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Βαθιά και ειλικρινής είναι η συγκίνησή μου, καθώς για τέταρτη συνεχή χρονιά βρίσκομαι στην
ευχάριστη θέση να χαιρετίσω τη βραδινή συναυλία του ετήσιου θεσμού της Ημερίδας Χορωδιών.
Η Ημερίδα Χορωδιών ως θεσμός, έχει πλέον αναμφισβήτητα καταξιωθεί στο μουσικόφιλο κοινό
της χορωδιακής μουσικής, λόγω του υψηλού επίπεδου και της αισθητικής αξίας που διέπουν τις
παρουσιάσεις των συμμετεχουσών χορωδιών. Ως Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, από τη
γέννηση του θεσμού είχαμε εντοπίσει την αξία του και τον στηρίξαμε, αξιοποιώντας όλες μας τις
δυνατότητες.
Διακρίναμε την εκπαιδευτική αξία της Ημερίδας Χορωδιών, τόσο για τους καθηγητές Μουσικής όσο
και για τους μαθητές, σε θέματα χορωδιακού τραγουδιού. Το έντεχνο χορωδιακό τραγούδι δεν
αποτελεί μουσικό είδος στο οποίο ως λαός μπορούμε να ισχυριστούμε ότι διαθέτουμε μακρά
μουσική παράδοση. Θεωρήσαμε λοιπόν ωφέλιμη, αν όχι και επιβεβλημένη, μία δράση που αφορά
στην επιμόρφωση καθηγητών και μαθητών στο συγκεκριμένο μουσικό είδος. Τα αποτελέσματα
της Ημερίδας από την πρώτη κιόλας χρονιά καθώς και αυτά των τριών επόμενων χρόνων ήταν
απροσδόκητα θεαματικά, γεγονός που μας έδωσε το δικαίωμα σήμερα, να διεκδικούμε επάξια μία
θέση στην ερμηνεία χορωδιακού ρεπερτορίου και να στεκόμαστε δίπλα από άλλες Ευρωπαϊκές
χώρες με αξιώσεις. Για αυτό τον λόγο, ευχαριστώ θερμά τις δύο διευθύνσεις του Υπουργείου

Παιδείας και Πολιτισμού, τη Διεύθυνση Μέσης Εκπαίδευσης και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, για τη
διοργάνωση και της φετινής Ημερίδας Χορωδιών. Ευχαριστώ, επίσης, τα μέλη της οργανωτικής
επιτροπής που απαρτιζόταν από τους Επόπτες των Μουσικών Γυμνασίων και Λυκείων και
λειτουργούς του ΥΠΠ, οι οποίοι εργάστηκαν για την πραγματοποίηση της Ημερίδας.
Διακρίναμε, ακόμα, την ευκαιρία που προσφέρει η Ημερίδα Χορωδιών για ανάπτυξη συνεργασίας
ανάμεσα στην επίσημη εκπαίδευση και τους δήμους και τις κοινότητες του τόπου. Στον
παιδαγωγικό λόγο, αυτή η προοπτική ορίζεται ως το «άνοιγμα της εκπαίδευσης προς την
κοινότητα» και αποσκοπεί στο άνοιγμα του σχολείου προς την ευρύτερη κοινωνία και τους πολίτες
της, προσδίδοντας έτσι στο εκπαιδευτικό σύστημα της κάθε χώρας ένα σύγχρονο ρόλο και
χαρακτήρα. Στο πλαίσιο λοιπόν της ανοιχτής εκπαίδευσης, ως ΥΠΠ, προσβλέπουμε στην
αλληλεπίδραση μεταξύ εκπαίδευσης-μαθητών και κοινωνίας-πολιτών, με απώτερο στόχο ο κάθε
πολίτης αυτού του τόπου να μπορεί να απολαύσει το ατομικό του δικαίωμα στην παιδεία και τον
πολιτισμό. Γι’ αυτόν το λόγο, η αποψινή συναυλία είναι ανοικτή προς το ευρύ κοινό και έχει
ελεύθερη είσοδο. Ως ΥΠΠ πιστεύουμε επίσης, ότι τέτοιες εμπειρίες προσφέρουν στους μαθητές
μας εφόδια και εμπειρίες που διαμορφώνουν θετικά το μέλλον τους. Σήμερα, αγαπητοί φίλοι και
φίλες, 280 παιδιά είχαν την ευκαιρία να εργαστούν μέσα σε άρτια εξοπλισμένους χώρους που
προάγουν και αναδεικνύουν πολιτισμό και να συνεργαστούν με επαγγελματίες του χώρου όπως
υπεύθυνους θεάτρου, σκηνής, ηχολήπτες, φωτιστές και άλλους επαγγελματίες. Αυτό δεν μπορεί
παρά να αποτελεί πλούτο για τους συμμετέχοντες μαθητές μας. Έτσι, ως Υπουργείο οφείλουμε
ένα μεγάλο και ειλικρινές ευχαριστώ στον Αξιότιμο Δήμαρχο Στροβόλου και τους λειτουργούς του
Δήμου του, που για τέταρτη συνεχή χρονιά στηρίζουν στο μέγιστο βαθμό την προσπάθειά μας
αυτή. Σας ευχαριστούμε που είστε πιστοί συνοδοιπόροι μας.
Η

φετινή Ημερίδα φιλοξενεί τους πρώτους μαθητές των τριών πρωτοϊδρυθέντων Μουσικών

Γυμνασίων, που λειτούργησαν μόλις τον προηγούμενο Σεπτέμβρη στη Λεμεσό, τη Λάρνακα και
την Αμμόχωστο, για το λόγο αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για εμάς. Καλωσορίζουμε τους μαθητές
αυτούς στην οικογένειά μας με αγάπη και τους ευχόμαστε η διαδρομή τους στο μουσικό σχολείο
να αποδειχθεί για τον καθένα τους ξεχωριστά, η καλύτερη επιλογή της ζωής τους.
Δυστυχώς, από τη φετινή Ημερίδα απουσιάζουν οι χορωδίες των σχολείων Μέσης Γενικής
Εκπαίδευσης, οι οποίες λόγω του μεγάλου αριθμού των συμμετεχόντων μαθητών δεν ήταν εφικτό
να φιλοξενηθούν. Τους διαβεβαιώνουμε πως με βαριά καρδιά δεν τους απευθύναμε πρόσκληση
για τη φετινή Ημερίδα, και τους δίνουμε την υπόσχεσή μας ότι θα εξετάσουμε εναλλακτικούς
τρόπους, έτσι ώστε να τους έχουμε μαζί μας στην επόμενη Ημερίδα.
«Με τραγούδι κι’ όνειρο» είναι ο τίτλος που φέρει η φετινή Ημερίδα. Στην πραγματικότητα αυτό που
μάς υποβάλλει ο τίτλος της, είναι το γεγονός ότι η μουσική και, ειδικότερα, το τραγούδι μπορούν

να δημιουργήσουν μια αόρατη δύναμη, η οποία -στη συνέχεια- δύναται να καθορίσει ευνοϊκά την
έκβαση των γεγονότων της ζωής μας - βοηθώντας μας έτσι να κατακτήσουμε τα όνειρά μας. Η
μουσική, λοιπόν, συνηγορεί στην πορεία για βελτίωση της ποιότητας της ζωής των ανθρώπων, της
επιτυχίας, της ευημερίας και -πρωτίστως- της ανθρώπινης ευτυχίας. Οπότε, απόψε, ας
αναλογιστούμε και ας σχεδιάσουμε ο καθένας τη δική του προσωπική πορεία προς το όνειρό του,
μέσω της μουσικής και του τραγουδιού!
Προτού ολοκληρώσω το χαιρετισμό μου και κηρύξω την έναρξη της αποψινής συναυλίας, οφείλω
να εκφράσω τις βαθύτερες ευχαριστίες μου προς τους καταξιωμένους και φίλτατους μαέστρους
Χορωδιών των Μουσικών Γυμνασίων και Λυκείων μας Ιάκο Δημητρίου, Σόλωνα Κλαδά, Ελένη
Κυπριανού και Ισαβέλλα Χριστοφίδου-Γεωργίου, που δίδαξαν στα εργαστήρια που προηγήθηκαν,
έτσι ώστε να ετοιμαστούν τα δύο κοινά τραγούδια που θα ακούσουμε από όλες τις χορωδίες μαζί,
στο τέλος της αποψινής συναυλίας. Ιδιαίτερες ευχαριστίες εκφράζω προς τους μαέστρους Λοΐζο
Λοΐζου και Μαρία Στυλιανού-Ρούσου που ανέλαβαν την καλλιτεχνική επιμέλεια και τη διεύθυνση
αυτών των δύο κοινών τραγουδιών. Επιπρόσθετα, τους ευχαριστώ και για τη χαρά που μας
προσφέρουν να απολαύσουμε τη δουλειά τους στην ξεχωριστή παρουσίασή τους με τη χορωδία
του σχολείου τους. Αγαπητοί μαέστροι, σας ευχαριστώ όλους, που και φέτος προσφέρατε τα
μέγιστα στον θεσμό.
Τέλος, ευχαριστώ το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου ως Χορηγό Επικοινωνίας της δράσης, καθώς
και την εταιρία εκτύπωσης Μωυσέως για την ευγενή χορηγία του διαφημιστικού πανό.
Προχωράμε λοιπόν, πάραυτα, να πορευτούμε με τραγούδι κι’ όνειρο!
Καλή σας Ακρόαση!

