
Η Φιλαρµονική Μέσα Γειτονιάς παιανίζει σε Γηροκοµία 
 
Η µεγάλη γιορτή των Χριστουγέννων µε το βαθύτερο πνευµατικό νόηµα 
της και τα έντονα µηνύµατα που εκπέµπει, µας φέρνει πιο κοντά όχι µόνο 
στο Θεό αλλά και στους ανθρώπους. 
Έτσι πολλοί είναι που αυτές τις µέρες θυµούνται τους αρρώστους, τους 
πτωχούς, τους ηλικιωµένους, τους περιθωριοποιηµένους ή 
µοναξιασµένους ανθρώπους, και αισθάνονται δυνατή την επιθυµία να 
τους πλησιάσουν, να τους στηρίξουν και να τους συµπαρασταθούν µε τον 
τρόπο που διαθέτουν. 

 
Μέσα σ’ αυτό το πνεύµα κινήθηκε αυτές τις µέρες και η 
Φιλαρµονική του ∆ήµου Μέσα Γειτονιάς. Επιθυµώ να 
σηµειώσω και να αναδείξω αυτό το γεγονός που 
προστίθεται στην πλούσια καλλιτεχνική δράση της 
αξιόλογης αυτής Φιλαρµονικής, η οποία τιµά το ∆ήµο 
Μέσα Γειτονιάς, αλλά και συµβάλλει ιδιαίτερα στην 
πνευµατική και πολιτιστική κίνηση της Λεµεσού. 
 
Αναφέροµαι στις επισκέψεις της Φιλαρµονικής τις 

τελευταίες µέρες σε διάφορα Γηροκοµεία και τη ψυχαγωγία 
των ενοίκων των ιδρυµάτων αυτών. Ήταν εµφανής η χαρά 
αλλά και η συγκίνηση των συµπαθέστατων παππούδων 
και γιαγιάδων, οι οποίοι απολάµβαναν τα υπέροχα 
Χριστουγεννιάτικα και Πρωτοχρονιάτικα κοµµάτια που 
εκτελούσε η Φιλαρµονική, υπό την καθοδήγηση του 
µαέστρου κ. Τάσου Αραµπατζή. 
 
Αλήθεια πόσες αναµνήσεις και πόσα συναισθήµατα 
δηµιουργούσαν στα σεβαστά και αγαπητά µας αυτά 
πρόσωπα. Το χαµόγελο που άνθιζε στα χείλη τους και οι ολόθερµες ευχές τους ήταν η 
καλύτερη ανταπόδοση στα µέλη της Φιλαρµονικής, που έδωσαν πραγµατικά τη ψυχή τους 
παίζοντας σ’ αυτές τις ανθρωπιστικές επισκέψεις. 

 
Επιθυµώ να συγχαρώ το µαέστρο και τα µέλη της 
Φιλαρµονικής Μέσα Γειτονιάς και να τους ευχηθώ µε ζήλο, 
ενθουσιασµό και καλλιτεχνική ευσυνειδησία να συνεχίσουν 
το σηµαντικό και πολύπλευρο έργο που επιτελούν. 
 
Σε όλους τους αγαπητούς αναγνώστες της εφηµερίδας 
εύχοµαι ολοκαδρίως χαρούµενες γιορτές και το νέο έτος να 
φέρει στον καθένα την εκπλήρωση των ευγενικών του 

επιδιώξεων, στη δε µαρτυρική παρτίδα µας τη δικαίωση, την ελευθερία, την επανένωση 
και την ειρήνη. 
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