Χαιρετισμός Δημάρχου Λεμεσού κ. Νίκου Νικολαΐδη
στη συναυλία εις μνήμην Σόλωνα Μιχαηλίδη
με την Ορχήστρα Δωματίου του Δήμου Λεμεσού, τις Χορωδίες ΑΡΗΣ Λεμεσού
τους σολίστ Ραφαέλλα Χαραλάμπους και Μάριο Ανδρέου
σε καλλιτεχνική διεύθυνση Μίκη Μιχαηλίδη
την Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2019 στις 8:30 μ.μ. στο Παττίχειο Δημοτικό Θέατρο

Συνεχίζουμε απόψε τη σειρά Επετειακών Εκδηλώσεων που ο Δήμος Λεμεσού διοργανώνει
φέτος με αφορμή τα σαράντα χρόνια από τον θάνατο του μεγάλου Κύπριου μουσουργού
Σόλωνα Μιχαηλίδη, στις 10 Σεπτεμβρίου 1979.
Ο Σόλων Μιχαηλίδης συνέδεσε τη ζωή και το έργο του με την πόλη μας όπου και δίδαξε
για πολλά χρόνια, αρχικά στο Ωδείο που ίδρυσε με τη σύζυγό του Καλλιόπη Μορίδου, και
στη συνέχεια ως καθηγητής σε γυμνάσια, στα οποία διοχέτευσε το ασίγαστο πάθος του για
τη μουσική, συγκρότησε επίλεκτες μικτές χορωδίες και συνέθεσε έργα για τις θεατρικές
μαθητικές παραστάσεις. Ένα από τα έργα αυτά που προοριζόταν για μαθητική εκδήλωση
ήταν η Παιδική Οπερέττα «Η Φοβητσιάρα», που έγραψε το 1943, και την οποία
παρουσιάσαμε για πρώτη φορά στην Κύπρο, φέτος τον Απρίλιο.
Αυτή ήταν και η πρώτη εκδήλωση στο πλαίσιο του επετειακού έτους για τον Σόλωνα
Μιχαηλίδη, με τη συμμετοχή των μουσικών σχημάτων του Παπαδάκειου Δημοτικού
Ωδείου Λεμεσού, της Ορχήστρας Εγχόρδων και της Παιδικής Χορωδίας, που πλαισιώθηκαν
από εκλεκτούς σολίστ, σε μια μοναδική προσπάθεια ανάδειξης του μοναδικού μουσικού
κληροδοτήματος του Σόλωνα Μιχαηλίδη, το οποίο φιλοξενείται μόνιμα στο Δημοτικό
Μουσείο-Αρχείο Σόλωνα Μιχαηλίδη. Για τη φροντίδα και ταξινόμηση του Αρχείου αυτού ο
Δήμος Λεμεσού εργοδοτεί μάλιστα τη μουσικό Κορίνα Βασιλείου.
Οι επετειακές μας εκδηλώσεις για τον Σόλωνα Μιχαηλίδη κορυφώνονται απόψε με τη
μεγάλη αυτή Συναυλία-Αφιέρωμα στη Μνήμη του Σόλωνα Μιχαηλίδη σε καλλιτεχνική
επιμέλεια του ανεψιού του, γνωστού μαέστρου Μίκη Μιχαηλίδη, ο οποίος ταξίδεψε από
τη Θεσσαλονίκη για τον σκοπό αυτό. Τον καλωσορίζουμε ξανά στη Λεμεσό. Υπό τη
διεύθυνση του Μίκη Μιχαηλίδη εμφανίζεται για πρώτη φορά υπό την παρούσα της
σύσταση η Ορχήστρα Δωματίου του Δήμου Λεμεσού, ένα υποσχόμενο μουσικό σχήμα που
ευελπιστούμε πως θα εξελιχθεί σ’ ένα από τα μόνιμα μουσικά σύνολα του Δήμου Λεμεσού
και θα λάβει τη θέση της πλάι στη Φιλαρμονική, και το Κουαρτέτο Εγχόρδων του Δήμου
Λεμεσού καθώς και την Ορχήστρα Εγχόρδων και τη Χορωδία του Παπαδάκειου Δημοτικού
Ωδείου Λεμεσού. Συντελεστές της αποψινής συναυλίας είναι βεβαίως η ιστορική Χορωδία

ΑΡΗΣ, η οποία ιδρύθηκε και συνέδεσε τη δράση της με τον αείμνηστο μουσουργό Σόλωνα
Μιχαηλίδη, καθώς επίσης και η νεοσύστατη Παιδική Χορωδία ΑΡΗΣ Λεμεσού, την οποία ο
Δήμος Λεμεσού στηρίζει, έχοντας παραχωρήσει αίθουσα για τις πρόβες της στο κτήριο που
στεγάζει το Δημοτικό Μουσείο-Αρχείο Σόλωνα Μιχαηλίδη. Τις δύο χορωδίες του ΑΡΗ
Λεμεσού διευθύνει ο μαέστρος Σόλων Κλαδάς. Μαζί μας έχουμε δύο ξεχωριστούς σολίστ,
τον γνωστό σε όλους Μάριο Ανδρέου και τη μέτζο-σοπράνο Ραφαέλλα Χαραλάμπους, την
οποία καλωσορίζουμε αφού ήρθε ειδικά για τη συναυλία από τη Βιέννη.
Η συναυλία τελεί υπό την αιγίδα και στήριξη των Πολιτιστικών Υπηρεσιών του Υπουργείου
Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, προς τις οποίες εκφράζουμε τις θερμές
μας ευχαριστίες.
Τις επετειακές μας εκδηλώσεις για τον Σόλωνα Μιχαηλίδη θα ολοκληρώσουμε στις 8
προσεχούς Νοεμβρίου με συναυλία που θα πραγματοποιηθεί και πάλι στο Παττίχειο
Δημοτικό και τελεί υπό τη στήριξη του Δήμου Λεμεσού. Πρόκειται για μια ξεχωριστή
μουσική βραδιά με το Φωνητικό Συγκρότημα «Μελωδία» του Πνευματικού Ομίλου
Λεμεσού υπό τη διεύθυνση της Βιολέτας Κακομανώλη και τη Χορωδία του Σωματείου «Οι
Φίλοι του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού» από την αδελφή πόλη της Θεσσαλονίκης,
υπό τη διεύθυνση της Ελισάβετ Δεμίρογλου, με σολίστ τον τενόρο Μάριο Ανδρέου και την
συνθέτρια Αναστασία Guy.
Καλωσορίζουμε ανάμεσά μας και την ανεψιά του Σόλωνα Μιχαηλίδη, κ. Γεωργία
Μιχαηλίδου, Πρόεδρο του Πολιτιστικού Ιδρύματος «Σόλων Μιχαηλίδης», η οποία ήρθε
επίσης από τη Βιέννη και θα προλογίσει τη συναυλία-αφιέρωμα στη μνήμη του Σόλωνα
Μιχαηλίδη.
Εύχομαι σε όλους Καλή Ακρόαση!
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