
Μάνος Λοΐζος – 25 χρόνια µετά 
 
Έχουµε πρόσφατα απολαύσει τις συναυλίες προς τιµή του 
µουσικοσυνθέτη Μάνου Λοΐζου, 25 χρόνια µετά το θάνατο του. Το έτος 
2007 έχει αφιερωθεί σαν έτος Μάνου Λοΐζου και αρκετά µουσικά 
σχήµατα διοργανώνουν συναυλίες, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην 
Κύπρο, προς τιµή του. Τα τραγούδια που έχει γράψει εµπνέουν ένα 
αίσθηµα πατριωτισµού και µας σπρώχνουν να αναλογιστούµε το 
παρελθόν και τους τότε δύσκολους καιρούς επιβίωσης. Έχουν αφήσει 
µια εποχή που για όλους µας αγγίζει ένα κοµµάτι της ζωής µας. 
 
Συγχαίρω την πρωτοβουλία του ∆ηµοκρατικού Κόµµατος να τιµήσει 
τον Μάνο Λοΐζου διοργανώνοντας συναυλίες σε όλη τη Κύπρο οι οποίες χαροποίησαν και 
ικανοποίησαν όλους όσους τις παρακολούθησαν περιδιαβαίνοντας στο παρελθόν µε 
τραγούδια που έχουν µείνει αξέχαστα. 
 
Η επιλογή του Γιώργου Νταλάρα, ενός καταξιωµένου παγκοσµίως τραγουδιστή, να 
ερµηνεύσει τα τραγούδια του Μάνου ήταν από τους καλύτερους συνδυασµούς. Η πλούσια 
και χαρισµατική φωνή του Νταλάρα µαζί µε το αξεπέραστο ύφος του και τη µοναδική τέχνη 
του καλλιτέχνη, έδωσαν µια µουσική πανδαισία στα αυτιά µας. 
 
Η παρουσία της συµπατριώτισσας µας, επίσης καταξιωµένης τραγουδίστριας, ∆έσποινας 
Ολυµπίου και του Γεράσιµου Ανδρεάτου σε συνδυασµό µε τη χορωδία του γνωστού 
ποιοτικού Κυπριακού φωνητικού σχήµατος «∆ιάσταση» ήταν ότι καλύτερο και έδωσαν µια 
ολοκληρωµένη µεγαλόπρεπη ερµηνεία. 
 
Θέλω να σηµειώσω ιδιαίτερα το επίπεδο και την άψογη ερµηνεία του µουσικού σχήµατος 
του Άδµητου Πιτσιλλίδη. Ο συνδυασµός των µουσικών οργάνων και η επιλογή των 
επαγγελµατιών Κύπριων µουσικών δηµιούργησε ένα θαυµάσιο σύνολο που µπορούσε να 
ζηλέψει οποιοσδήποτε τραγουδιστής. Η συνοδεία του κλαρίνου, του φλάουτου, του 
ακορντεόν και της βιόλας µαζί µε το πιάνο και την υπόλοιπη ορχήστρα έδωσαν µια 
υπέροχη ερµηνεία και άλλη διάσταση στα τραγούδια του Μάνου Λοΐζου. 
 
Ένα µεγάλο µπράβο στους Κύπριους καλλιτέχνες και στο ∆Η.ΚΟ. για την πρωτοβουλία 
του. 
 
Θέλω να ευχηθώ την ίδια επιτυχία και στην εκδήλωση για το Μάνο Λοΐζο, που όπως είµαι 
σε θέση να γνωρίζω ως µέλος της Πολιτιστικής Επιτροπής του ∆ήµου Μέσα Γειτονιάς, 
οργανώνει ο ∆ήµος Μέσα Γειτονιάς στις 5 Σεπτεµβρίου 2007.   
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