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Χαιρετισμός του Δημάρχου Λεμεσού κ. Νίκου Νικολαΐδη στο Στ΄ Ευρωπαϊκό
Χορωδιακό Φεστιβάλ που διοργανώνει η Χορωδία ΑΡΗΣ Λεμεσού στις 12 και 13
Νοεμβρίου 2018 στο Παττίχειο Δημοτικό Θέατρο, στις 8.30 μ.μ.

Με ξεχωριστή χαρά και ιδιαίτερη ικανοποίηση παρευρίσκομαι και χαιρετίζω μια ακόμη
μεγάλη εκδήλωση που διοργανώνει η Χορωδία ΑΡΗΣ Λεμεσού, το Στ΄ Ευρωπαϊκό
Χορωδιακό Φεστιβάλ, που πραγματοποιείται στην πόλη μας, με τη συμμετοχή χορωδιών
από τη Τσεχία και τη Σλοβακία, συμφωνικής ορχήστρας από τη Τσεχία, της Μικτής
Χορωδίας του Μουσικού Ομίλου Πάφου και βεβαίως της Μικτής και της Παιδικής
Χορωδίας ΑΡΗΣ Λεμεσού. Το διήμερο αυτό Φεστιβάλ που λαμβάνει χώρα ανά διετία
παρουσιάζει ποικίλη χορωδιακή μουσική υψηλής ποιότητας, σε μια μεγάλη γκάμα που
περιλαμβάνει θρησκευτική, κοσμική, κλασσική και λαϊκή μουσική.
Ιδρυμένη από τον μεγάλο Σόλωνα Μιχαηλίδη, η χορωδία ΑΡΗΣ, είναι από τους
αρχαιότερους πολιτιστικούς φορείς της Λεμεσού που γιορτάζει φέτος ογδόντα χρόνια
από την ίδρυσή της. Διάνοιξε κυριολεκτικά έναν καινούργιο δρόμο και αποτέλεσε
πρότυπο για τις χορωδίες που ακολούθησαν. Μια χορωδία με παγκύπρια αλλά και
πανευρωπαϊκή εμβέλεια, η οποία καθιέρωσε τη χορωδιακή παράδοση στην πόλη και
ευρύτερα στον τόπο μας και αποτελεί σήμερα ένα μουσικό σύνολο, γνωστό και
αναγνωρισμένο στον ελλαδικό χώρο αλλά και τον διεθνή.
Η χορωδία ΑΡΗΣ είναι αδιαμφισβήτητα ένας από τους καλύτερους πρεσβευτές της
πατρίδας μας και εκπροσώπησε επάξια την Κύπρο σε δεκάδες διοργανώσεις στο
εξωτερικό, πάντοτε με σοβαρότητα, υπευθυνότητα και ψηλό καλλιτεχνικό επίπεδο.
Είμαστε όλοι περήφανοι που η Λεμεσός δημιούργησε, διατήρησε και αναπτύσσει
περαιτέρω μια τόσο σημαντική χορωδιακή ομάδα, γεγονός που οφείλεται κατά κύριο
λόγο στην αγάπη και αφοσίωση των μελών της Χορωδίας ΑΡΗΣ, αλλά και στην
φωτισμένη καθοδήγηση των μαέστρων της, με ξεχωριστό παράδειγμα τον Μαρίνο
Μιτέλλα που για χρόνια την υπηρέτησε με υποδειγματική αφοσίωση και στη συνέχεια
τον άξιο διάδοχό του, τον μαέστρο Σόλωνα Κλαδά, που συνεχίζει με την ίδια αφοσίωση
και τον ίδιο επαγγελματισμό.
Η συνεργασία του Δήμου μας με τη Χορωδία ΑΡΗΣ υπήρξε πάντα στενή και αμφίπλευρη.
Ο Δήμος Λεμεσού 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
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Δήμου. Να επισημάνω ιδιαίτερα και να ευχαριστήσω ακόμα μια φορά για την ξεχωριστή
συναυλία που συνδιοργάνωσε ο Δήμος μας με τη Χορωδία του Άρη το 2017, έτος Βασίλη
Μιχαηλίδη, αφιερωμένη σε μελοποιημένους στίχους του εθνικού μας ποιητή.
Συγχαίρω θερμά την Χορωδία ΑΡΗΣ Λεμεσού, τον μαέστρο και τα μέλη της για τα
θαυμαστά επιτεύγματά τους και εκφράζω από καρδιάς τα συγχαρητήριά μου.
Εύχομαι κάθε επιτυχία στο Στ΄ Ευρωπαϊκό Χορωδιακό Φεστιβάλ καθώς και νέες μεγάλες
επιτυχίες στο έργο της Χορωδίας και επαναβεβαιώνω τη στήριξη του Δήμου Λεμεσού
όπως και τη δική μου προσωπικά, καθώς και τη δέσμευση μας για τη συνέχιση της
βοήθειας και συμπαράστασης προς το έργο της Χορωδίας του ΑΡΗ Λεμεσού.
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