Ομιλία κ. Νίκου Νικολαΐδη Δημάρχου Λεμεσού, στη
δημοσιογραφική διάσκεψη με θέμα παρουσίαση ψηφιακού
δίσκου «Η 9η Ιουλίου του Βασίλη Μιχαηλίδη» σε μουσική
Μιχάλη Χριστοδουλίδη την Παρασκευή 28 Απριλίου 2017
και ώρα 12:00 μ. στο Δημοτικό Μέγαρο

Σας καλωσορίζω στη δημοσιογραφική διάσκεψη για την
παρουσίαση του ψηφιακού δίσκου «Η 9η Ιουλίου», του Μιχάλη
Χριστοδουλίδη, σε ποίηση Βασίλη Μιχαηλίδη.

Ο Βασίλης Μιχαηλίδης είναι ο Εθνικός Ποιητής της Κύπρου. Το
έργο που καθιέρωσε το Βασίλη Μιχαηλίδη ως έναν από τους
μεγάλους ποιητές του ελληνισμού είναι η 9 η Ιουλίου. Η 9η
Ιουλίου που για εμάς τους Ελληνοκύπριους είναι ο δεύτερος
μας Εθνικός Ύμνος.
Είναι γι΄ αυτό το λόγο που αποτελεί εγχείρημα ιδιαίτερης
σημασίας η μελοποίηση του έργου αυτού. Αυτή την μεγάλη
ευθύνη την ανέλαβε με πλήρη επίγνωση του βάρους της ο
μεγάλος

συμπατριώτης

μας

συνθέτης

ο

Μιχάλης

Χριστοδουλίδης.
Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι ο Μιχάλης Χριστοδουλίδης με το
εμπνευσμένο έργο του στάθηκε απόλυτα στο ύψος της
αποστολής αυτής.
Μαζί με τον Μιχάλη Χριστοδουλίδη, με την ίδια ευθύνη, εθνική
και καλλιτεχνική, ανέλαβαν να το ερμηνεύσουν 3 ξεχωριστοί
καλλιτέχνες και η χορωδία Διάσταση της Λεμεσού.
Είναι μεγάλη μας χαρά και τιμή να καλωσορίσουμε στο Δήμο
μας τον κορυφαίο Έλληνα ερμηνευτή, το Γιώργο Νταλάρα. Τον

ευχαριστούμε γιατί μας τιμά με την παρουσία του, που είναι
μια συνέχεια της διαχρονικής αγάπης και συμπόρευσης του με
την Κύπρο και το λαό της.
Με μεγάλη επίσης χαρά καλωσορίζω τους δύο μεγάλους
Κύπριους ερμηνευτές, το Κώστα Χατζηχριστοδούλου και τον
Κύρο Πατσαλίδη. Θέλω εκ μέρους του Δήμου Λεμεσού να τους
συγχαρώ για την καλλιτεχνική τους πορεία και να τους
ευχαριστήσω γιατί αυτή η πορεία τους μας κάνει όλους μας
περήφανους ως Κύπριους.
Θέλω τέλος να συγχαρώ το Μάριο Παπαδόπουλο και το
Φωνητικό Σύνολο «Διάσταση» για την πρωτοβουλία τους να
γίνει αυτός ο ψηφιακός δίσκος πραγματικότητα.
Τους ευχαριστώ και γιαυτό με τη γενικότερη δράση τους όλα
αυτά τα χρόνια, έχουν αναβαθμιστεί τα πολιτιστικά δρώμενα
στον τόπο μας και έχουν συμβάλει καθοριστικά όχι μόνο στο
άνοιγμα νέων δρόμων στην καλλιτεχνική δημιουργία αλλά και
στην συντήρηση και αναβάθμιση της μεγάλης μας ιστορικής
και πολιτιστικής κληρονομιάς.
Όπως

είναι

γνωστό,

ο

Δήμος

Λεμεσού

γιορτάζει

με

λαμπρότητα το Έτος Βασίλη Μιχαηλίδη με μια μεγάλη γκάμα
σημαντικών και μεγάλων εκδηλώσεων και άλλων δράσεων.
Οι εκδηλώσεις που προγραμματίζονται 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.
Από

το

μεγάλο

αριθμό

των

εκδηλώσεων

που

προγραμματίζονται, συγκεκριμένες μουσικές και θεατρικές
εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν με τη χορηγία κα τη
συνδιοργάνωση των Πολιτιστικών Υπηρεσιών του Υπουργείου
Παιδείας και Πολιτισμού, οι οποίες θα στηρίξουν επίσης μέρος
της

συναφούς

εκδοτικής

δραστηριοποίησης

του

Δήμου

Λεμεσού.
Είναι ιδιαίτερη η χαρά μας που η 9η Ιουλίου του Μιχάλη
Χριστοδουλίδη σε στίχους Βασίλη Μιχαηλίδη αποτελεί μέρος
των εκδηλώσεων για τα 100χρονα του Εθνικού μας ποιητή.
Η συναυλία της 9ης Ιουλίου στις 9 του Ιουλίου στο Δημοτικό
Κηποθέατρο, που από σήμερα θα ονομάζεται Δημοτικό
Κηποθέατρο «Μάριος Τόκας», θα αποτελέσει την κορύφωση
των εορτασμών του Δήμου για το έτος Βασίλη Μιχαηλίδη.
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