Χαιρετισμός του Δημάρχου Λεμεσού κ. Νίκου Νικολαΐδη
στα εγκαίνια της έκθεσης φωτογραφίας
ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ
την Πέμπτη 17 Οκτωβρίου 2019, στις 6:00 μ.μ. στην προκυμαία

Με ξεχωριστή χαρά εγκαινιάζω την πολύ ευφάνταστη και πρωτότυπη έκθεση «Μια μέρα στη
Μεσόγειο» η οποία αποτελεί συνδιοργάνωση της Πρεσβείας της Σλοβενίας στην Αθήνα και του
Προξενείου της Σλοβενίας στην Κύπρο με το Υπουργείο Εξωτερικών της Κυπριακής
Δημοκρατίας.
Η έκθεση αυτή συνιστά ένα εγχείρημα βασισμένο στη δουλειά φωτογράφων από οκτώ
ευρωμεσογειακές πόλεις, το Αλγέρι, το Αμμάν, τη Βηρυτό, τη Λεμεσό, τη Λιουμπλιάνα, τη
Μασσαλία, τη Νάπολη και το Παλέρμο. Οι φωτογράφοι αυτοί οι οποίοι βγήκαν ταυτόχρονα για
να απαθανατίσουν με τον φωτογραφικό τους φακό στιγμιότυπα από την αντίστοιχη πόλη τους,
κατά τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης ημέρας, δημιούργησαν ένα μοναδικό αρχείο κοινών αλλά
και διαφορετικών ευρωμεσογειακών προσλήψεων για θέματα που αγγίζουν την ίδια την
καθημερινότητα των ανθρώπων. Η συμμετοχή της Λεμεσού στην πολυσυλλεκτική αυτή έκθεση,
εμπλουτίζει το φωτογραφικό αρχείο της πόλης με πολύτιμο υλικό το οποίο διεθνοποιείται μέσα
από την προβολή του τούτη τη στιγμή στις επτά άλλες συνεργαζόμενες πόλεις. Η Λεμεσός, μια
ζωντανή και διαρκώς εξελισσόμενη ευρωμεσογειακή πόλη εκπροσωπείται μέσα από τις
φωτογραφίες της γνωστής σε όλους, βραβευμένης και καταξιωμένης Λεμεσιανής φωτογράφου
Ερατούς Καντούνα, η οποία παρουσιάζει μια ουσιαστική και κυρίως αληθινή εικόνα της πόλης
μας και των κατοίκων της, σε καθοριστικά της σημεία. Οι μαυρόασπρες φωτογραφίες της που
περιλαμβάνονται στην έκθεση θα αποτελέσουν σίγουρα σημείο αναφοράς.
Συγχαίρω λοιπόν τη βραβευμένη φωτογράφο Ερατώ Καντούνα, μιαν ακούραστη συμπαραστάτη
και συνεργό των Πολιτιστικών Υπηρεσιών του Δήμου μας.
Θερμές ευχαριστίες εκφράζουμε επίσης προς τους Υπουργούς Εξωτερικών της Κύπρου και της
Σλοβενίας, κ. Νίκο Χριστοδουλίδη και κ. Miro Cerar, οι οποίοι κατέστησαν εφικτή τη φιλοξενία
της σημαντικής αυτής έκθεσης στην πόλη μας.
Συγχαρητήρια οφείλονται αναμφίβολα και στον Εύρο Αλεξάνδρου, Πρόξενο της Σλοβενίας στην
Κύπρο και Πρόεδρο του Συντονιστικού Συμβουλίου Πολιτιστικών Φορέων Λεμεσού, έναν
κυριολεκτικά ακούραστο και παθιασμένο παράγοντα στην πολιτιστική ανάπτυξη της Λεμεσού.
Ας ευχηθούμε πως θα έχουμε συχνά την ευκαιρία να φιλοξενούμε στη Λεμεσό εκθέσεις αυτού
του επιπέδου.
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