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Χαιρετισμός Δημάρχου Λεμεσού κ. Νίκου Νικολαΐδη
για την πασχαλινή συναυλία της χορωδίας «ΑΡΗΣ» Λεμεσού
στο Παττίχειο Δημοτικό Θέατρο 17.4.2019

κ. Πρόεδρε της Χορωδίας «Άρης» Λεμεσού,
Αγαπημένε μας Μαέστρο Μαρίνο Μιτέλλα,
Κυρίες και Κύριοι,
Με ξεχωριστή χαρά και τιμή παρευρίσκομαι και χαιρετίζω μια ακόμη μεγάλη εκδήλωση
που διοργανώνει η Χορωδία ΑΡΗΣ Λεμεσού.
Η χορωδία του Σόλωνα Μιχαηλίδη και του Μαρίνου Μιτέλλα που για χρόνια φρόντισαν
να σφραγίσουν την ανοδική αλλά και την ποιοτική της πορεία δίνει απόψε την
Πασχαλινή Συναυλία της κάτω από την μπαγκέτα του τωρινού της Μαέστρου Σόλωνα
Κλαδά που επάξια έχει επωμιστεί το βάρος της επιτυχίας που φέρουν τα δυο ονόματα
των ιστορικών μαέστρων της χορωδίας.
Η Λεμεσός είναι περήφανη για την χορωδία ΑΡΗΣ, που γιορτάζει φέτος ογδόντα χρόνια
από την ίδρυσή της, και η οποία έχοντας καθιερώσει τη χορωδιακή παράδοση της πόλης
μας και της Κύπρου ευρύτερα αποτελεί πλέον μια χορωδία με πανευρωπαϊκή εμβέλεια
και καταξίωση.
Η συνέπεια, η σοβαρότητα και η αφοσίωση είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της χορωδίας
του Άρη που αποτελείται από εξήντα εθελοντές χορωδούς, που έχουν την ικανότητα να
παρουσιάσουν ένα ευρύ φάσμα ρεπερτορίου, ξεκινώντας από κλασσικά έργα και
φτάνοντας μέχρι και τα δημοτικά τραγούδια.
Η χορωδία Άρης έχει περάσει τα σύνορα της Κύπρου πολλές φορές με τις συμμετοχές
της σε χορωδιακά φεστιβάλ της Ευρώπης σε διάφορες χώρες αλλά έχει επίσης βάλει τη
Λεμεσό στον Ευρωπαϊκό Χάρτη Χορωδιακών Φεστιβάλ με τις διάφορες συναυλίες που
διοργάνωσε στην πόλη μας με τη συμμετοχή γνωστών χορωδιών από όλη την Ευρώπη.
Η συνεργασία του Δήμου Λεμεσού μας με τη Χορωδία ΑΡΗΣ είναι στενή και αμφίπλευρη.
Ο Δήμος μας στηρίζει τη χορωδία ανελλιπώς σε κάθε νέο εγχείρημά της αλλά και η
Χορωδία με τη σειρά της δεν παραλείπει ποτέ να ανταποκριθεί σε κάθε κάλεσμα του
Δήμου. Να επισημάνω και να ευχαριστήσω την ξεχωριστή συναυλία που θα
συνδιοργανώσει ο Δήμος μας με τη Χορωδία του Άρη τον ερχόμενο Οχτώβρη, που θα
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είναι αφιερωμένη στον μεγάλο μας μουσουργό Σόλωνα Μιχαηλίδη με την ευκαιρία της
συμπλήρωσης 40 χρόνων από το θάνατο του.
Η αποψινή Πασχαλινή Συναυλία συνάδει με το πνεύμα των ημερών που διανύουμε προς
τη Μεγάλη Εβδομάδα. Εστιάζεται σε έργα τριών σπουδαίων συνθετών: του Μίκη
Θεοδωράκη, του Χρήστου Λεοντή και του δικού μας του Μάριου Τόκα. Είναι ιδιαίτερη η
χαρά μας που θα ακούσομε ακόμα μια φορά το κορυφαίο έργο του Μάριου Τόκα
«Θεογεννήτωρ Μαρία» που θα ερμηνεύσει μαζί με τη χορωδία του ΑΡΗ ο συμπατριώτης
μας Κώστας Χατζηχριστοδούλου, με τη συνοδεία του Κώστα Παγιάτη στο πιάνο.
Με την ευκαιρία αυτή θέλω να καλωσορίσω στην αποψινή παράσταση τα μέλη της
οικογένειας του αείμνηστου Μάριου.
Έχουμε τη χαρά και την τιμή να ακούσουμε απόψε από τη Συμφωνία αρ. 3, την τρίτη
κίνηση adagio-andante του Μίκη Θεοδωράκη για Πιάνο, Σολίστ και Χορωδία σε
συνδυασμό με το ποίημα «Η πόλις» του Κωνσταντίνου Καβάφη και με ύμνους της
Μεγάλης Εβδομάδας σε εκτέλεση από τον τενόρο Μάριο Ανδρέου και τη σοπράνο
Μαρία Γεωργιάδου-Τσιάτταλου και φυσικά τη χορωδία του Άρη. Οι ίδιοι καλλιτέχνες
ερμηνεύουν μια σύνθεση του Χρήστου Λεοντή για τον Ακάθιστο Ύμνο που γράφτηκε για
σολίστ, ορχήστρα και χορωδία. Το έργο «Θεογεννήτωρ Μαρία» του συμπολίτη μας
Μάριου Τόκα ερμηνεύουν, συνοδευόμενοι από τη χορωδία του Άρη, οι στενοί του
συνεργάτες Κώστας Χατζηχριστοδούλου στη φωνή και Γιώργος Παγιάτης στο πιάνο, που
ταξίδευσαν ειδικά από την Αθήνα για την αποψινή συναυλία. Το έργο «Θεογεννήτωρ
Μαρία» θεωρείται το κορυφαίο έργο του Μάριου Τόκα που συνέθεσε πάνω στους
στίχους του μοναχού Γεράσιμου Μικραγιαννανίτη. Τη χορωδία και την ορχήστρα
εγχόρδων διευθύνει ο Μαέστρος Σόλων Κλαδάς.
Τελειώνοντας, θα ήθελα να συγχαρώ όλους τους συμμετέχοντες στην αποψινή
συναυλία. Και για ακόμα μια φορά να εκφράσω την βαθιά εκτίμηση μας προς τον
Πρόεδρο της Χορωδίας του Άρη Λεμεσού κ. Ανδρέα Νεοφύτου, τον μαέστρο Σόλωνα
Κλαδά και όλους τους χορωδούς για το μουσικό και καλλιτεχνικό έργο ψηλών
προδιαγραφών που επιτελούν χαρίζοντας στο κοινό της Λεμεσού και της Κύπρου
γενικότερα την ευκαιρία να παρακολουθήσει συναυλίες μεγάλης εμβέλειας που
εξυψώνουν το μουσικό επίπεδο της χώρας μας.

