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Χαιρετισμός του Δημάρχου Νίκου Νικολαΐδη στην εκδήλωση τοποθέτησης της
πινακίδας του Δημοτικού Κηποθέατρου «Μάριος Τόκας», 30.9.2020
Αγαπητά μέλη της οικογένειας του Μάριου Τόκα,
Κυρίες και κύριοι,
Από σήμερα θα κοσμεί την είσοδο του Δημοτικού Κηποθεάτρου «ΜΑΡΙΟΣ ΤΟΚΑΣ», μια
υπέροχη πινακίδα με τα χειρόγραφα λόγια του αείμνηστου συμπολίτη μας, που
αναφέρονται σε διαχρονικές αλήθειες και που θα διαβάζονται από τον κάθε επισκέπτη
του Κηποθεάτρου:
«Με τα τραγούδια μου προσπαθώ να φτιάχνω παρέες. Σε μια εποχή μοναξιάς, τα
τραγούδια που γράφονται με συναίσθημα, αλήθεια και ψυχή, μπορούν να φέρουν τους
ανθρώπους τον ένα κοντά στον άλλο»
Είναι για αυτό το συναίσθημα, την αλήθεια και την ψυχή του έργου του Μάριου Τόκα,
που τον αγάπησε όλη η Κύπρος και όλη η Ελλάδα, και που το Δημοτικό μας Συμβούλιο
αποφάσισε να δώσει στο Κηποθέατρο της πόλης μας το όνομα του Μάριου, ως μια
ελάχιστη ένδειξη της παντοτινής εκτίμησης και ευγνωμοσύνης της πόλης που τον
γέννησε.
Ο Μάριος Τόκας υπήρξε ένας μεγάλος άνδρας, ένας μεγάλος μουσικοσυνθέτης, ένας
μεγάλος οραματιστής. Πάνω όμως απ’ όλα παρέμεινε το σεμνό παιδί από τη Λεμεσό, με
την μεγάλη καρδιά, με αληθινό και γνήσιο ενδιαφέρον για τον συνάνθρωπο και τον
συμπατριώτη του.
Βαθιά δημοκρατικός και πολιτικοποιημένος, έκανε πράξη στην καθημερινή του ζωή αυτά
που πρέσβευε και στράτεψε και τη μουσική του σε αυτά που πίστευε.
Η μουσική του Μάριου Τόκα, έχοντας το χαρακτηριστικό γνώρισμα της καλλιτεχνικής
ποιότητας και της πλατιάς λαϊκής αποδοχής, τον κατέταξε στη μικρή ομάδα των μεγάλων
Ελλήνων Συνθετών, μαζί με τον Θεοδωράκη, τον Χατζηδάκη, και τον Ξαρχάκο.
Εκ μέρους του Δημοτικού Συμβουλίου Λεμεσού θέλω να ευχαριστήσω τον Όμιλο INNER
WHEEL CLUB OF LIMASSOL, την τέως Πρόεδρο του Ομίλου Ρινούλλα Ξυστούρη, την νυν
Πρόεδρο Παυλίνα Μελινιώτου Κυπριανού, και όλα τα μέλη του Ομίλου, για την ευγενή
δωρεά τους για την κάλυψη του κόστους της πινακίδας, μια χειρονομία η οποία είμαι
σίγουρος ότι θα βρει και άλλους μιμητές. Τους ευχαριστώ επίσης για την πολύχρονη
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προσφορά τους προς την πόλη μας σε θέματα πολιτισμού αλλά και για το κοινωνικό τους
έργο.
Ιδιαίτερες ευχαριστίες θέλω να εκφράσω προς το Ίδρυμα Μάριος Τόκας, για την διάθεση
του χειρόγραφου του Μάριο Τόκα για να κοσμίσει την πινακίδα που θα δείτε σε λίγο.
Ο Μάριος υπήρξε μέχρι το τέλος της ζωής του στενά συνδεδεμένος με την πόλη του και
τους ανθρώπους της. Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λεμεσού να ονομάσει το
Δημοτικό Κηποθέατρο Λεμεσού «Δημοτικό Κηποθέατρο Μάριος Τόκας» ήταν μια από
μακρού οφειλόμενη πράξη, που εκφράζει και αντιπροσωπεύει όλους τους Λεμεσιανούς.
Από σήμερα, το όνομα του μεγάλου συμπολίτη μας μουσικοσυνθέτη, για τον οποίο όλοι
οι Λεμεσιανοί νιώθουμε ξεχωριστή περηφάνια θα το βλέπουμε μπροστά μας, όλοι εμείς,
αλλά και οι μετέπειτα γενιές, κάθε φορά που θα ερχόμαστε στο Θέατρο του Κήπου της
πόλης μας, για να ακούσομε μουσική ή να παρακολουθήσουμε θέατρο και χορό. Και θα
θυμόμαστε τον Μεγάλο μας Συνθέτη.
Ευχαριστώ όλους τους συντελεστές της αποψινής εκδήλωσης, η οποία λόγω της
πανδημίας πήρε μια πιο σεμνή και λιτή μορφή.
Ευχόμαστε ότι σύντομα θα μας δοθεί η ευκαιρία να απολαύσουμε τη μουσική του
αγαπημένου μας Μάριου, σε συναυλίες στο Κηποθέατρο μας, που θα είναι, όπως ήταν
πάντα, κατάμεστο από κόσμο και ξέχειλο από μελωδίες και αγάπη.

