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ΜΝΗΜΗ ΣΟΛΩΝΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 

Οι συναυλίες της Κρατικής 
Ορχήστρας Θεσσαλονίκης 
Δάσκαλε μας, Νίκησες το 

θάνατο . 

Ο Ελληνισμός του Βορρά 
έσμιξε με τον Ελληνισμό του 
Νότου σε μια συγκλονιστική 
αρμονία. Τα παιδιά σου ... τό
σα πολλά παιδιάl Από μαέ
στρο, μουσικούς, χορωδούς, 
αιφοατές. Οι πρώτοι έδωσαν 
την ψυχή τους κσι οι τελευ
ταίοι με δάκρυο στα μάτια σε 
άκουγαν. 

Μετά από 30 χρόνια παυ 
γράφτηκαν τα .Κυπριακά 
Ελευθέρια », εμείς εδώ οι Κύ
πριοι, ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ακούμε 
σε ζωντανή δημόαια εκτέλε
ση το έργο . Κλσίμε γι ' αυτό . 
Κάτι πρέπει να γίνει . 

Δώρο μεγάλο, Δόσκαλε 
μας, σε δώσαμε στον Ελληνι
σμό του Βορρά . Ας είναι 
. . . χαλάλιl Δ ι καιούμαατε 
όμως να αισθανόμαστε την 
ορχήστρα αου της Θεσσαλο
νίκης λίγο και δική μας και νσ 
ελπίζουμε πως θα τους ακού
με συχνότερα . Με εξ άρχοντα 
τον Κύπριο βιολιστή Κωστά
κη Πατσαλίδη χαιρόμαστε 
ιδιαίτερα που επικεφαλήςτης 
βρίσκετα ι ένα από τα πολύ 

αγαπητά σου παιδιά, ο μαέ
στρος . Αλκης Μπαλτάς. Η 
συνεργασία του με άλλο 
αγαπητό σου παιδί τον Μαρί
νο Μιτέλλα, διευθυντή της 
χορωδίας «' Αρης. δημιούρ
γημα δικό σου κι' αυτό, όπως 
και με τον εξαίρετο Κύπριο 
πιανίστα Μαρτίνο Τυρίμο 
μας συγκλόνισε .. Ησουν, σε 
κάθε στιγμή, παριίJl.i . . Οτον 
δεν ακούγαμε έργο σου, 
ακούγαμε το συγκρότημα 
σου, την Ορχήστρα βορείου 
Ελλάδος, το δημιούργημα 
σου . Και χαιρόμασταν το νο 
μαέστρο της' Αλκη Μπαλτά, 
ευαίσθητο, δεξιοτέχνη και 
δυναμικό καλλιτέχνη . 

Η παρουσία της κ . Καλλιό
πης Μιχαηλίδου, προσκε
κλημένη της Μορφωτικής 
Υπηρεσίας του Υπουργείου 
Παιδείας συμπλήρωαε από
λυτα τον ... κόσμο σου. 

Τέτοιες στιγμές πρέπει να 
υπάρξουν πολλές, πάρα πολ
λές , για να θυμούνται οι πα
λαιότεροι και να γνωρίζουν οι 
νέοι. 
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