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ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ κ. ΝΙΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑЇΔΗ
ΟΠΕΡΑ «ΔΙΔΩ ΚΑΙ ΑΙΝΕΙΑΣ» από τον Κυπριακό Οργανισμό Όπερας
Κυριακή 19.10.2019 Παττίχειο Δημοτικό Θέατρο
Κυρίες κύριοι,
Με μεγάλη χαρά θέσαμε υπό την αιγίδα μας την αποψινή παράσταση «Διδώ
και Αινείας» που παρουσιάζεται από τον Κυπριακό Οργανισμό Όπερας σε
συνεργασία με την ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΠΕΡΑ ΒΑΡΝΑΣ.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Λεμεσού έχει θέσει ως ένα από τους κορυφαίους
στόχους του την στήριξη και αξιοποίηση κυπρίων καλλιτεχνών σε κορυφαίες
εκδηλώσεις του δήμου μας. Πιστεύομε στους συμπατριώτες μας δημιουργούς
και καλλιτέχνες, και επενδύουμε σε αυτούς.
Μέσα στα πλαίσια αυτά ο Δήμος μας διοργάνωσε ένα ειδικό αφιέρωμα φέτος
τον Οχτώβρη στο μουσικό είδος της όπερας και της κλασσικής εν γένει
μουσικής.
Έτσι τη περασμένη βδομάδα απολαύσαμε στον ίδιο αυτό χώρο την παράσταση
«A Visit to the Opera: From Mozart to Puccini» από τη Λυρική Σκηνή ΚύρουΛεμεσού.
Απόψε έχουμε την ιδιαίτερη χαρά, να απολαύσουμε την όπερα που ήταν η
πρώτη ολοκληρωμένη όπερα στην Κύπρο που παρουσιάστηκε στη Λεμεσό, το
1950, υπό τη διεύθυνση του αείμνηστου μουσουργού Σόλωνα Μιχαηλίδη, με
πρωταγωνιστές τους σολίστ Περικλή Μαρκουλλή και Λυσιμάχη Αναστασιάδου.
69 χρόνια μετά, η Λεμεσός θα απολαύσει ξανά την όπερα «Διδώ και Ανείας»,
αυτή τη φορά με τους κορυφαίους καλλιτέχνες μας Μαρίζα Αναστασιάδη και
Μάριο Ανδρέου και την Ορχήστρα Commandaria υπό τη διεύθυνση του Francis
Guy.
O Κυπριακός Οργανισμός Όπερας κλείνει φέτος 10 χρόνια ζωής. Στόχος του
είναι να δώσει ευκαιρίες καλλιτεχνικής έκφρασης και εργοδότησης σε
Κύπριους καλλιτέχνες στο κλασικό τραγούδι και μουσικό θέατρο, μέσα από
παραστάσεις επιπέδου διεθνώς αναγνωρισμένων θεάτρων του εξωτερικού.
Τα 10 αυτά χρόνια λειτουργίας του, ο Κυπριακός Οργανισμός Όπερας έχει
εργοδοτήσει πολλούς Κύπριους καλλιτέχνες, όπως ο Μάριος Αντρέου
(τενόρος), Τασούλα Βορκά (σοπράνο), Αντρεάνα Αθανασίου, Κατερίνα
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Αντρέου, Αντρέας Αροδίτης και έχει δώσει την ευκαιρία σε μαέστρους όπως οι
Γιώργος Κουντούρης, Μίλτος Γεωργίου, Φράνσις Γκάι, να κάνουν τα πρώτα
επαγγελματικά τους βήματα.
Από την έναρξη λειτουργίας του ο Κ.Ο.Ο. έχει ανεβάσει διάφορες όπερες,
όπως “Διδώ και Αινείας”, “Ορφέας Και Ευρυδίκη”, “Οι γάμοι του Φίγκαρο”,
“Δον Τζιοβάννι” και τα μιούζικαλς “ Notte Di Napoli”, “Αλίκη στη Χώρα των
ονείρων”, “ That’s Amore”, “Το θέαμα του Μινώταυρου” κ.α.
Είμαι σίγουρος ότι ο Κυπριακός Οργανισμός Όπερας θα συνεχίσει το
σημαντικότατο έργο του και θα αποτελέσει έπαλξη για την περαιτέρω
ανάπτυξη της όπερας στη χώρα μας.
Συγχαίρω θερμά όλους τους συντελεστές της αποψινής παράστασης.
Σας εύχομαι σε όλους Καλή Ακρόαση.

