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Χαιρετισμός του Δημάρχου Λεμεσού, κ. Νίκου
Νικολαϊδη, στην εκδήλωση – αφιέρωμα για τον
Μάριο Τόκα, την Πέμπτη, 1η Ιουνίου 2017 στις 8.30
μ.μ. στο Λανίτειο στάδιο

Κύριε Πρόεδρε
Φίλες και Φίλοι
Εννέα (9) χρόνια έχουν περάσει από τότε που έφυγε ο
Μάριος Τόκας και η μνήμη και η μουσική του,
παραμένουν ακόμα ολοζώντανες στις καρδιές μας.
Τιμούμε απόψε τον μεγάλο μουσικοσυνθέτη, τον
οραματιστή, τον άνθρωπο, το σεμνό παιδί από τη
Λεμεσό.
Λέγεται ότι για να ανέβεις στην κορυφή, εκτός από το
να έχεις ταλέντο, πρέπει να είσαι σκληρός, αδίστακτος,
άφιλος.
Ο Μάριος είχε ταλέντο, μοναδικό ταλέντο.

Όμως

ανέβηκε στην κορυφή έχοντας ακριβώς τις αντίθετες
από τις υπόλοιπες ιδιότητες. ΄Ηταν ήπιος χαρακτήρας,
μειλίχιος και μόνο φίλους είχε.
Γεννήθηκε σε μια ταπεινή οικογένεια και μεγάλωσε σε
μια ταπεινή γειτονιά με τα παιδιά να παίζουν στο
χωμάτινο δρόμο και με τους μεγάλους να μαζεύονται
τα

βράδια

στις

αυλές

των

σπιτιών

μοσχοβολούσαν γιασεμί και βασιλικό.

τους

που
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Ο Μάριος δεν ξεκίνησε προνομιούχος, δεν ήταν από
οικογένεια με γνωριμίες και διασυνδέσεις. ΄Ηταν ένα
φτωχόπαιδο που έγινε αυτό που έγινε με το ταλέντο
του και τη δουλειά του.

Γι’ αυτό και η ιστορία του

Μάριου θα κρατά ζωντανές τις ελπίδες όλων των μην
προνομιούχων παιδιών, ότι και αυτοί μπορούν να
φτάσουν στην κορυφή, αν δουλέψουν σκληρά και αν
αξιοποιήσουν τα ταλέντα τους.
Αυτές οι ιδιότητες του Μάριου είναι που μετρούν ακόμα
μέσα στις καρδιές όλων μας και αυτών που τον
γνώρισαν και αυτών που τον ένιωσαν μέσα από τη
μουσική του. ΄Ολοι εμείς τον τιμούμε γιατί ήταν ένας
μεγάλος συνθέτης και τον αγαπούμε γιατί παρέμεινε
μέχρι που έφυγε από τη ζωή, το σεμνό παιδί από τη
Λεμεσό. Τη Λεμεσό που έχει και αυτή την ίδια διπλή
υπόσταση που είχε και ο Μάριος.

Μια πόλη των

μεγάλων επιτευγμάτων, αλλά και ταυτόχρονα μια
πόλη

της

απλής

ανεπιτήδευτης

ομορφιάς

και

απλότητας.
Το

Δημοτικό

Συμβούλιο

Λεμεσού

θέλοντας

με

έμπρακτο και χειροπιαστό τρόπο να τιμήσει τον Μάριο,
σε συνεδρία του στις 27 Απριλίου 2017, στην επέτειο
των εννέα (9) χρόνων από το θάνατο του πήρε μια
ομόφωνη απόφαση, από μακρού οφειλόμενη.

Να

ονομάσει το Δημοτικό Κηποθέατρο Λεμεσού, Δημοτικό
Κηποθέατρο Μάριος Τόκας και για το σκοπό αυτό θα
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γίνει μια ειδική πανηγυρική εκδήλωση τον ερχόμενο
Σεπτέμβριο.
΄Ετσι όλοι εμείς, αλλά και οι μετέπειτα γενιές, κάθε
φορά που θα πηγαίνουμε στο θέατρο του Κήπου της
πόλης

μας,

για

να

ακούσουμε

μουσική

ή

να

παρακολουθήσουμε θέατρο και χορό, θα θυμόμαστε
τον Μεγάλο μας Συνθέτη, το σεμνό παιδί από τη
Λεμεσό.
Σας ευχαριστώ.

ΝΝ

