
ηδεύεΥΟΙ στην Κύπρο 
ο ΕόλωΥ Μιχαηλίδης 
Σ1'ίj Λε.μεσό κηοείιετσι σ:ίφιο 

ό Σόλων Μιχοηλίδης. Στήν Κύ· 
προ, την iδιoίτε·ρη ngιrpiδo του 
πού σπ' τό 1957 λείm;ι κόvovroς 
l«Ιριέρο στήν Ελλάδα. 

18 μεγάλες, 
16 μικρές 
ταινίες στο 

Φεστι6άλ J 
Δέκοι οκτώ ΤΙXινi.ες μεγά:λou μ~

ΚOIJς κιχι 16 μικρού δήλωσαν. -
χρι στιγμής σ\Jiμμε'tοχή ιrrό 200

i
-

στι6άλ ελληνι\Cο" κινημα:Τογρά , 
woύ θά. γΙνΕΙ ΙΧ'Πό 1 - 7 OK~ω ί
ου. όπως aνQltOLVώθTι'I<E χθές . 
:Πιν Γιpα.ιι:μαotεία. του φeσtι6άλ ης 
Α. Ε.θ. Orιως μν",~ γνωστό .., 
θεσμία για: την Kα:τa&εση -τ:ων ι" 
νιών λήγει σΤίς ΗΙ Σξ1f[Έ.μ6ρloo. 

Σήμερα τό πρωί ψάλθηκε έm
μνημόοιινη 5έηση aτό έιtΚλησόl<ι 
τού Α' Νεκpornαφείou κoi ήΟη ή 
σορός roξιδεiιει YIq την Κύ
ΠΡΟ. 

ηεΡσ όn' τή", δραστηριότητCι 
του σόν μoέO'rpoς ό Σόλcνν Μι
)('Ο11λίδης έγραψε πολλές μouσι
ιroλoγΙKές μελi:πες όπως .Η σύγ
χρονη όΥΥλική μουσική-, ..Η Κυ· 
nPhOKi) Δ.σϊΚή μουσική .. , cΗ ~ώ
ΤGPI1 &λληνική μουσική-. ή ",Αρ
μoνio τής σύγχρονης μουσικής-, 
ή cMo\1σική τής όρχοioς EλλCι
δ<χ:" σύγγραμμα 6ρο6ευμένο τό 
1 θ77 όnό τήν Ακσδημία Αθηνών. 

Στο O\JνθετoιKO τοο έιΡγο Οξιό· 
λογη 6έσrι κρoττoίιv ό ..κυπριώτι
ΚΊΟIi: γόμος", ο; • EλεUΘερoι 00' 
λΙQ.Ο1<ημWσι-, ό c Ύμνος K~ί θρή 
νος '('ιό τήΥ Κύπρο.. σέ noi.11ol') 

. Γιάννη Ρίτσου, iι ~PQ .ρδuρ~ 
σέιας_" κ.δ. 

~ ΕΛΕ Χ θΕ J70 Ί~'( ΓΕ/Α 7 
/Jv) ~) 7; 

















































Στιγμιότuπ,J άπό Tnv κnδεta Σόλ. MιχαnλΙδη. 

ΣΙ βαριά άιμόόφαιρα πέ~θoυ( 

ΚΗΔΕΥΤΗΚΕ ΧθΕΣ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ 
Ο ΜΟΥΣΟΥΡΓΟΣ ΣΟΛDΝ ΜΙΧΑΗΛΙΔ 
Παρέστη έκ μέρου{ τη( κuβέρνησήc ό ύΠΟUΡΥόc Παιδείοc 
ΛΕΜΕΣΟΣ, 13 (του ';'ντα11'Ο-

ι<ριτη μας).- Πάνδη,μη και ",ε ά
τ μόσφ.aι ρα Υενι κου πένθους εΥΙ νε 
σήμερα όcτrό Τ'Ψ bα<λησία 'ΑΥίας 
Nά-ιrας ή ι<ηδεί9' τοίί μεγάλου 
μΟUCTΟύΡ-Υ;οU Σόλωνα ΜιχαηλΊδη. 
της νειφώσι,μ'ης άκολουθίας 1t1POi
στη ό Mη.τ,ρo'Π'l).λί,..ης Kε~ήνει(X'ς κ. 
Γ Ρ'lΥόρlος. ΠαρΕ.στησαιν ό "1ΤΟυρ
Υος Π-αιδείας Δρ. Χρ. Σοφιανός, 
δ , 'Έ1f~ι>Χος, δ Δήμ,"'ρχος, 6οιιλειο· 
τες, οι aτρατιωτΙ 'Kες..ι Ε-Χπαιδειπι
κες και άστΙΙΥΟιμ ι"ες ά;>χές Ικ
πρόσ-ω1fOΙ σωματείων καΙ όΡΥανώ
σεων, παράγο·ν-τες chτ' ολη τη vij 
σο και ",ληθος Kor·IIoU. 

Έπιιοήδειο εΤ1Τ"Ε ό Πρόεδρος του 
Άρη κ. Άλ. Όράτης ό ό1fοϊος ε
πλεξε το ΙΥκώμιο τη ς μεΥάλης 
τrνwματΙKης κ.α:ι μουσικης φvΣΙo-

-Υ;νωμ [ας του μ.:ταστάvτoς, άνεφiρ
θη στην τεράστια μουσι, •. η τη;>οσφο
ρά τοιο ατήν Κύπρο, στην Έλ,λά
δα και διεQvως κα] διε,pμήvεvσε 
τα αίcθήματα Qλίψης του 'Π'CX'Y"ό-
1fpIOV KoI,ιvoυ για. τOιv θάνατο του 
Σόλωνα Μιχαηλίδη. 

Κατό1fΙ v σιοντόμων Ι>μιλιωv κα
τέθεσαν Ι,.ίσης στέφανα ό Δρ. 
Σοφιανός ~. μ~ρoιoς τοο ΠροέδιΡοιο 
της Δl1iμο·κ,»coτίας του Ύ1Ι'Ο\ιΡΥι"ου 
Σ "μ 6οl1λίο ιο και τη-ς Κ"",,ρια;κης 
ΈK"Παίδiευσης και ό Δή,μαρχος κ. 
Φ. Κολσκίδης έκ μέ<ρους της ,.ό-

λ,η'Μ' c' - "Δ ' 
&τα~υ τω,Υ 'ΠΤΟl'1υαΡΙv.μων στεφα-

νω", που κ<Χ.τετέ.&ηΚOJν ητσν ... 0:0 'Υ. 
τrοvρ.γείου Πολι τ ισμου 'Ελλάδας 
τη '! Έθνικ;;ς AU'PIKfjc; Σκη,νης , της 
Κ.Ε. τού ΑΚΕλ "",,1 τί\ς Ε.Ε, 

ΑΚΕλ λ"μεσοί), ,.ου τα Κ<ΧΤέθεσε 
ό Ε.Γ. Κυρ, ΧρίO'fΟV, το;) ΔΗ ΚΟ, 
ΕΔΕΚ, ΔΗ ΣΥ, πεο ΣΕΚ. 600-
λwτιΔν λ"με.croiί, της σχολ·ικης Ε. 
φορείας, της Διοίκησης, έ.θνικης 
φ,!>Οψας, άστ.,ιιοιμίας , V Εvωσης 
λoyατεX'VΩ. KιJ.rr-ρoυ, Σ",νδέσμων έκ. 
1f(rIΔWΤIK~V, του Α,ΡΗ καΙ της 
ΧΘιρωδίας τοίί ΡΙΚ, ΕΡΤ, '1ατρι. 
κού σvλλόγO<J, διαφό'Ρων ι,Κ11'<Χ!Ι 
τTtρίων κ.α. 
Ή ΙΙ"1δεία ε-Υ.ινε με ΔΑWΆΙν"1 τ 

Δι)μ~ Λεμεσου. 

ΣγλλΥΠΗΤΗ!ΡΙΑ 
ΤΟΥ ΑΚΕλ 

Ό Γ.Γ. το;) ΑΚΕΛ Ε . π_αϊ. 
ωά,ν\l<>Ι} άπέστειλε ""ι>ός την χήΡα 

• --ΣΥΝΕχι:.' Α 
ΣΤΑΝ 8η ΣΕΛIΑΙ,ι 



Ι 

'Η ΚΗΑΕΙΑ ΙΟΥ Ι.ΜΙΧΔΗΛΙ 

ΤOU Kίfπ,ριoυ μcx.:σι K'~ίI Σόλωνος 
Μιχα,Υ,ίδη το πιο κcrrω συλλ"jT'!
τήριο τη.λεγ~φημα: 
«Ή Κι.ιτρll(1) Έ:πι τρσ...η το':; 

ΑΚΕΑ σOcς ιrmεv&ύlrι:ι θφμότατα 
αvλλιm-ητήρια για τΟν θάνατο τοϊι 
αvζvyov ",ας μεγάλο" καλλιτέχ,νη 
ιcαι όον&ρωπι στ ή». 

Ο κ. ΣΟΦΙΑΝΟΣ 

Καταθέτοντας στέφανο στην τα
φη τοΟ Σ. Μιχαηλίδη, δ ύ1ΤουΡΥος 
Παιδείας δρ. Χρ. ΣοΦια,νος ε πε 
οτι ((νΑγ,ρυπνσι φρου:>ο, της μι
"ρijς 'Πστρίδας μας Kίfπ,ρoυ 'Π"οο έ
a\ι με το Θργο σ'OV μεγάλυνες, θα 
μιεί+vouμε -rrαν'1'Oτι \l'ά 1Τ,IΟ"ΤΟΙ στ~ν 
τέ,χινη σοο» ..• «και σαν ση,μάνει ή 
Ο'ΤΙΥμη να πάψουμε τους «'Ύμνους 
και τΟΟς Θρήνους» και να γιορ.τά
CTOυμε τα «ΚίΜΙψlα 'Ελευθέρια» σέ 
σiva στ,ρέφοντας ξανα το νου, 
μέ τις διάς <του νότες θά τ ρα
y-ouδήσOυμε» . 

(ο Κ. ύ1flOVΡΥος είπτ έ'Π'σης δ· 
τ. "ICUI11PICtl<i'! παιδεία χρωσ.," 
1tOλλά στον Σ . Μ ι χαηλίδη. 

Ο Κ_ ΓιΑΓΚΟΣ 
ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ 

ΣτεφάΝΙ κcrrέθεσε και ό Κ. ΓιιΧΥ· 
κος Ποτο:μ ί της Ικ μΙρους τ"ν 6011-
λεvτών του ΑΚΕλ και της Άριστε
ρας . 'A~xαιρετ.ώντας Tc.v νεκρΟ ό 
κ. Πσταμ ι της ει".ε: 

«οΙ 60υλLvτες τοϋ ΑΚΕΛ και 
της 'Αρι.,-τε,Ρiiς καιτα&έτουν α\ιτο 
το ν~KΡΙ"O στέφανο στη σορό σου, 
μαζl με 1'0 ,",ιΟ θερμά αΙσθήματα 
άγCrιτης καΊ Θκτίμησης ,!!!ρΟς το με
γάλο 'Παιδl της Kίrιr,ΡOυ ",ου τίμη
m: το 6νομσ 'Της ",ατρίδας μας 
και μισα στους ι .. "r,ρΙO>KOυς ιιαλλι
T&)G\IIKOUC; κύιι~ς και μέσα στους 
'Ir).o:τtoVc; μΟVO'leooVς όρίζoν-rες της 
E~ καΙ :ι0il ιcόo-μov, !<aτα· 

θ~τoι.oμε μι;ζl μ' αότ~ τα ανθη, κα
λέ μ<>υ Σολωνα, ~αι τον σε6ασμό 
~ας τον , &.πέ;."αV'TΟ π_ρος τΟν οτμΥΟ 
αΥωνlστη των 1τ.Ροοδειιτ ι«ών ίδεων 
σTitv :πατρίδα μας και θο θιιμούμε
θα ".αντοτε με θαι.ομασμό Ti>v άπα
ράμ ιλλο τρό11'Ο με τΟν όπb,ον η_ 
ξ:ρες να υπερασπίζει ς πάντοτε K.r
&ε προο&υΗκή π.ρσσπάθεια, 

ΑΙωνία θά εΙναι η μνήμη σου !». 

ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ λΕΜΕΣΟΥ 
ΤΙΜΟΥΝ ΤΗ ΜΝΗΜΗ τοΥ 

ΟΙ καθηΥητικ-οι σύλλογοι '- f;,v 
rvμνασί",,,, λεμεσοίί Β' και Ε ' 
(Α ' ι<αl Β ' κύκλος) μ<:τα το θλι_ 
6ερο αγγ"λμα του θwάτοv του ι
κλLκτου μουσουργου Σόλω.'a Μ,χα
ηλίδη άποφάσισαν δπως cXV'TIJT'X>
σωπεία των σχο,λείων Π'αραα'τεί 
στηιι κηδεία, τ ιμ ηθεί ό II~TQfTTOC; 
με είδικες ένδοσχολικες τελετές 
κατατε&εί <ττεφ,άνι έ" IIipQ<iC; τω. 
καθηγητ ι Ki:w σνλλόγων, νjι. δι αrεθεί 
χρη,ματικο 'Ποσο στη μνή.μl1 τοιι για 
/.ξΟ'1llΛισμΟ της αϊθουσας MOVΣΙKης 
του σχολεί οlJ και να όργανω&εί 
μουσικό μ~η,μόσυνo Σ, Μιχαη,λίδη. 

ΔΕΗ Σ Η Σ.ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 

'Εξ αλλO<l προχ&ές το '1φ(ο>ί 1.
ψάλη δέη,ση για τΟν :-όλωνα Μιχα
ηλίδη στΟν Ιερ.i> ναό Α' Νε.κροτα- , 
φείου Άθηνών στ~ν &ποία <TVY"rv
τρι,<θηκαν _λλ" Ι Kίrιr" IOΙ, ,,-λίjθoς 
καλλιτεχνi:w Και αλλοι φίλοl του 
άπ06ιώσαντος μ·ovσoιιργoίί ΤΟ νε_ 
κρο ιΧποχαιρέτησαν ό Άκ.αδη,μαϊ"Ος 
Παλλάντιος , ό ζωΎφάφος Σ πιίρο ς 
Β α<ιτι λείοιι,- ά1rό pipou, της λυρι_ 
κης Σκ.ηνης και Θκ",Ρόσω,Τοι ι:, . 
θείων και av~φων ό?yανώσΕΩV 
των Άθηνi:w και της Θεσ",αλονί-
"'ης. ' Εκ μέρονς της KV'11'ptaKiic; ΦnO 
Κυβέρνησης μίληστ δ Πρεαδεντης Υκα 
κ . χατζημΙ~'T ής . 

ν ΠEίιθuνoς- ' Ι /),Ο1(τήτης : 

ΕΚΔΟΤΙΚΉ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
cTHι\EΓP ΑΦΟΣ> 

fό1IQι.SI. nPItiTKO 
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