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Από: 

Κώστα Μ. Τόκα 

Άγγελο Μ. Τόκα 

Χαρά Μ. Τόκα 

Ανδρέα Ζάκου 10, Πικέρμι 19009, Ελλάδα 

Τηλ. επικοινωνίας: +30 699 36 84 071 

E-mail: info@mariostokas.com.cy  

aggelostokas@gmail.com 

tokas.kostas@gmail.com 

xaroulatoka@gmail.com  

 

Προς: 

 κ. Νίκο Νικολαΐδη, Δήμαρχο Λεμεσού, 

Δημοτικούς Συμβούλους Λεμεσού 

Δημοτικό Μέγαρο Λεμεσού  

Αρχ. Κυπριανού 23, 3036 Λεμεσός 

Τηλέφωνο: +357 25 884300 

Email: limassol.municipal@cytanet.com.cy 

Κοινοποίηση:  

κ. Νεόφυτο Χαραλαμπίδη, Πρόεδρο Πολιτιστικής Επιτροπής Δήμου 

Λεμεσού 

Πικέρμι 24/06/2019 

Θέμα: «Εκδηλώσεις/συναυλίες αφιερωμένες στον αείμνηστο πατέρα μας Μάριο Τόκα» 

Αγαπητέ Κύριε Δήμαρχε, Αξιότιμε κ. Νικολαΐδη,  

Αγαπητοί Δημοτικοί Σύμβουλοι, 

Διαβάσαμε με προσοχή την από 20/05/2019 επιστολή σας όπου περιγράφεται η απόφαση που έλαβε το Δημοτικό Συμβούλιο Λεμεσού 

την Πέμπτη 17/05/2019, κατόπιν εισήγησης του Δημάρχου κ. Νίκου Νικολαΐδη και με έκπληξη και λύπη διαπιστώνουμε ότι η επιστολή 

που αποστείλαμε στις 18/04/2019 αγνοήθηκε στο σύνολο της, καθώς η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δεν απαντά σε κανένα 

από τα ερωτήματα μας.  

Όσο άβολο κι αν μας είναι να ζητάμε τα αυτονόητα, επανερχόμαστε και θα επανέλθουμε για όσες φορές χρειαστεί και με κάθε τρόπο, 

ζητώντας από τον Δήμο Λεμεσού να πράξει με ευθύτητα και εντιμότητα τα αυτονόητα για το άξιο τέκνο της Λεμεσού και  πατέρα μας 

Μάριο Τόκα. Δεν πρόκειται να σταματήσουμε να ζητάμε αυτά που δικαιούμαστε να γνωρίζουμε εμείς ως παιδιά του αλλά κι όλοι οι 

πολίτες της Λεμεσού, για τα πεπραγμένα του Δήμου και τα κατορθώματα «άλλων συνεργατών» του τη δεκαετία 2008-2018, μέχρι να 

φύγει κάθε σκιά πάνω από το όνομα του πατέρα μας και κάθε ίχνος λάσπης που έχει εκτοξευθεί από συγκεκριμένους «συνεργάτες» του 

Δήμου και «επαγγελματίες συγγενείς», στα παιδιά του.  

Για ακόμα μία φορά, λοιπόν, ζητάμε να μας ενημερώσετε λεπτομερώς για τις αφιερωματικές εκδηλώσεις στον α. πατέρα μας Μάριο 

Τόκα που στήριξε ο Δήμος Λεμεσού την προηγούμενη δεκαετία:  

1. Ποιοι ήταν οι ιδιώτες χορηγοί των ως άνω εκδηλώσεων και ποιο ποσό έλαβε ο Δήμος από καθέναν από αυτούς; 

2. Ποιο ήταν το ύψος των κρατικών επιχορηγήσεων προς τον Δήμο Λεμεσού και ποιο ποσό διέθετε ο ίδιος ο Δήμος, από τον 

προϋπολογισμό του, για τον ίδιο σκοπό. 

3. Ισχύει πως τα χρήματα τα συγκέντρωνε ο Δήμος Λεμεσού και τα έδινε εν λευκό προς διαχείριση στον κ. Νίκο Τόκα, όπως ο ίδιος 

ο Δήμαρχος κ. Νικολαΐδης μας είπε σε συνάντηση που είχαμε μαζί του; Με ποια σύμβαση συνεργασίας δόθηκαν; Με ποια ιδιότητα 

ελάμβανε τα χρήματα και με ποια νόμιμα παραστατικά; Εμπλέκεται εταιρεία παραγωγής συναυλιών; Είναι κάτοχος των 

δικαιωμάτων του Μάριου Τόκα μήπως και δεν το γνωρίζουμε;  

4. Αποδόθηκαν τα πνευματικά δικαιώματα προς όλους τους συνδημιουργούς, για την χρήση των έργων τους; 

5. Γνωρίζουν οι Δημότες της Λεμεσού πού κατέληξε άγνωστο ποσό (!) δημοσίου χρήματος (τουλάχιστον 100.000 Ευρώ) στο όνομα 

του Μάριου Τόκα, με προκάλυμμα «ΔΩΡΕΑΝ ΕΙΣΟΔΟΥ» και αφιλοκερδούς συμμετοχής καλλιτεχνών; 

Κύριε Δήμαρχε, Αγαπητοί Δημοτικοί Σύμβουλοι, 

Επειδή θεωρούμε ότι η αγάπη των Λεμεσιανών για τον πατέρα μας και στο έργο του είναι αστείρευτη και ειλικρινής θα συνεχίσουμε 

να προτείνουμε να διοργανώνονται πράγματα όμορφα και αντάξια του Μάριου Τόκα, με απόλυτη ευθύνη στο έργο που μας 

εμπιστεύτηκε και φυσικά με διαφάνεια και αυταπάρνηση. Συνεπώς, παρόλο που αποφύγατε να απαντήσετε επί της ουσίας, καταθέτουμε 

ξανά πρότασή μας για αφιερωματική εκδήλωση στον αείμνηστο πατέρα μας, με ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ τον Δήμο Λεμεσού: 

Τίτλος: "Μάριος Τόκας - Η δική μου η πατρίδα" 

Διοργανωτής: Δήμος Λεμεσού  

Προτεινόμενες Ημερομηνίες: 1-15 Ιουλίου 2019, 16-30 Ιουλίου, 1-13 Αυγούστου, 17-31 Αυγούστου 

Τόπος: Δημοτικό Κηποθέατρο "Μάριος Τόκας" 
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Βασική Ιδέα: Κύπριοι καλλιτέχνες τραγουδούν στη μνήμη του Μάριου Τόκα. Η εκδήλωση θα είναι αφιερωμένη στην Κύπρο, με 

έμφαση στα έργα που έχει γράψει ο Μάριος Τόκας για την ιδιαίτερη πατρίδα του, ενώ θα γίνει ειδικό αφιέρωμα στα έργα του σε Ποίηση 

του Γιάννη Ρίτσου και του Άλκη Αλκαίου.  

Προτεινόμενοι Καλλιτέχνες: 

• Δώρος Δημοσθένους   

• Κώστας Χατζηχριστοδούλου 

• Γιώργος Σταματάρης 

• Κατερίνα Παράσχου 

• Σταύρος Κωνσταντίνου 

• Βασιλική Χατζηαδάμου 

• Συμμετοχή της χορωδίας του Λανιτείου Σχολείου Λεμεσού ή της χορωδίας «ΑΡΗΣ» Λεμεσού 

Ο διοργανωτής αναλαμβάνει τη διαχείριση όλων των οικονομικών στοιχείων της εκδήλωσης (τυχόν χορηγίες - έξοδα), τα οποία 

θα αναρτηθούν στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Λεμεσού και στο mariostokas.com.cy και συγκεκριμένα: αμοιβές ορχήστρας και 

καλλιτεχνών (εφόσον υπάρξουν), τα έξοδα μετάβασης και διαμονής των εξ Ελλάδος καλλιτεχνών, έξοδα για τις πρόβες, ενοικίαση 

μουσικών οργάνων, φωτισμό, ηχητικά, αφίσες (διαφημιστικό υλικό),την επικοινωνία και συνεννόηση με τους καλλιτέχνες. 

Την επιμέλεια του καλλιτεχνικού προγράμματος της εκδήλωσης και την επιλογή της ορχήστρας θα αναλάβει η οικογένεια του Μάριου 

Τόκα, που θα προετοιμάσει και θα παρέχει, χωρίς, φυσικά, οποιαδήποτε αμοιβή, οπτικοακουστικό  υλικό από το προσωπικό αρχείο του 

Μάριου Τόκα.   

Μεταξύ του διοργανωτή (Δήμος Λεμεσού) και ημών, της οικογένειας του Μάριου Τόκα, θα υπάρχει ανοιχτός δίαυλος επικοινωνίας για 

την διοργάνωση της συναυλίας ώστε η εκδήλωση να είναι άρτια όχι μόνο καλλιτεχνικά αλλά και να έχει πλήρη διαφάνεια στην 

οικονομική της διαχείριση. 

Προτείνουμε επίσης στην εκδήλωση να προσκληθεί για να απευθύνει χαιρετισμό ο Αξιότιμος Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, 

κ. Νίκος Αναστασιάδης, ως, άλλωστε, έπραττε πάντα. Σύντομη ομιλία θα απευθύνει ο Δήμαρχος Λεμεσού κ. Νίκος Νικολαΐδης καθώς 

και ένας εξ’ ημών εκ μέρους της οικογένειας του Μάριου Τόκα. 

Η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη. 

Τα Πνευματικά δικαιώματα των στιχουργών των τραγουδιών που θα παρουσιαστούν, θα πρέπει να καταβληθούν από το Δήμο Λεμεσού 

στην αρμόδια εταιρεία είσπραξης πνευματικών δικαιωμάτων τους. Σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα του έργου του Μάριου 

Τόκα, ως μοναδικοί κληρονόμοι του, δηλώνουμε ρητά πως παραχωρούνται δωρεάν για την συγκεκριμένη και μόνον εκδήλωση, 

εφόσον αυτή διοργανωθεί όπως παρουσιάζεται παραπάνω, όπως, άλλωστε, πράττουμε κάθε φορά όπου αυτό μας ζητείται.  

Ευχαριστούμε ιδιαιτέρως για την παραχώρηση του Κηποθεάτρου «Μάριος Τόκας» σε περίπτωση που θέλουμε να διοργανώσουμε 

ΔΩΡΕΑΝ αφιερωματική συναυλία για τον πατέρα μας. Ωστόσο, όπως κι εσείς πολύ καλά γνωρίζετε, πρώτον δεν είμαστε διοργανωτές 

συναυλιών (επαγγελλόμαστε Χημικός Μηχανικός, Ηλεκρολόγος Μηχανικός και Δικηγόρος αντίστοιχα) και δεύτερον, οι ΔΩΡΕΑΝ 

εισόδου εκδηλώσεις προϋποθέτουν και οικονομική υποστήριξη, κάτι που ο Δήμος Λεμεσού έπραττε (εν αγνοία μας) επί μια ολόκληρη 

δεκαετία μαζεύοντας και διοχετεύοντας κρατικές και ιδιωτικές χορηγίες προς «επαγγελματίες» συγγενείς. Με την πρότασή μας, δίνουμε 

τη δυνατότητα στο Δήμο Λεμεσού να τιμήσει τον αείμνηστο Μάριο Τόκα, με διαφάνεια και χωρίς επαγγελματίες «μεσάζοντες/ 

ατζέντιδες/συγγενείς». Σας καλούμε λοιπόν να το πράξετε, και θα έχετε την αμέριστη στήριξή μας.  

Επαναλαμβάνοντας την ειλικρινή πρόθεσή μας να οικοδομήσουμε με τον Δήμο Λεμεσού μια έντιμη και ειλικρινή σχέση, αναμένουμε 

την άμεση απάντησή σας. 

Τα παιδιά του Μάριου Τόκα,   

 


