
1ο Φεστιβάλ Φιλαρµονικών στη Μέσα Γειτονιά 
 
Ένα καινούργιο, πρωτόγνωρο και εντυπωσιακό πολιτιστικό γεγονός 
γνώρισε πριν λίγες µέρες η Λεµεσός. 
Στην πλατεία του ∆ηµαρχείου της Μέσα Γειτονιάς πραγµατοποιήθηκε 
µε εξαιρετική επιτυχία το 1ο Φεστιβάλ Φιλαρµονικών. Συµµετείχαν 5 
φιλαρµονικές από διάφορες πόλεις της Κύπρου οι οποίες εκτέλεσαν 
σύγχρονα µουσικά κοµµάτια και δηµιούργησαν µια µουσική 
πανδαισία. 
 
Το πλήθος των µουσικών οργάνων, η προσεγµένη επιλογή των 
κοµµατιών, η άριστη διεύθυνση των µαέστρων και το ταλέντο και των 
µικρότερων και των µεγαλύτερων µουσικών, ανδρών και γυναικών πληµµύρησαν την 
ατµόσφαιρα µε ήχους και αρµονία που καθήλωσε το πολυπληθές ακροατήριο που για 
πρώτη φορά, στη Λεµεσό τουλάχιστο, παρακολούθησε αυτού του επιπέδου µουσική 
ακρόαση. 
 
Η εκδήλωση αυτή του ∆ήµου Μέσα Γειτονιάς πιστεύουµε ότι έχει ανεβάσει το πολιτιστικό 
επίπεδο της πόλης µας και θα αποτελέσει κίνητρο για πολλούς νέους ανθρώπους να 
ασχοληθούν µε τη µουσική του είδους αυτού η οποία είναι γνωστό ότι εξευγενίζει τον 
άνθρωπο και ιδιαίτερα τον νέο. Συµβάλλει επίσης στην εσωτερική του καλλιέργεια και 
σίγουρα αποτελεί αντίβαρο στην συνεχώς αυξανόµενη τάση της νεανικής 
παραβατικότητας ή της εξάρτησης από τις εξαρτησιογόνες ουσίες. 
 
Όσοι ενδιαφερόµαστε για την υγιή ανάπτυξη της νεολαίας και την περιφρούρηση της από 
τους κινδύνους που την απειλούν θα πρέπει να ενδιαφερθούµε για τη δηµιουργία 
ευκαιριών και κινήτρων ώστε να ασχολείται µε πολιτιστικά θέµατα και ιδιαίτερα µε την 
µουσική στην οποία ως λαός έχουµε και µια πλούσια παράδοση. 
 
Το να επικρίνουµε την νεολαία ή να της προβάλλουµε συνεχώς απαγορεύσεις σε τίποτα 
δεν ωφελεί. Από την άρνηση ή την στασιµότητα πρέπει να περάσουµε στη θέση. 
 
Η πρωτοβουλία όπως αυτή που αναλάβαµε στο ∆ήµο Μέσα Γειτονιάς είναι πιστεύω µια 
κίνηση προς τη σωστή κατεύθυνση. Πολύ περισσότερο γιατί όταν συλλαµβάναµε την ιδέα, 
όταν οργανώναµε µε τόσο κόπο το φεστιβάλ αυτό, ούτε εµείς δεν πιστεύαµε στην τόσο 
µεγάλη επιτυχία του και προπαντός της µεγάλης αποδοχής που έτυχε από τον κόσµο. 
Η επιτυχία είχε σαν αποτέλεσµα ο ∆ήµαρχος της Μέσα Γειτονιάς κ. Χρίστος Μέσης να 
εξαγγείλει κλείνοντας το φεστιβάλ ότι θα καθιερωθεί το φεστιβάλ αυτό ως ετήσιος θεσµός. 
 
Εµείς δεν έχουµε παρά να χαιρετίσουµε το γεγονός, να διαβεβαιώσουµε ότι θα 
καταβάλουµε κάθε προσπάθεια για τη συνεχή βελτίωση του θεσµού, να συγχαρούµε τους 
συντελεστές και να ευχηθούµε κάθε επιτυχία. 
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