μετά από τον εντοπισμό του τάφου του
Βασίλη Μιχαηλίδη, στο νότιο τμήμα του κοιμητηρίου Αγίου
Νικολάου, ο Δήμος μας σε συνεργασία με την Μητρόπολη
Λεμεσού ήδη προχωρά στην κατασκευή κενοταφίου για τον
ποιητή.
Στόχος του Δήμου Λεμεσού μέσα από όλες αυτές τις εκδηλώσεις,
αναφορές και δράσεις ήταν να προσφερθεί η ευκαιρία στο κοινό της
πόλης μας, και ιδιαίτερα στη νέα γενιά, να έρθει σε επαφή με το έργο
του Βασίλη Μιχαηλίδη, ώστε άλλοι να το γνωρίσουν και άλλοι να
εντρυφήσουν σε περαιτέρω, γνωστές και άγνωστες, πτυχές του.
Εκ μέρους του Δήμου Λεμεσού Εκφράζω τις θερμές μου ευχαριστίες
προς την Εταιρεία Λογοτεχνών Λεμεσού «Βασίλης Μιχαηλίδης» και
όλους τους συντελεστές του σημερινού Συνεδρίου, για την καθοριστική
συμβολή τους στην προσπάθεια να αποδοθεί ο πρέπων φόρος τιμής
προς τον εθνικό μας ποιητή.
Σας ευχαριστώ.

