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Πικέρμι, 27 Φεβρουαρίου 2019 

Αξιότιμε κύριε Χαραλαμπίδη,  

Σε συνέχεια της από 17/12/2018 επιστολής μας προς τον κ. Ν. Νικολαϊδη, σας υποβάλλουμε αίτημα-πρόταση 

για πραγματοποίηση αφιερωματικής εκδήλωσης για τον αείμνηστο πατέρα μας Μάριο Τόκα, τον ερχόμενο Ιούνιο στη 

Λεμεσό.  

Στις 8 Ιουνίου 2019 συμπληρώνονται 65 χρόνια από τη γέννηση του Μάριου Τόκα, ενός ανθρώπου και 

καλλιτέχνη που γεννήθηκε στην Κύπρο και μεγαλούργησε στην Ελλάδα, αφήνοντας πίσω του ένα σπουδαίο 

καλλιτεχνικό έργο, που έχουμε την τιμή να μας έχει εμπιστευτεί. 

Όπως γνωρίζετε, ο Δήμος Λεμεσού διοργάνωνε τα τελευταία 10 χρόνια, σε ετήσια βάση, εκδηλώσεις για τον 

Μάριο Τόκα, δυστυχώς χωρίς καμία ενημέρωση μας και σαφώς χωρίς την εκ του νόμου απαραίτητη συναίνεσή μας. 

Tο ζήτημα αυτό ο ίδιος ο Δήμαρχος αλλά και άλλα συναρμόδια όργανα του Δήμου το αναγνωρίζουν ως σοβαρή 

παράληψη και δεσμεύονται ότι εφεξής οι όποιες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις για τον Μάριο Τόκα τύχουν διοργάνωσης ή 

στήριξης του Δήμου Λεμεσού ή Νομικών Προσώπων του θα γίνουν με τη ρητή συναίνεσή μας και την από κοινού 

συνεργασία. Εξάλλου για το θέμα αυτό, που συνδέεται άμεσα με την παρούσα επιστολή μας, έχουμε επικοινωνήσει 

γραπτώς εδώ και αρκετό καιρό τόσο τον Αξιότιμο Δήμαρχο κ. Νίκο Νικολαΐδη όσο και τον Αξιότιμο Πρόεδρο της 

Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Αναστασιάδη. 

Είμαστε βέβαιοι πως ο κ. Δήμαρχος θα ανταποκριθεί στο ακέραιο στο καθήκον του να μας ενημερώσει 

επισήμως για όσα έχουμε αιτηθεί, προκειμένου αφενός να αποδείξει την αγάπη και τον σεβασμό στη μνήμη του Μάριου 

Τόκα και αφετέρου για να προχωρήσουμε από κοινού άμεσα στον σχεδιασμό και την υλοποίηση της πρότασης μας 

για εκδήλωση τον ερχόμενο Ιούνιο. 

Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε εγγράφως αν ο Δήμος Λεμεσού και η Πολιτιστική Επιτροπή, 

αποδέχονται την πρότασή μας να πραγματοποιηθεί, με άμεση και αποκλειστική συνεργασία με εμάς, την οικογένειά 

του Μάριου Τόκα, αφιερωματική καλλιτεχνική εκδήλωση με το έργο του, προσφέροντας την στους πολίτες της Λεμεσού.  
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