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Στόχος η αντίσταση
κατά της κατοχής

ους Κύπριους καλλιτέχνες Συπριέν
Κατσαρή καιΜαρτίνο Τιρίµο, βράβευ-
σε χθες βράδυ, σε µια σεµνή τελετή

στο Προεδρικό Μέγαρο, το Ιδρυµα «Τάκης
και Λούκη Νέµιτσα».

Ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας ∆ηµήτρης
Χριστόφιας, σε χαιρετισµό του ανέφερε πως
ο πολιτισµός έχει κεφαλαιώδη σηµασία και
αξία για την ύπαρξη και ανάπτυξη κάθε λαού.
Για την Κύπρο, σηµείωσε, ο πολιτισµός απο-
τελεί συστατικό στοιχείο για την επιβίωσή
της. Πρόσθεσε πως για το λόγο αυτό, το κρά-
τος ενέταξε στις προτεραιότητές του ένα ολο-
κληρωµένο πολιτιστικό σχεδιασµό, µε κύριο
στόχο την υπεράσπιση και ανάδειξη της πο-
λιτιστικής κληρονοµιάς και παράδοσης.

Ταυτόχρονα, είπε, ενθαρρύνει και ενι-
σχύει την ανάπτυξη σύγχρονης καλλιτεχνι-
κής και πνευµατικής δηµιουργίας.

Ο στόχος είναι η αποτελεσµατική αντιµε-
τώπιση της ξένης και ντόπιας υποκουλτού-
ρας, η ανάδειξη των ιδιαίτερων πολιτιστικών
µας χαρακτηριστικών και η αντίσταση κατά
της συνεχιζόµενης τουρκικής κατοχής. Η
ανάδειξη, σηµείωσε, των πανανθρώπινων αρ-
χών και αξιών που ο πολιτισµός εκφράζει,
καθώς και η προβολή της κοινής κουλτούρας
Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, όπως
έχει διαµορφωθεί στην πορεία της Ιστορίας.
Για την υλοποίηση και επίτευξη των πιο πάνω
στόχων, είπε οΠρόεδρος, ηΚυβέρνηση, έχει
επεξεργαστεί και εφαρµόσει σειρά µέτρων.
Οπως εξήγησε, η βαρύτητα εστιάζεται σε κε-
φάλαια πολιτιστικής πολιτικής καθοριστικής
σηµασίας. Επιγραµµατικά, µεταξύ άλλων ο
Πρόεδρος Χριστόφιας ανέφερε την πολιτι-
στική διπλωµατία, τις πολιτιστικές διακρατι-
κές συµφωνίες και ανταλλαγές, τα έργα υπο-
δοµής, τη συνεισφορά της Τοπικής Αυτοδι-
οίκησης στονΠολιτισµό, την ίδρυση της Ενι-
αίας Αρχής Πολιτισµού. Ακόµη, την ίδρυση
Σχολής Καλών Τεχνών, το νέο Κρατικό Θέα-

τρο, την ενίσχυση των κοινών πολιτιστικών
προγραµµάτων Ελληνοκυπρίων και Τουρκο-
κυπρίων, τα µέτρα στήριξης για πολιτιστική
αναβάθµιση και ανάπτυξη. Παράλληλα, όπως
είπε, ενισχύεται αποτελεσµατικά η ερασιτε-
χνική δηµιουργία, η συµµετοχή των δηµι-
ουργών στη λήψη αποφάσεων, επίσης, στη
σφαίρα της πολιτιστικής µέριµνας της Κυ-
βέρνησης. Στο σηµείο αυτό, ο Πρόεδρος ευ-
χήθηκε ότι τόσο το έργο της Κυβέρνησης και
του κράτους όσο και το έργο της ιδιωτικής
πρωτοβουλίας θα συντάσσονται ως δύο καλοί
συνοδοιπόροι στο δρόµοπου επιτάσσει η πο-
λιτιστική ανάταση της πολύπαθης πατρίδας.

Η εποχή µας, συνέχισε ο Πρόεδρος της
∆ηµοκρατίας, είναι στιγµατισµένη παγκο-
σµίως από βαθιά οικονοµική, πολιτιστική και
πολιτική κρίση. Λέγεται, είπε ότι είναι και
εποχή η οποία χαρακτηρίζεται µεταξύ άλλων
και από το διάλογο και τις ανταλλαγές. Μία
τελετή βράβευσης δύο επιφανών πολιτών και

δηµιουργών, πρόσθεσε, όπως και άλλες τέ-
τοιες εκδηλώσεις, αποτελεί µικρή όαση στην
έρηµο που δηµιουργεί η παγκόσµια κρίση
θεσµών και αξιών.

Το Ιδρυµα «Τάκης και Λούκη Νέµιτσα»,
ανέφερε ο Πρόεδρος Χριστόφιας, ευαίσθη-
τος δέκτης των κραδασµών και των αναγκών
της σηµερινής κοινωνίας, παρέχει, µε βάση
τη διαδικασία που προβλέπεται στο Κατα-
στατικό του, βραβεία σε Κύπριους επιστήµο-
νες και καλλιτέχνες, που βρίσκονται στη ζωή
και κατοικούν στην Κύπρο ή στο εξωτερικό.
Οι επιστήµονες/καλλιτέχνες, είπε, οι οποίοι
επιλέγονται για βράβευση, µέσα από τις µε-
λέτες και την έρευνά τους, επινοούν τέτοιες
εφευρέσεις, ανακαλύψεις ή βελτιώσεις, οι
οποίες αποφέρουν µεγάλο όφελος στην Κύ-
προ και κατ’ επέκταση σε ολόκληρο τον κό-
σµο.

Τόσο οΣυπριένΚατσαρής όσο και οΜαρ-
τίνος Τιρίµος, υπογράµµισε ο Πρόεδρος, εν-
σαρκώνουν το ιδεώδες του δηµιουργού, µε
την αρχαία έννοια, όπως περιγράφεται στο
Καταστατικό του Ιδρύµατος, αφιερώνοντας
τη ζωή και τη δράση τους στη µουσική, στην
πιο άυλη µορφή όλων των τεχνών.

«Ο όρος µουσικός ανήρ γίνεται αντιλη-
πτός στα πρόσωπα των τιµωµένων. ∆ηλώνει
τον µορφωµένο άνδρα που κατανοεί την ποι-
ητική τέχνη στην ολότητά της, διαθέτοντας,
µέσω της µουσικής, την ολοκληρωµένη παι-
δεία ενός ελεύθερου πολίτη», είπε ο Πρό-
εδρος.

Τέλος, ο Πρόεδρος Χριστόφιας, συνεχά-
ρη το Ιδρυµα «Τάκης και Λούκη Νέµιτσα»
και ευχήθηκε στους δυο τιµώµενους δηµι-
ουργούςΣυπριένΚατσαρήκαιΜαρτίνοΤιρί-
µο, να συνεχίσουν να ενισχύουν µε τη µουσι-
κή τους την παγκόσµια αρµονία και να συνει-
σφέρουν στην εξοµάλυνση της υπαρξιακής
αγωνίας, που ταλανίζει τον σηµερινό άνθρω-
πο.

Τ

∆ύο µύστες
της κλασικής
µουσικής
H καταξίωση των δύο

µουσουργών Συπριέν Κατσαρή
και Μαρτίνου Τιρίµου που

προβάλλουν την Κύπρο και τον
πολιτισµό της διεθνώς,

δικαιολογεί τη βράβευσή τους για
το τιτάνιο έργο που ο καθένας
ευτύχησε να επιτύχει, ανέφερε
χθες ο Ελευθέριος Π. Ιωάννου,
µέλος του ∆.Σ. του Ιδρύµατος

«Τάκης και Λούκη Νέµιτσα». Οι
δυο καλλιτέχνες, είπε, ο καθένας

µε τα δικά του προσωπικά
χαρίσµατα, ακολουθώντας

διαφορετικές πορείες, αλλά µε
κοινό χαρακτηριστικό την
αφοσίωση στην τέχνη, τη
σοβαρότητα και τη σκληρή

δουλειά κατόρθωσαν να φθάσουν
στη δική τους ατοµική κορφή από

όπου σκορπούν ιδιαίτερες
συγκινήσεις στον καθένα µας.
Οι δύο τιµώµενοι σηµείωσε,

έχουν, ο καθένας από µόνος του,
δώσει στην Κύπρο µας ένα

καινούργιο τίτλο λαµπρότητας.
«Χάρις στο Ιδρυµα που ο

Τάκης και η Λούκη Νέµιτσα
πρωτοποριακά δηµιούργησαν,
δίνοντας γι’ αυτό την περιουσία

τους, η χώρα µας έχει
εµπλουτιστεί µε τη δυνατότητα να
βραβεύει τους άριστους κάθε
χρόνο από τα παιδιά της που
δραστηριοποιούνται διεθνώς,

έχουν σηµαντική προσφορά προς
την ανθρωπότητα και που, µε την

προσφορά τους, τιµούν την
πατρίδα τους», πρόσθεσε.
Ο Ελ. Π. Ιωάννου ανέφερε ότι

η Επιτροπή Αξιολόγησης έχει
κάνει ένα πολύ σηµαντικό έργο,
πρώτα για τον εντοπισµό όλων
των µουσικών ταλέντων που

βρίσκονται στην Κύπρο ή είναι
εγκατεστηµένοι στο εξωτερικό
και στη συνέχεια προβαίνοντας
σε µια πρώτη αξιολόγηση του

έργου τους.
Παρά το µικρό µέγεθος της

Κύπρου, είπε, διαπιστώθηκε ότι
υπάρχουν αρκετά αξιόλογα

ταλέντα που δραστηριοποιούνται
στην Κύπρο και το εξωτερικό σε
διάφορους τοµείς της κλασικής
µουσικής. Πρόσθεσε, πως λόγω
της ποικιλίας και ιδιαιτερότητας
τού κάθε τοµέα, η σύγκριση και η
επιλογή των αρίστων δεν είναι
εύκολη υπόθεση. ∆ιευκόλυνε
όµως το έργο της Επιτροπής το

γεγονός ότι η µουσική
απευθύνεται σ΄όλα τα πλάτη και
µήκη της υφηλίου, οπότε η

έκταση της διεθνούς
καλλιτεχνικής δραστηριότητας
που ο κάθε µουσικός έχει

αναπτύξει και ο βαθµός αποδοχής
και αναγνώρισής του, µπορούν να
αποτελέσουν κριτήρια επιλογής.

«Μετά και από εκτεταµένη
έρευνα κατά την οποία το Ιδρυµα
είχε την τύχη να αποκοµίσει
απόψεις από ένα ευρύ φάσµα

καλλιτεχνών και παραγόντων, που
ασχολούνται µε τον τοµέα, έγινε

σαφές ότι οι προβολείς
στρέφονται στους δυο Κύπριους
µύστες της κλασικής µουσικής, οι
οποίοι ξεχωρίζουν στο παγκόσµιο
µουσικό στερέωµα», κατέληξε ο

Ελ. Π. Ιωάννου.

Η µουσική είναι η γλώσσα όλων των ανθρώπων
τη σηµασία των τεχνών και ιδιαίτερα της
µουσικής στην ανάπτυξη του πολιτι-

σµού, ανέφερε µεταξύ άλλων στην οµιλία
του ο Πρόεδρος του Ιδρύµατος, Τάκης Νέ-
µιτσας. Η µουσική, είπε, είναι η γλώσσα
όλων των ανθρώπων και εκφράζει τα πιο βα-
θιά συναισθήµατα που κάποτε µπορεί µερι-
κοί άνθρωποι να µην µπορούν να πουν µε
λόγια.

«Αν πάµε πίσω στην ιστορία, θα δούµε
πως, οι παλιοί βασιλιάδες και άρχοντες της
Ευρώπης συντηρούσαν και υποστήριζαν
τους µεγάλους συνθέτες όπως ο Μπαχ, ο
Μότσαρτ, ο Χάιτεν και άλλοι, µε στόχο να
γράφουν µουσική. Τους ζητούσαν να συνθέ-

τουν ειδικά έργα γι’ αυτούς, όπως και για τις
διάφορες γιορτές που έκαναν τότε. Ενώ οι
περισσότεροι από τους άρχοντες αυτούς της
τότε εποχής ξεχάστηκαν, τα ονόµατα αυτών
τους οποίους συντηρούσαν, των συνθετών
που έγραφαν µουσική, έχουν µείνει για πάν-
τα και η µουσική που έγραψαν θα ακούγεται
όσο υπάρχει και η ανθρωπότητα», σηµείωσε.

Μιλώντας για τους δυο βραβευθέντες ο
Τάκης Νέµιτσας, υπογράµµισε πως ο Συ-
πριέν Κατσαρής και ο Μαρτίνος Τιρίµος µε
τις εκτελέσεις τους στο πιάνο, σκορπούν
αγαλλίαση και συγκινήσεις σε κάθε ακροα-
τήριο που έχει την τύχη να τους ακούσει.

Με την ταυτόχρονη βράβευση των δύο

µουσικών µας, είπε, το Ιδρυµα δεν επιλέγει
πρώτο ή δεύτερο. Το βραβείο, σηµείωσε,
απονέµεται εξίσου και στους δύο βιρτουό-
ζους του πιάνου γιατί στην τέχνη, και ιδιαί-
τερα στη µουσική, ο κάθε δηµιουργός έχει
τα δικά του ξεχωριστά χαρίσµατα µε τα
οποία γοητεύει και µιλά στην ψυχή του κα-
θενός από εµάς.

«Το Βραβείο Νέµιτσας 2011 απονέµεται
στον πιο επίσηµο χώρο τηςΚύπρου, τοΠρο-
εδρικό Μέγαρο, από τον ίδιο τον Πρόεδρο
της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, σαν ύψιστη τι-
µή στους καλύτερους µουσικούς µε διεθνή
εµβέλεια που έχει να παρουσιάσει σήµερα η
Κύπρος», επεσήµανε ο Τάκης Νέµιστας.
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