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lν ΕΤΧΑΡΙΣΤΙΑΙ ~/.lπ 
1[_1 'λ 'Η Φιλόπτωχος , Aδε~φότης 
έ Λευκωσίας έκφράζει τάς θερ

;ν μάς της εύχαριστίας ΠQος τους 
εύγενείς καλλιτέχνας τού Μου
σικού Συλλόγου «Μότζαρτ» 
Λευκωσίας, δια. την ύπερ τω" 
άπόρων δοθείσαν συναυλίαν, την 

, διεύθυνσιν τού κινηματογράφου 
«Παλλάς», διά την δωρεάν πα-
ραχώρησιν τού θεάτρου, τον κ. 
Ζα6αλλην διά την δωQεάν έκτύ

, πωσιν των εΙσιτηρίων καΙ τον 
i- Δημον Λευκωσίας δια. την άπαλl-It λαγην των είσιτηQίων τού φό-
,\, QOU θεαμάτων. - ~ "-1»-- 1\ 

- _τ' ..:;;;ι .... ν ~/~ 



ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΟΥ ΙΚΗΣ 
(ιι Ι [~ 
ΕΜΕΣΟΣ , Η (Τοίί άντα

ποχριτοίί μας) .- 'Τπο τοίί Έ
ξετασΤΟίί τοίί ΤρΙ,'ΙΤ\! Κόλλετζ 
τοίί Λονδίνο\! Δρο; Κούπερ διε
ξήχθησαν τήν παρ. Δευτέραν 
Κ'αί Τρίτην αl εξετάσεις J,IιO\!σι.
κης εΙς το 'Ωδείον Λεμεσοίί. 
Πάντες οΙ προσελΜντεg έπέτ\!
χον. Κατά .άξεις τά άποτελέ- . 
σματα ε~oυν ώ? έξης κατ' άλ
φα6ητικην σειραν ; 
Π ~ ά ν ο; Π 9 ώ τ η Τ ά

ξ ι ς: Σ. Άττεσλη. ΕΙρ. Γερ
μανάκου, Β. Γλ\!κ{ι, Φ. Θεοδο
σΙΟι<. Β. Κρασσ., Π. Κρασύ., Ζ. 
Λάπσια, Π. ΠαναΥίδης., 'Ε\. 
Παράσχου (δλοι μετά διακ.ρί
σεως). 
Τ ά ξ ι ς Δ ε \! τ έ ρ α: Γ. 

ΖάμπΟΥλο\!, Α. Οίκονόμου καΙ 
Β. ΧατζηγεωρΥίο\! (μετά δια
ΚQΨ1εως) Ε. Κ1Jριιa.ΧΙδοtl, Φ. 
Κ ι<ριυ.κιδοι<. 
Τ ά ξ ι ς Τ (Ι ί Τ η: Λ. Κα

λοΠΡ!&υ 1'.αί. Ν. Κα.ρσ:Υιάννη 
(μετά διακρΙσεως), Φ. Ko\J1t,
ζάντα, Γκι::ι. Λανίτοι., Μ. Χατζη 
V1.κολά.οι< . 
Τάξις Τετάρτη:c 

Μον. KυριαxLδoυ. Έλ. Λαμ.ά.ρη, 
Κ. AI1IJy.ii, Λ. Μακρη, Α. Μαν· 
δρίδου. Β. Mαρxoυl.λη, Λ. Ξιο" 
τα. Β. Παπa.Χώστα καΙ Λ. Φι· 
λιππίδυ\! (μετά διακρίσεως), Λ • 
• Αργυρίδοll και Ε. Πωταδοπο(ι
λοι'. 
Τ ά ξ ι g Π έ μ Π τ η: (Μέ

ση Σχυλή): Τ. Βλάχου, Μ. Θε
οδοσίου και Ποl.. ΠαναΥίδης 
(μετά δια1'..ρίσεως) . 
Τ ά ξ ι ς αΕ χ τ η: Λίγ. 

Πατσαλίδο\! καΙ Λ. Σχίζα (μαθ. 
κ. Γ. Μιχαηλ!δοιι) (μ'ΕΤΙ'ι. δια
κι::ιίσεως) . 
Τ ά ξ ι ς Έ 6 δ ό μη. (Ά

"ωτέρ·;t Σχολή): Ε. Άντωνιά
δου, Τζ. ΜπενΤΟΥιάν, Γ. Πηλα-
6ά.κη καί Ν. Σ σ.66ίδο\! (μετά 
δια.κρίσεως), Μ. Άττεσλη. 
Τ ά ξ ι ς Ό γ δ ό η: Μ. 

'Iωαννiδης, Σ •. Nικoλσ.tδης καΙ 
Μ. Σα66ίδου (μετά διακρίσε
ως), Ε. "I~\σ.μπα . 
Β ι ο λ i. (Σχολή κ. θέ.μι, 

Χριστοδούλο\!) : Π ρ ώ τ η 
Τ ά ξ b ς: Μ. Όνησιφόρο\! (με
ro διακρίσεως) . 
Δ ε υ τ έ (Ι α Τ ά ξ ι ς: Δ. 

Ά\.".ωνιnδης, Μ. ΜπενοΟΥιάν, 
Ε. "Ιλλα.μπα, 1ΙΙ Μιχαηλίδης, 
Ν. ΟΙκονομ.ίδης, Μ. Σ οφοκλέ
ο\!ς καΙ Ρ. Τοριάν (μετά δι,.:ι.
κρίσεως), Α. Μενελάου. 
Τ ρ ί τ η Τ ά ξ ι ς: :Σ. 

Ντακχίλ, Λ. Λotζoυ, Α. Πο.ο
VΊΔης και Κ. Στα\'ρι,iδης (με
"ά διακρ[σεως). 



ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ 

Η ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ τον ΓΥΜΝΑΣlον ΛΕΜΕΣον Ι 

ΕΙ1'αι πολυ σπά1'ΙΟ 1'ά φε1ηεις άπο 
μιά μαθητικη ioer?] η μιά μα<{}ητι
κη παράσταση Υοητευμ&ος άπο τΟ 
ο,τι εΙδες, πλημμveισμέ1'ος άπο χαλ-

• λιτεΧ1'ιχη • ομ?eφ,~ χαι δΙχω~ 1'ά 
κel1'ης με τη1' επ,είχεια που δι 
χαιοϊίται ό μα1J.ητόκοσμος στις χαλ

λιτεχvιxές .του έμφα1'lσεις. 
Κι' ομως σ' αtιτo το ζηλευτο έπ{

πεδο εφ1J.ασε το Γυμ1'άσιο της πό
λης μας μέ τη1' καλλιτεΧ1',χη ίορ
τη που μσ.ς παρουσΙασε τη1' παe. 
Πέμπτη στο .Παλλάς» . ΤΟ τόσο 
αΙσθητά ά1'υψωμέJιΟ χαλλ,τεχ1'ΙΧΟ 
έπΙπεδο που εφ1J.αdα1' οΕ μα-{J.ηταΙ 
χαΙ ,μα1J.ήτρ,αι του Γυμ1'ασΙου μας 

μέ τη1' πεπειeαμέ1'η Gέβαια καθο
δήΥησι χαι διδασκαλία τώ1' κα1J.η
Υητώ1' τω1', έφαί1'ετο όλοκά1J.αeα 1'ά 
διαΥeάφεται στές ΚΙ1'ήσε,ς ΤΟ1' χο
e01' καΙ τά reayovdta που έκτέλε
σα1' στη1' ίοeτή. 

ΤΟ πeόΥ!?α~μα Bexta~ .fέ τ? τόσο 
Υ1'ωστο και αγαπητο σ ολα τα παι
διά του χόσμου παeαμvθι '~'1'τε
eέλλα» , που παιζότα1' τές ήμέeες 
αtιτές στο ΧΙ1'ημαΤΟΥeάφο Έλλάς 
της πόλεως μας, διασκευασμέ1'0 σέ 
παeαμvθόδe/λμα μέ μουσική. '.Αλή
-θεια ποτέ δέ1' πεeιμέ1'αμε πως -θά 
δουλευότα1'ε τόσο στη φα1'τασΙα τώ1' 

κα~ηyψώ? ,που το, ίικη~ο1J.!τησα~ 
Χαι -θα επαιζετο τοσοJl ωραια και 
παeαστατικά άπο τές μαθήτeιες που 
το έκτέλεσα1'_ ΟΕ μικeές καλλιτέ
Χ1'ιδες μπαΙ1'01'τας ή κά1J.ε μιά βα
-θειά στο 1'όημα τoiί edlov της, ε
~αιξα')l τόσο ,φυσικ~ καΙ ώ~αϊα που 
εδωκα1' ψυχη . και ζω1'ταvια στο 
παeαμυ1J.ι. ' ΕξαιeετικηJl i1'rvnooa. 
έπeοξέ1'ησα1' τά μπαλέττα μέ τους 
χοeούς rOJr, όλο χάeη καΙ ev-{J.μό . 
Τά χτυπητά χeώματα τώ1' κοστου
μιώJl τώ1' μικρώ1' xoeEVretQj1' ά1'ά
μεσα στο φόη;ο τώJl πλούσιω1' σκη
",κώ1' έδιδα1" μιά εΙκό1'α σπάταλης 
Ομοeφισ.ς και πολυτέλειας_ ΤΟ oe
ΥΙ? αtιτo τώ1' άJlτιθέσεω1' τώ1' xeQJ
ματω1' σ' ε1'α cbeaio συ1'δυασμο πα
eova{atB μ~ά φα1'~ασμΙ::Υοeικη π~
eαμvθεJlια εικό1'α, ε1'α αeμο1'ΙΚΟ συ
,,~λo yεμσ.~o δl!οσιά, ξέχ,,;,μέ1'η ,άπο 
τα 1'εα1'ικα πeοσωπα που το απο
τελουσα1'. ΚαΙ το παeαμυ1J.ι αυτο 
μέ τους πelΥκηπες και τις μάΥισσες, 
μέ τις πeΙΥκήπισσες Χαι τις άΥά
πες τους, σν1'οδευότα1' dno τηJl 
μονσικη του κ . ΜιχαηλΙδη, Υεμάτη 
ποΙηοη καΙ Jμοeφιά, το ίδιο cbeaia 
όπως τά χeώματα καΙ το παeαμυθι. 

Έκυλουσε κ, αtιτη ηeεμη καΙ άπα
λη Υιά 1'ά τeαΥοvδήση μέ τους 
Υλvκοvς της ηχους πότε τ01' πό1'Ο 
της φτωχης :n eΙΥκήπισσας, πότε 
τη1' άΥάπη της καΙ varsea ΤΟ1' 
1J.elαμβο και τη1' εtιτυχΙα της. 

c ΤΟ, ρόλο της :2Ι1'τεe~λλ~ς: :r:01' 
υπεδυ1J.ηκε θαυμασια και με α1'ωτε
eo, παeά τη1' ήλικΙα της, ψυχολο
γημ&ο παΙξιμο ή μικeη μα1J.ήτeια 
Βά1'ια Mveta1'1J.onoiJlov, που τη1' 
dtaXel1'llt μιά μεΥάλη καλλιτεxvικη 
διά1J.εσι και πον τη1' vποG 0'1 -θε ϊ ή 
cbeaia αe-{J.eωση της Χαι το Ιδιομα
τικο τέμπο της φω1'ης . της. ΈπΙ
σης πολυ χαeιτωμ&ες χαΙ μέ πολν 
μπelο στονς eόλοvς ' τω1' ήτα1' οΙ 
μα1J.ήτe,ες UOlya Δα"Ιτου, Βα1'θοvλ
λα ~τυλια"Ιδoυ χαι Δoiίλλα Nεo~ 
κλέους. ΤΟ πeόΥeαμμα έτελεΙωσε 
~έ reay~vdtQ, μεyά~ω" μοvσοveΥώ1' 
εκτελεσμενα από τη" v:ι:έeοχη χο
ewdla του Γνμ1'ασΙου το άξιόλΟΥΟ 
δημιοveΥημα τoiί μεΥάλου μας μον
aoveyoiί 2όλω"ος Χαι πον τη1' χει
eοκeότησε -{J.εeμά τΟ πυχ1'Ο άκeοα-
τήeιο. μ- φ. 

••••••••••••••• ! 



μοι Gϊlίαν v:toaXEmv γάμου. 
Η ΠΡΟΧΘΕΣΙΝΗ r ~ 
ΣΤΝΑΤΛΙΑ ') 
ΚαΙ ή συναύλία, TiIv δποίαν 

Jtδωσε τΊιν ~σ:ιέραν της προχθες 
'" Πέμπτης ό Μουσικος :Έί,!.λογος 

«Μότζαρτ,> είς το κινηματοθέα
τρον «ΠαλλιJ.ς<) ύπερ τού ταμεί
ου τού Φιλοπτώχου Συλλόγου .λ... 
Λευκωσίας, ί,πηρξεν έξαιρετικα '-... ,"' 
f:τΙΤl.'χης ά1ΤΟ πάσης καί,λιη.χ,'ι- _~, 
κης άπόψεως. 'Ό~.α άνεξαφέ- ~ 
τι')ς τά πρόσωπα, τα μετασχόν-
τα της συναυλtας έξετΗεσαν το 
έκλεκτlιν δσον καΙ δύσκο/.ον 
πρόγραμμα της 6ραδυας με α-

_ κρα.ν τελειότητα κάτ(α ίιπο την \ 
μαγΙΚ11ν μ."tuγκι!ταv τού φημι- ....... ~ 
σμένου μαέστρου κ . Σόλωνος " 
ΜbχuηλΙδη. 'Εν όλίγοις 11 γενικι1 t 
t:ντύπωσις τoi'ί σ.κροα.τηρΙου, το 
όποίον παΡη1ιολο{·θησε με θρη
σκcuτικιlν κυριολε-ι.τικως προσο-
χην, άo't' άρχης μέχρι τέλους, ~~ 
Τ11Ύ έκτέλεσιν τού ΠΩογράμμα- Ι\.~.:) 
τος, δύναται wως να.. σ'u-νoψισθίi ~ 
είς τρείς λέξει ς: Θα.υμασμος, 
συγκΙνησις καΙ ύΠΕρ1]φάνεια. ΤΟ 
τελευταίον--ή ύπερηφάνεια-ά-

. ναφέρεται εξ ίσου εΙς τούς φιλοτί 
μους, συμπαθεστάτους καΙ άξΙ
ους πάσης; ύλικης καΙ ηθικης 
ένισχύσειαc; καλλιτέχνας ταν 

,- 4:Mότζ~ρτ,», εί~ ~oυς διδά~αν-
1- τας αιιτους και \'ις την πσλλα

χ(ος δια6αλλομένην (ι;το τον ξέ
» νον καλοθελητισμόν γενέτειράν 
ύ των. 



το ΜΕrΑι\Ο ~EKINHMA . Ι 

Η ΣνΝ·ΑΥΛΙ·Α ΤΟΥ ΗΜΟΤΖΑΡΤ" 
ι •• 

Α ΠΟ μια. δεκαρτ(α καΙ ;ι:ιότε
ρο το δνομα του σωματεΙου 

«Μότζαρτ» ενναι auvSeIle.vo ~~ε 
κάθε μουσικ,ι κΙνηση ΚlΙπριακ'l1, 
που μπορεί να. θεωρηθεί σο6αρή. 
'Όταν ενα άπομεσ11μερο του 

'Απρ(λ'l1 τοϋ 1939 μερικοΙ έρασι.
τέχνες καΙ φίλοι της μουσικης 

, Ilatri10vtav για. νύ. ίδρύσουν το 
Γ nl)ffitO καθαρα. μουσικο σωμα

τείο της Λευκωσίας. τίποτε Ηλ-
ι 1.0 δεν εΤχαν που VLt 6nσιστοϋν 
ε!:όν άπο το\' πλοί,σιο ένθουσια
σμό τους καΙ την ορεξη τους γισ. 
δοι lλΒ!ά. 

Tt κατάφεραν άπο τότες οΙ 
φιλότιμοι α,}τοΙ σκαπανείς , με 
τΙς καθεχρονικές .ους ml,'αlIAIe; 
καΙ τη συl.φετοχή τους σε κάθε 
σ06αρ,1 καλλιτεχνΙΚ1j έκδήλωση 
του τρποtl, ώτοδεΙχτηκε περΙτρα
να το 6ράδυ .ης περασμέ,'ης 
Τετάρτης με τη «Μεγάλη Σ υ
ναυλία το\'ς, που δόθηκε στο 
θέατρο «Pόγια~. Δημιούργησαν 
κοινο πρίi'>τ' άπ' /)},α. Μισ. κατά
με{1Τ'l1 αιθουσα περίμενε \.ά. τού; 
άκούσει κι' σταν τούς ακουσε 
τους χειροκρότησε με άγάπη, με 
στοργή, μ' ένθουσιασμό . ΓιατΙ 
τους &ξιζε. 
ΚαΙ τους Ηξι'ζε , δχι μονάχα 

J γlατ~ ύπηρξαν πρωτοπόροι στο 
~ μουσικό μας ξύπνημα, άλλά καΙ 
Ι γιατΙ δουλεύοντας με σύστημα 
f χαΙ ί'πομονη καΙ περιφρο\'(οντας 
Ι τό: τόσα έμπόδια καΙ τΙς τόσες 

Ι 
άπ.ογοητι:ύσεις (περισσότερο ά
πογοήτεύση εΙναι ή άμοι6η τού 

ι :ξ{υπρΙου καλl.ιτέχνη)κατάφεραν 
οΙ ίδιοι να. γ[,'ουν τόσο αρτιοι., 
:tou \.α. ξεπεράσοι'ν άναμφισ61Ί
τητα το στάδιο του tρασιτεχ\'ι
ι;μου. 

'Η ~φετεινή συναυλία ε[ναι τό 
ά:rοκορύφωμα τ·ης ποιοτικης άνό
δ6υ του «Μότζαρτ». ΞεκΙνημα 
σταθερο για. καινούργιες έπιτυ
χίες. ΚαΙ το ξεκΙνημα αύτο έγ-

ι καινιάστηκε -ΙΙδη μ' /1να περ(λαμ
προ δνομα της σύγχρονη:; μου
σικης, τ' δνομα του Σόλωνος 

Ι 
ΜιχαηλΙδη, ύπο την καλί.ιτεχνι
κη διεύθυνση του όποΙου τεί.έ
στηκ.ε ή συμφωνικil μooταγωγLα 

Ι 
τη; περασμένη; Τετό.ρτη;. 

••• 
Το πρόγραμμα της συναυλΙας 

..... Ην π;'oίlσ.& ίόο'1. δΙfι1.tΎμννα. Κ' 
IJL προσδοκίες για. τiιν ~ρμψεΙα 
του, κ' οΙ καλύ17Ερες άκόμα, ξε
περάσΤΎjκαν άπ' την πρώτη 
στιγμή, που ή μπαγκέτα τοϋ κ. 
Μιχαηλίδη εδωσε τό σύνθημα 
της ~''(lρξη; με την «Εισαγω
γή» στό μελόδραμα του Mότ~αρτ 

ι οΙ «Γάμοι του ΦΙγκαρω». 'Αμέ
σως το κοινό καταλά6αι\'ε πώς 
ζουσε κάτι 1'0 άνώτερο, κι' δσοι 
'εύτύχησαν ν' W/.ούσουν το ίδιο 
Ι κομμάτι σε κάποια φημισμένη 
ι " 'δ "Ο . κo(lι με πα οα οση (ζ περσ..» τη:; 

Εύρtοπης άπο έπαιγγεί.ματίρς 
μουσικούς, δυσκολεύουνταν ,.~ 
ά,τοφανθονν πίlΙΙ'Ι ~ρμηνfία ήταν 
περισσότερο πλήρης, έκεί\·η η 
έτούτη που ακουαν στη ΛείΙκω 
σΙα . 

ΤΗταν αψογη ή Ικτέλεση της 
'06eQToilQa; του Φίγκαρω, u
πως ~ταν" καί, στο δεύτερο μέ
ρος, ενα αψΟγο έρμηνευτικο σύ
νολο δ (,Θάνατος της "Α σης» 
κι' δ «Χορος της 'Aν(1ίoα~» άπο 

τοσ 1<. ΑΝΤΡΕΑ ΓΑΒΡΗ 

χαηλίδη καΙ ιb; μt:\8(!'tρου , δταν 
με ~γκαιρη διαΙσθηση Πf<ιό6λεπε 

\ τΙς έναλλασσόμε\'ες ίδιοτροπίες, 
a; πουμε, τοίί σολΙστα, καΙ κα
τάφερνε μέ άκρωεια να. τΙς με
ταδ ίνει σΤ11ν 'Ορχήστρα . 

Μια. άλλη άξιοσημε(ωτη συμ
μετοχή ηταν κι' δ κ. . Κώστα;; 
Πετρίδη~,σόλo βιoλoντσ~λλo στο 
Κο! 1\idrei τοΌ Μπρούχ. Ό 
Γερμανος συνθέτης που διακρί- ι---
νεται γιά τη γ1.υκύ'tητα καί ποιη-
τικότητα τη; μελωδικης του 
φράσης, 6ρηκε στο πρόσωπο του 
κ. Πετρίδη ί!να έρμη\'ευτ;ι με 
ά\'άλογη γλυκύτητα καΙ ποιητι-
κότητα ί!κφραστική. Κι' δ κ. Πε-
τρ ίδης, με τη σειρά .ου, στάθη-
κε τυχερός ~χoνταζ συνόδό του 
στο πιάνο τον κ. 'Αρ6α'\'ιτακ.η. 

•••• 
Το τρίο άρ . 4 ('Όπ. 15, δεύ

τερη και τρίτη κίνηση) τού 
Μότζαρτ ηταν μια. νέα !πιτυχία 
της κ. Λουλλοϋ; .Συμεωνίδου -
Στελλάκη στό πιάνο . Μαζί της, 
πολυ καλοί οΙ κ.κ. Μέντζης (βιο-
1.1) καΙ Διαμαντής Μιχαηλίδης 
(6ιολοντσέλλο ) • 

'Η κλασσικότητα της κ. Λυσι
μάχης 'Α ναστασιάδου 6ρήκε τ;] 
δικαίωσή της στην" Αρια τού 
Όρφέως. 'Η πολυ καλ;ι άπόδω
ση της μελωδίας καθρεφτιζόταν 
μ~σα στη χροιά καΙ το ύφος της 
φωνης της . 

Θαπρεπε ωως νά μιλ{ισουμε 
καΙ γιά τον κ. Σ αμψών (σόλο 
610/.(: Sicilίana-Rigaudon τοο 
Κρά'ίσ}.ερ) καΙ για. τη δ . Λυγία 
Κληρίδου που τόνε συνόδευσε 
στό πιάνο, καΙ για. τα. μέλη της 
'Ορχήστρας, για. δλους; καΙ γιά 
τον καθένα χωριστά, γιατί τους 
&'ξίζει , μά δεν μας παίρνει δ χω
ρος . 'Εκείνο πού nLotc{.oUIlE πώς 
θά. ~πρεπε "ά ποϋμε τωπαμε : 
'Ο «Μότζαρτ» μα; ~δωσε το δι
καΙωμα να. περηφανευόμαστε 
γιCι τη συμφωνική δρχήστρα που 
άπεκτήσαμε. Γι' ai'to τα. μέλη 
του ε[ναι άξιέπαινα. Ε[ναι άκό
μη, άξιέπαινα γιατΙ, παρατών
τας τΙι; 6ιοποριστικές τους δου
λειες καταρτίστηκαν για νά μα; 
προσφέρουν υ,τι μα; πρόσφε
ραν. Κ' εΙναι πρός τιμ{ι τους, 
'ι'ιατΙ Ι.'[χαν το xoUQa'Y.ιo νΗ6γουν 
atoil~ Iiρόμoυ; γιύ. "ά διαθέσουν 
είσιτήρ\α. 

~H μόνη θλι6ερη νότα σ' αύΤ11 
τήν ύ:τέροχη έπιτυκία. ~Eμαθε 
το κοινό μας ν' άγαπα τη μου 
σΙΚ1i, δυστυχως δμως οΙ περισ
σότεροι περιμένουμε άκόμη ,·αρ
θει δ καλλιτέχνης στά. πόδια 
μας για. να. πάρουμε το είσιτή
ριό μας. Δέν μό.θαμε ως τά τώ
ρα \.0. κάνοιιμε ούρες μπροστα. 
στα. ταμεΙα των θεάτρων για. να 
μπορέσουμε να. έξασφαλΙσουμε 
τη θέση μας προστα. στο σανί
δι , που θΛ φιλοξε\οήσΒΙ ενα καλ
λιτέχνη. 'Όταν τό μάθουμε χι' 
αύτό , θαχουμε κάθε λόγο νσ. 
αισθανόμαστε ίlκόμη πιο περή
φανοι για. το έπίπεδο τού πολιτι
σμoiί μα;. 

--~.~==::::..... 

~, - ~ 
τι~_σκη,~κη μελωδ1α τοϋ Noρfιη- . 
γου μ{)οοουl)γου 'Εδουάρδου 
Γ'Υ",ιρ(ηγκ, '(LfL τόν «περ ΓUvτ» 
του "I1jIEV. Αύτα. τα δυο δεiγμα
τα ε[ναι άρκετά. για. να. μας 
fιε6αιώσoυν πώς δ «Μότζαοτ» 
διαθέ1ί8Ι πια. μια συμφωνικη Δρ-
χήστρα πρώτης τάξΒως . 

••• 
Δίκαια, άπό τους σολίστες, 

ι που πήραν μέρος στη συναυλΙα, 

Ι 
με περισσότερο ένθουσιασμο χει
ροκροτ~iθηκε δ βιρτουόζος του 
πιά-vου κα1 καθηγηΤ1)ς της Μου-

! σικης κ. Γιωργος 'Αρ6ανιτάκης . 
Ό .διαλεχτΟς αύτός καλίJ.τέ- ' 

, χν11ς, dπό τους καλύτερους που ι 
, είχαμε την τύχη ν' άκούσουμε ι 
~ ως :.ώρα, ζωντά\'εψε με ί'πέροχη 
~ σαιι; Υ.εια καΙ δύναμη ( έσωτερι-
~ κ' έ ')' λ δ' • ;η ρμηνευτ,ικη τις με ωιες 

ι εν?ς κονσερτου Mότ~αρτ γιάι' 
πιανο, σε ρε μινFQ. .Σ τό . ( 
Κl)ν~έρ:o. ηίπ? Ρf.νηκε για. μιά . ~ 

• φοριι ακυμη η α:;ια τοϊ. κ. Μι- ' 1 



ΘΕΑΤΡΟΝ & ΜΟΥΣΙΚΗ 
( 

Το βράδ1J τοϊί παρ. Σαββατον εΙς r 
το μεΥαλορεπές Θέτρον Παλλάς ε- ~ 
δωκε τήν neoayyeliJ.eiaay O1Jya1Jll-" 
αν ΤΟ1J δ IιaiJ.' δλα εξαΙρετος καΙ . 
-ίιπό ά'J'ωτέeοv μοvσικοv καΙ καλ

'λιτεχνικοϊί πνεύματος διαπνεόμενος 
M01JatIιoo ΣύλλΟΥος lι10TZAPT AB1J

κωσΙας. 

, ΕξετελέσiJ.ησαν VπΟ..,της τριακον
ταμελοϊίς ι%ρτίας όρχήστeας ΤΟ1J, εΙς 
την dnolay σ1Jμμετέσχον καΙ "'f
λη τής Φιλαρμον-ικης της , ΑσΤ1Jνο- ...... ~ ..;ι 
μΙας vno τήν JtBiJ1'J.vyat')' τοϊί Iιa- ;t 
θηΥητοϊί τής ",01JatIιii> σ1Jμπολ{ΤΟ1J ',.. 
μας κ. Σόλωνος Μιχαηλlδη, μέ με- ~ ~ 
Υάλην εΠΙΤ1Jχlαν εΡΥα τοϊί ΜΟΖΙΙΓΙ, ~~ 
Grieg, Heydn καΙ ι'ίλλων. "-
Σ1Jμμετέσχον. εΙς σόλο πιάνο δ 

διακεκe.ιμένος πιανlστας κ. Γ. ' Αρ-
6ανιτάκης, εΙς τραΥούδι ή καλλιτέ
χνις κ. Δ1Jσιμάχη , ΑναστασιάδΟ1J, 
εΙς σόλο βιολοντσέλλο . δ Κ. Πετel
δης σ1Jνοδε1Jόμενος εΙς το πιάνο v
πο τotί κ. 'Αρfjανιτάκη. 
ΤΟ κοινο τής Δεμεσοϊί ε τlμη σε 

διά τής άiJ.eόας προσελεύσεώς ΤΟ1J 

τον iJ.α1Jμάσιον ΣύλλΟΥΟ που διά f\ 
Τi[ς ε~yενι~ής ΤΟ1J neoanaBelao τι- "~ 
μα την νησον μας. ~ 

Ό !ι101JσικοφιλολΟΥικος ΣύλλΟΥος 
τής πόλεώς μας n Αeης παρέσχε 
προς τον εν λόΥω ΣύλλΟΥον τήν 60-
ήiJ.ειάν ΤΟ1J εΙς τήν εΠΙΤ1Jχlαν της 

. ώραίας O1Jyavllao. 
Μέλη καΙ φlλοι τIιiί Mova. Σvλ

λόΥΟV Μότζαeτ μας εξέφρασαν τάς 
ενχαριστΙας κάΙ τήν ΙκανοποΙησΙν 
των διά τήν κατανόησι καΙ την 
ενΥενική.ι. :Ιl1μπεριφοράν καΙ σ1Jμ
πάiJ.ειαν που ή JuiJiJ.vyat> τοϊί Θε-
άτeΟ1J Παλλάς επέδειξε προν τον 
α"οπόν καΙ τή'JΙ Πl!οσπά-θειά'J' των. 

.. 



ΛΦΙΧΘlΙ 

Ο Χ. Σ. ΜΙΧΑΗΛΙJΗΣ 

- ΤΙ])' π. Κυριακι}), εΠα1'έκαμψε 
sξ 'Α Οηνό))' δ καΟ'ηγηnίς της μου
σικιίς κ. Σόλωγ .ΔΙιχαηλίδης, δστις 
κατόπι~' προσκλl)σεως του Ραδιοφω 
)' ικου Σταθμοϋ 'Α ()ψο)ν διηυ{)υνε 
τιίν συμφωl'ΙΚI))' δΡΧI)στραν το,υ εν 
λογφ ΣταfJμοϋ εΙς τl)ν εκιέλεσ ι ιι 
μο ι'σικώγ του συν{}έσεωιι. Κα{}ά ά
ναγινωσκομεl'. τα μουαικα εργα του 
κ. Μιχαηλίδη τά δποία έξετελέσ&η
σω' καί τά όποία εκάλυψαν όλοκλη
ρον το μουσικόν προγραμμα τοϋ 
Ραδιοφ. Στα{}μο·υ Ά{)ηνών, πρού
καλεσαν άρίστην έJ'τύπωσιν μεταξύ 
ολων τιον μαυσικάίν κύκλων καί ι] 
κριτικη τών εΙδικών ύΠIΊρξε ένθου
σιά'δης. 
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( ΜΙΑ κΑ'λλIΤΕΧΗIΚΗ Ι 
ΕΟΡΤΗ ΣΤΗ λΕΜΕΙΟ ι' 

•• • 

Ε Ί'ΣΤΟΧΗ iyrav ·1\ άπιΊφaση 
τίί)" άρμοδίωγ τοί! ΓυΙΙΥασίοl' 

Λεμεσού ν~ ~ιoργανΙ:),σoυν την 
καλλl,τεχνΙΚIΙ 1'0ΡΤ1] :του παρηκο-
1'0ΜΙησρ πληθο:: κόσμο"\! πτΩ θέα.-

ι τσο Παi.λάς;', ri\\' Jtερrισμενη ,-
__ -----1 Τετάρτη. 'Ως τ(:ισα iΊταν καθιε

ρωμένη μrινάχιι μια εμιrάνι.ση 
~πίσημ;η τoίi Σχολείου, έκεΙνη 
τι7n' Χρlστουγέ,,\'Ι'1\' . Με την 
προχθεσινη ίiμω; -;.αι.'.ιτεχνική 
~πίδειξη, αποδείχτηκε πώς :iXL 

ι ωά, άλλσ. δυο και τρείς γιοοτες 
τ.'. \' χσιiνo μποροϊ'ν νι·~. γί.\'οι·ν. 

Ι Σ τιlν foQTi] της :τε"ασμ ένη; 
• Τετάρτης, παρψ:ολουθi10Ίkj.ιε ενα 
παρrιμυθόδραμσ.. '': Σ ι ντερέtJ.α,> 
με μουσΙΚli. γραμμένη άπο το" 
διαπρεπη μουσικοσυνθέτη κ. Σό
λωνα :VΙιχαηλΙδη, στο όποίο ένυ
πηρχιιν εναλλασσόιιενε~ είκόνε, 
σκηνικης δράσης ~ χoρoϊi, Οl'θ: ' 
μου, στιγμές δραματιχότητος ι 
και στοχασμού. 
ΟΙ μαθήτριες 'Όλγα .\ανίΤΟί! 

καΙ Βαθούϊ.α Στι.ι.ιανΙδΟ1! έδη
μιούργησαν iπιτυχως τον ri'Jro 
των ίδlOτοόπων άδfί.trίi!\'. των 
~αραxαϊδεμέν(l)ν ~αι ξl;τ:rισμ~-ν(:!\' 
ο ε Ο1ίΟi ναl)(ων, που \ι()μι~oι'y πω; 
ι'ιρί.στηκαν άπο την μοίρα νϋ.ναι 

Ι <:ιl"(:HεQ?~ κόσιl~ ;' . και 'γ. μ Ι] 
Ι ι'ινα~lί"{νυ(ι)νται με τιι :{ατωΤfρuj 
Ι rιτρι:>ματα, Ι!στ(l) κι' ϋ.\' σ' ai·ta 
ι Ίιταν κι' .η P'fεooOα)3Ί.: άδει.ιτΙ\ 
Ι των. 

'Η Λoύi.σ. ~ εοκι.έους fπαιξι: ι 
μ~ ιρ'σικότητα ιί); μητέρα που ι 
γνΙ9ριζε πως "α με.ταχειρίζεται 
'τις cruMQEaxe; . θυγατέρες της . ( 
Ή Βάνια Μυριανθnποί,λοu (:)ς 
έΤfQοθαλης ilδει.q:ή, που παοα
γνωριζόταν ά.:τό την μητέρα καΙ 
τΙς άλλες άδελφές, επαιξε με 
τeτoια κrLταν~η~η που _ ά?φα.λως 

Χνl.σ]~oίi. 'Η "Ελση Κανελλίδο,' 
ώ; αρχοντας, καΙ f1 Τούλα Ίω-

Ι α 'νίδου ι:Ι; τελετάρχη:: ησα" 

Ι πο'.υ καλέ.:. '0 'Ανδρέας Μέσης Cftby ρό
. 1.0 του {':τηρέτo~ ύπijρξεν ή εϋθυ-
ιιη νότα. 'Έπαιξε ά6ίαστα, ά

ι lίροσ.τοΙητα καΙ με πολυ άέρα. 
Ι 'Aσι:rαλως θα έξελιχθη μια μέ
; ρα. 

'Αλλα y~.' οΙ μικρες; μαθήτριες 
χόρεψαν με ρυθμο καΙ χάρη πε
ρισσή. Χαρούμενες, ΠΕΤακτες 
δλο δροοια καΙ άθωότητα, 

" Α ξιοι. συ'lχαρητηρίω\, ε{ναι, 
ό φιλόλογος κ . 'Ηρακλης Άγ,lε
"Ιδης που μόχθησε YLr1 τη δ'δα
σκαϊ.(α, δ κ . Βίκτωρ Ίωαννίδης 
για την έπιτυχη σκ1]'\'ογραφία 
καΙ ,j δ. Φι'λιώ ΛινάQδoιl που 
δίδαξΙ' το χορό. 'Επίσης αΙ έν
δυμασίαι της κ . ΓενοΒέφας 'Α γ
γελινίδου σιινe6α'λαν στη\, δλψ 
έπιτυχία της παραστάσεω;. 

Στο δεύτερο μέρος της ~oρ
της εξετελέσθησαν {'πό της μι
κτης 100μελους χορωδίας του 
~'Ψ'να~ίoυ ~ρρένων κ~Ι θηλέ~)ν 
υπο την διευθυνση του κ. Σ 0'J... 
Mι~αηλίδη, «ή ,-ύκτrι» κω δ ,,-"Τ
μνος στον Θεό,,>, του Μπετδ6εν, 
δ «Χοοος των κυνηγων» του 
Βέμπερ, τό έμ6αΤΤ1ριον άπο τιlν 
/ίπερα 'Αtντα τού Β έρ\'Τι , ή 
.. νεότης:.' το\ί ΡοσσΙνι, και σαν 
επιστέγασμα. το άθάνατο 1(liλλη
λίιύία; του Χαίντελ που στ~κει 
πάνω άπσ τ6...-ιο ~αI. χρόνο σάν 
{ιπέροχη '{χ&ήλό:ιση εύλΜεια.ς 
προc; τον Δημιουργον του παν
τός, σάν ~Tμνoς της ά θρώπινης 
άδυΥαμίας για τοϋ θεοϋ ΤJ'!ν 
παγκιιριαρχία. 

Πρστοϋ τελειώσουμε το πα
ρόν, ρΙχνομε τήν Ι8έα πώς :τρέ
πει το Γυμνάσιό μας να δΙδη πιο 
σιιχνύ. τέτοιες εoρτ~·ς. ΓιατΙ 
έκτός των ταμειακων άπο;.α6ω" 
το κέΡδος στον Π\'ειιματικό κο.. 
1ιθικο '1'ομέα εΙ"αι έ~ ίσου ση· 
μαντl";.ό: Ψυχαγωγείται δ μα 
θητικσς κόσμQC και ταυτοχΙ) < 

\'ως ύψόn'εται i1 καλιιτεχ\'lκ'l 
στάθμη Τflio ,-"ινοίο . 

Π.ΙΕΡ. 
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• Δ νεχώρησε αεροπορικώς εις • Λ
{}ήνας τήν π. Π έμπτην ό κα{}ηγη· 

της της l1fουσΙΚ7Ίς κ. Σόλων Μι
χαηλ ίδης. Ό κ. lIιfιχαηλίδης προσε
κλή{}η ύπό τού Ραδιοφωνικού Στα
θμ'Jύ οπως δ ιευθυνπ την συμφωνι
κήν ορχήστραν τού εν λόγφ Στα
{}μού , δστις {}ά αφιερώσυ μίαν εκ
πομΠ7]ν του εlς τήν εκτέλεσιν μου
σικών εργών τού Κυπρίου μουσου 
ργού . 

Ή εκπομΠI] {}α γίνυ η]ν 9. μ.μ. 
(Ορ . ηΊς 10ης 1Ι1αιου (πρ.Πέμπτην) 
{}ά εκτελεσι'Joύν δέ τά ακόλου{}α 
εργα τού εκλεκτού μας μουσουργού. 
(rΒυζα'ι'τινό 6κίτσο»-Άφιέρωμα
l.Ηπαλέττο ~Ναvσικfiς καί Θδραπαι- ι 
νίδων απΘ τήν οπεραν (r ' Οδυσσέας» 
- Πανηγυρι η7ς Κακάβας-Ή ζωη 
εν τdφφ. 
Ό κ. Μιχαηλίδης {}ά έπιστρέΨ17 

εΙς Κύπρον αεροπορικώς τήν μετα
προσεΧ17 ΚυριαΚI]" . 

ΕύχαeΙσ~ως dναΥe6.φομεν δ~ι 

ή μεΥαλη μας ~eαΥωδ6ς κ. Μαeι.

κα Ko~oπoυλη Απ! κεφαλης iνος 

IKleK~oii iJ.tdaov, εΙς τον όποίον 

συμμετ;έχει και δ Κiιπeιος TιiJ.o

ποιός κ. Θεόδωeος ΜοeΙδης, iJ.d 
έπισκεφθΊι ~ην KvneoV' ~ήν 7ην 
Ίουλl.ου , 8πως δώσΊJ aeLedv κλασ 
σικων leΎων έκ τ;ού eεπεeτοeΙοv 

~ης, με~αξiι των όποΙων συΥκα

~αλέγoν~αι δ «Όθέλλος», cΈλι

σαβε~'" K.(i. 
Έκ~oς των leΎων αύ~ων ή κ. 

Ko~oπoυλη πeόκειται ν' άναβιβα 

συ εΙς Kvneov, εί7;ε εΙς ' dexaia 
iJ.έατ:eα εί7;ε elg 7;0 vπatf}eov, 

ι τ:ας δύο deχαΙαςτ:eαΥωδΙας «Χοη

φόeοι» κα! «' ΑΥαμέμνων» αΙ δ.

ποίαι θ' άΠΟ7;ελέσουν πeα.γμαn 

μιαν καλλΙ7;εχνικήν μυσ~αyωγίαν 

--_·-.IIfiIJI1ϊ-........ _~_διά ~oύς ΚvπeΙοvς. 
Ι Ρ1ϊ 'Ο 'Ύνωσ7;ος σκηνοiJ.έ7;ης κ. τα 

Τ1ιν π. Δευτέραν κατέπλευσε εΙς 
τόν λιμένα μας τό μεγαλοπρεπές 
ατμόπλοιον (rΝέγκμπuχ» η7ς Έβραϊ 
κης <Εταιρείας Ζίπι ISl-doel Navi
g'ation, τό όποίον {}ά έκτελfj Τ1ιν 
γραμμήν Αεμεσού-Νεαπόλεως -
Μάλτας-Μασσαλίας ε ι'τός 13 ήμε
ρών, ανά 22 l]μέρας. 

Τό ει, λόγφ ατμόπλοιον τό ό
ποίον εΙ,,:αι έκτ?:!ίσl-~ατ?ς 12 _ χιλ.τόν. 

κης Μουζενl.δης δ δποίος iJ.d συ
νοδεύση την κ. Κοτοπούλη και 

θα σκηvοiJ.ετήσ'!J μεe.ικα έκ τ;ω ... 
leΎω.., ~oiιτων, dιplxiJ.f] ήδη εΙς 

Kvneov κα! άνέλαβε ~ήν διεviJ.t . 
~ησιν της c.πισκέψ~ως ~oϋ lν λό 

Υφ iJ.Ldaov, ή όποΙα δiινα~αι να 

iJ.ewefJiJ.ΊI ώς εν καλλι~εχνικoν 

ΥεΥονος δια ~ην Νησον μας. 



Ο Κ. ΣΟΛ. MIXA~ΔJiΣ- ~ 
D~ 1.: ν 

ΛΕΜΕΣΟΣ, 1:j (ο 'ffί- ι; 
ποκριτου μσ.ι;).- Ό γνωστ&ς ~ 

ε μουσουΡΥός κ. Σ όλων .Μιχαη- <Ι 
λίδης αναχωρεϊ: το προσαες κ 
Σά66ατυν εΙς Εύρώπην. Ό κ. Ε 
Μιχαηλίδη _ , ώς έδημυσιεύσαμεν 6 
καΙ προηΥουμ.έ,·ως, προσεκλήθη σ 

- Υ..αΙ έφ$ΤOςj ώς μέλος της Κριτι- ~ 
κης Έπ~τρoπης ε!.ς τον Δ~θνη σ 
Moυσικm, ΔιαΥωνισμιΊν της Οϊ ... 
αλί.ίας, ό όποϊ:ος θίι δt€ξαιχθή 

- μεταξυ της 3ης καΙ 9ης 'Ιουλί
συ. ΕΙς τΟν εν .'\όγφ διαγωνι
σμον έδήλωσαν συμμετοχην 120 
χορωδίω. εξ 22 χωρισν της Εύ
Qώπης καΙ' Αμερικης. (Γαλλίας, 
Ίταλίας, Γερμ.σ.νiας, 'Ισπανίας ε 
Αύστρίας, Νορ6η-Υίας, 'Ολλαν
δίας, Βελγίου, ΟύXQllVΙας, Xιr /Ι 
I.ηι;l, Καναδά κλπ.) IC 

t\ί χορωδίαι υά εκτελέσουν '" 
δύο υπηχρεωτικά εργα: του ιι 

Xα~vτ;ε~ -ιό «'.Aμ~~ dπ1ι τό~ Ι 
- «Μεσσιαν;, και το εΡΥD" του λ, 
Σ~MιχαηΈδη «lltoτb; Γ 
Σταυρός» . ΤΟ :εν λόΥφ εργον κ 

- τo~ιχa1'\M!η έξεδόθ!} 'ί~η Κ 
καΙ '~ΚUKλoφόQησεν εΙ.ς E~ρφπτιν. tl 

πεQt τά .έλη 'Ιουλίο\.! ό κ. 
- Μιχαηλίδης θίι μετα6ίi εις ''Ο
Ι 0.\0 της Ν0Q6η-.,ίας. ίiπ~Ι' θά κ 
Ι διευθννn την 'OQχήστραν του 

, ! Ρα&οφωνικ.οϋ Σ -ιαθμοϋ εις Σ u
, ' vαυλία.ν συμφωνιxιίiν εργων του. 
! 'Ακολούθως θα btι.oκεφθίi το 
Β έλγιον, Γαλλίαν καί τΟν Σε- c 

ετ: πτέμ6QLOν θά λά.61l μέQOς είς 
ευ τό Φεσu6άλ και εις -ιό Συνέ
zd. δQroV της Διεθνοϋς ΈΤαιQεΙας 
u- λα."'ι,Κης Μουσικης εΙς ΖάΥΚΡΕπ, 
Ι'- -της όπσίαι:; cl,m μέλος τού έΚΊε-

λεσ,&ΙΥ.οϋ ·}:υμ60υ}.(ου "ης. 

'" tJ-rn 1'1 ,; rvf· 

f7 iΓ~h ~ Jωιώ4vι - ~;"" 



/ <TOnω -Ο 1<. -10116 ΗΙΧΔΒΛΙΔΒΙ ~ 
ΕΙΣ ΤΑΣ I,Β6ΑΣ . ',1η 
rι~w~~ 
'Ανεχωρησε την παρελθοϋσαν ( 

Πέμπτην άεροπορικως είς τάς 
'Αθήνας δ Κύπριος μουσουργος 
καΙ μαέστρος κ. Σ όλων Μιχαη
λίδης, δπου ~χει κληθη εΙδικως 
διά νά διευθύνη εργα Ιδικά ΤΟΥ 
καΙ άλλων συνθετων, τα δποία 
θι'ι. έκτελεσθοϋν ύπο της 'Ορχή
στρας τοϋ Ραδιοφωνικοϋ σταθ
μοϋ 'Αθηνων την προσεχη Πέμ- ι ~ 
πτην, 10ην ΜαΙου και lJJραν 91' 
μ. μ. , 
τα εργα τού κ. Μιχαηλίδη, 

τα δποία θά έκτελεσθοϋν ε[ναι; 
«ΤΟ Πανηγύρι της Κακά6ας:ι>, 
«Ή Ζωη έν Τάφφ» (συμφωνι
κον ποίημα), «Μπαλέττο Ναυσι- ~ 
κας και ΘεραπαινΙδων» άπο 
την οπεράν του «'Οδυσσευς», 
«'Αφιέρωμα» καί « Συμφωνικο 
Σκίτσο». 

'Επίσης δ κ. Μιχαηλίδης κατά 
την ίδίαν έκπομπην θα διευθύνl1 
άποσπάσματα άπο την οπε ραν 
«Διδώ καΙ Αίνείας», εΙς τα δ
ποία θα λά611 μέρος καΙ ή κ. 

• Φάνη' Αϊδαλη ώς σολωτ . .. 







Ο Κ. ΣΟΛΠΝ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ 
~- ΕΙΣ T~EΣTΙBAΛ ΟΥΑΛΛΙΑΣ 

fδιdr---
ΑΕ Ό Σ, 10 (Τού άνταπσ-

lν ΚQιτού μας) . - Ό γνωστος μου
σικοσυνθέτης σ\lμπολίτης μα; 
κ . Σ όλων Μιχαηλίδης μέλος τη; 
κριτικης 'Επιτροπης τού Μουσι- Ι' 
κου ΔιεθνΟύς διαγωνισμού, προσ-
εκλ11θη δπως παοαστίί είς το Μυυ- , 
σικον ΦεστιιJι'.ιλ της Ούαλλίας , τ,ο Ι 

,- δποίον θά άρχίση Τ11ν 3ην Ίου-ι 
Ι λίου καΙ θά λήξη τήν 9ην τού αυ
ς τού μηνός. ΕΙς τούτο θά λό.60υ_ν 
ο μέ~oς , ανω των έκατον χοοωδιων Ι 

του κοσμου. 

Το Σ υμ(jοuλιον τού ΦεστιΜλ ; 
,- καθ(~ρισεν ώς ύποχρεωτικά θέ,μα-1 
1- τα διαγωνισμού μέρος άπό τόν 
υ «Μεσσίαν» του ' Χέντελ (το περί-
1- ιιημο\" Aμή~ 'και το εργον το.ύ κ. ι 
ι, Μιχαηλίδη t,Rux' Fidelis» (Πι-

στος Σταυρός) εκκλησιαστικης 
lι έμπνεύσεωζ .. 

"Ιπάρχει σκέψις δπως εΙς το 
τέλος τού ΦεσΤΙ/)CLλ δλαι α! χο- ι 
ρωδίαι ένωθούν και ύπο τήν διεύ
θυνσιν τού κ. Μιχαηλίδη ψάλουν \ 
τήν σύνθεσίν του. Ό κ. Μιχαηλί- '\ 
δης, ώς μέλος της πενταμελούς ζ 
κριτικης έΠΙ1ίροπης, μετέσχε καΙ c 
τού Φεοτι6ο.λ της Οίιαλλίας" 
τού 1019. ' ~ 9 

(( 'IlJ.r~Iι[JIι6'~' 
Ir?,~"" " 9'+ lf'l 



Γ 03 
ΡΕΣΙΤΑΛ ΠΙΑΝΟΤ"" , Ι. 
ΚΑΙ ΤΡ ΑΓΟΤΔΙΟΤ ".,./11 
., M~ι; παρέχ~ται ή πληqοφορ(;.ι, 
στι την μεθαυριον Δευτεραν, 10-

gq. 5.30 μ.μ., θι'ι μεταδoθίi ύπό 
τού ,ραδιoφ(ι)νLΚO~ σταθμ?ύ Λ~
κατιιμιας έκλεκτον ρεσιταλ πια
νου και τραγουδιού ύπό των Κ.κ. 
ΓιάΙΡΥου Μιχαηλίδη (πιανίστα) 
και Μαρίου Μαληκίδη (τενό
ρου). Θύ. έκτελεσθούν εΙς τό 
πιάνο μουσικοσυνθέσεις Σ οπεν 
και Σ ούμπερτ, επίσης δε «ή 
αρπα της Σ απφσϋς» (διύ. πιά
νο) τού κ. Σ όλωνος Μιχαηλί
δη . Ό Χ. Μ. Μαι.ηκίδης θι'~ 
τραγουδ1Ίση αρι ες άπο oπερε ~ , 
καθ~lς και τΩ « pι.ι ξήριnν τού f
ρωτος» (elίzir d' amore.) 



Ι ΤΟ ΑΠΟΧΑIΡΕΤιΣΤΗΡIΟ 
. ΡΕΣΙΤΑΛ ΤΟΥ Κ. Γ. θΕΜΕΛΗ 

Κάθε νέα έπαφή με τόν εξαιΡε
τικόν αύτό καλλιτέχνη ενισχύει 
την πρώτη έντύπωση, φωτίζει πιό 
πολύ τΙς ποικίλες πτυχές του με
γάλου ταλέντου του, δυναμώνει τη ' 
γοητεία T~υ θαύματος του. Άλή

θεια, τΙ θαυμα! Ό τυφλός αύτός 
καλλιτέχνης φωτίζει την ψυχή μας 
με τό φως τό άληθινό, τό θεϊκό 
της άνώτερης τέχνης. ΟΙ άψοατές 
μένουν μαΥευμένοι κυριολεκτικά 
μέσα στην άτμόσφαιρα πού δημι
ουργεί. Δεν ξέρω αν πολλοΙ στέ
κουν θαμπωμένοι μονάχα μπρός 

στην τεχνικη κατάκτηση του τυ

φλου καλλιτέχνη. Αύτό, εύτυχCκ;, 

δεν εΤναι παρα ενα στοιχείο της 
προσωπικότητας του. Ό Θέμελης 

εΤναι πρό πάντων ενας μουσικός
με την πλατεια σημασία της λέ

ξης---mιύ δονείται κυριολεκτικα ό

λόκληρος άπό τη μαγεία της μου

σικης καΙ έκπέμπει γύρω του με

τουσιωμένο σε συναρπαστικη μου

σικη εΙκόνα Ο,ΤΙ πλούσιο ύπάρχει 
μέσα του . 

Σ τό άποχαιρετιστήριο του ρεσι

ταλ σ' ένα πρόγραμμα, παρόμοιο 

μ' αύτό της Λεμεσου, άφιερωμένο 

στόν Σ οπέν μας εδωσε την εύκαι

ρία να έκτιμήσουμε 6,ΤΙ ξεχωριστό 

σ' εύαισθησία, σε λεπτότητα καΙ 

σε ποίηση εχει να προσφέρει ό 

Θέμελης. Σ τα μεγάλα έργα σαν 

τη Σ ονάτα, έργο 58 (Ιδίως τό 

Σ κέρτσο καΙ τό Λάργκο της), την 

Mπαλλd:ντα, άρ. 3, τό Σκέρτσο 

άρ . 2 καθώς καΙ στα δυό, πού ε

παιξε έκτός προγράμματος. τη θε

ϊκή Mπερσι~ καΙ τη Μεγάλη 

Πολωνέζα. άναδείχτηκε δυνατός 

άρχιτέκτων συνθέτοντας μαεστρικα 

καΙ με πλήρη έπίγνωση των άναλο

γιων ,τα τμήματα ι<άθε έργου 

σ' ενα σύνολο ενιαίο καΙ πληρες. 

Σ τα μικρα εργα πάλι ηταν άπα

ράμιλλος μάy~ς . Ή Μαζουρκα, 

άρ. 47, π.χ . ηταν ενα άριστούρ

γημα λεπτότητος, οΙ Τρείς Σ που

δες (Ιδίως ή φα ελ. σωστό άρα

~oύργημα) χάρμα άκοης καΙ ή Νυ 

κτωδία άρ . 1, ~γηKε σαν όνειρώ
δης ρεμfιασμός. 

Σ πd:νια ένα καλλιτέχνης προ

σφέρει '[όσο ι,αθεια συγκίνηση καΙ 

'[όσο ί)γιη αΙσθητική χαρά. 

'Ελπίζω πώς , ενθαρρυμένος άπό 

τη θερμότατη ύποδοχή καΙ τόν Εν

θουσιασμό του κοινου μας. θα μας 

ξανάρθει καΙ θα μας δώσει την 

εύκαιρία να διαπιστώσουμε την 

άνοδο του σ' άνώ'[ερα σκαλοπάτια 

της τέχνης. 

Σ ΟΛ.Ω.Ν ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Σ 

υ~~----~~--------





ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΡΕΣΙΤ ΑΛ 
ΤΟΥ Κ. ΓΕΩΡΓ. ΘEM~ 

ι.ι 
, 

Ο ΤΑΝ τον 'Οκτώβρη τού 1948 άκουγα στό Λονδϊνο 
γιά πρώτη φορά τον Γιωργ.ο Θέμελη, θυμήθηκα τού 

Σ οφοκλη τό «πολλά τά δεινα κouδεν ciνθρώπου δεινότε
ρον πέλει~. 'Α ναλογιζ,όμουν τί άγωνες σκληροΙ θα χρειά
στηκαν, γιά νά ciπoκτήσει δ καλλ~1iέχνης αυτός τή θαυ
μασtή καΙ άψογη "εχνική του, μαζΙ με πλήρη καΙ 6αθειά 
κατανόηση της μουσικης καΙ φωτισμένη ciντίληψη της 
τεχνοτροπίας τού κάθε συνθέτη, που εκτελεί, καΙ νά δη
μιουργήσει μια τόσο δυνατή προσωπικότητα διεθνούς 
έπιβολης καΙ κύρους . 'Αξιοθαύμαστο κατόρθωμα που εμ
πνέει 6αθύτατο σε6ασμό καΙ εκτίμηση. 

Προικισμένος δ Θέμελης μ' εξαιρετική εύαισθησία 
καΙ μουσικότητα δίδει στΙς εκτελέσεις του, Ιδίως τού 
Σοπέν, τού Ρα6ελ καΙ Ντεμπυσύ, μιά γοητεία, που σα
γηνεύει, καΙ γενικά κατορθώνει νά μεταδίδει στον άκρο
ατή τήν άνώτερη καλλιτεχνική συγκίνηση, πραγμα που 
λίγοι καλλιτέχνες μπορούν νά επιτύχουν. 

Γιά ενα τόπο σάν τό δικό μας, δπου οί επαφες με 
τήν ciνώτερη τέχνη ε[ναι τόσο σπάνιες, το ρεσιτάλ. τού κ. 
Θέμελη πρέπει να χαιρετισθίi σαν μιά μοναδική ευκαιρία 
καΙ συνιστω θερμά στους φίλους της μουσικης νά επω
φεληθούν ciπό τό έξαιρετικο αυτο καλλιτεχνικό γεγονός. 
Ε{μαι 6έ6αιος, πως θά φύγουν cino τό ρεσιτάλ μ' αίσθή
ματα ευγνωμοσύνης γιά δ,τι θά τους εχει προσφέρει δ ε
ξαιρετικος αυτός καλλιτέχνης. 

Ι J,t,} {ιv'Iy/ιι.- » ΣΟΛΩΝ MIXAHΛIΔH~ 
./4 4 "YUJ 1167 
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- C Ο κα{}ηγητής της Μουσικης 
κ. .ΣΟλων Μιχαηλιδης, δστις πέ
evat μας Ιδωσε δείγματ.α της καλ
λιτεχνικης' του Ικανοτητος με το 
ι?νέβάσμα της oneeat; ~Διδώ και 
ΑΙνει.ας» ητις έσημείωσε καταπλη 
κτικην έπιτυχιαν εΙς δλας τας πΟ 
λεις της Κύπeου, έτοιμαζει δι' 
έφέτος το γνωστον ' Οeατοeιον 
τού ΧαΊ:δν «ΔημιουeγΙα». >Ι Ηδη 
ηeχισαν αΙ σχετικαί δοκιμα1 το 
δε lerov {}' άνε6ασ{}fι κάΙ πάλιν 
δια των φeοντΙδων καΙ της οΙκο 
νομικης ένισχυσεως τού σωμα· 
τεΙου «" .Αeης» το δποίον άνέλαβε 
και το άνεβασμα '(ης ~ ε(!ας «Δι 

δώ καί .Αινείας» . » \ 



'" r Ι ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜQΤΣΑΡΤ υ 1 
7 ,:ι ,:ι \ ~ - Εξαιρετικην επιτυχιαν εσημι:.ιω 

~ "> σε άπό πάσης απόψεως ή συναυλία 
,.., , ι: ι: , :Ι ' \ , , 

~ .1Ιύτσαρτ η οποια εδο&η το π. Σαβ-

~ UlO)' εί; τό #εατρον (( Παλλάς)). Τό 
, , :ι ι , 

ΠVΚΙ'ΟJ' και εκλεκτον κηο'ον έχειρο-
κρότησε {}ερμότατα δλους τούς καλ
λιτέχνας καί Ιδιαιτέρως τόν κ. Σόλ. 
Μιχαηλίδην, σσιι διηυθυνε τήν 30με 
λή καί τεΧJlικωτατΗV όρχήστραν τού 
..Συλλόγου Μότσαρτ. 
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