
Φιλαρμονική με Κινηματογραφικές μελωδίες 
 
Για ακόμα μια φορά η Φιλαρμονική Ορχήστρα Μέσα Γειτονιάς κατάφερε να 
καταπλήξει το μουσικόφιλο κοινό της Λεμεσού και όχι μόνο σε μια κατάμεστη από 
κόσμο πλατεία του ∆ημαρχείου. Ήταν μια παράσταση ψηλού καλλιτεχνικού 
επιπέδου αφιερωμένη στη σύγχρονη και τη κινηματογραφική μουσική. Η πλατεία 
πλημμύρισε από υπέροχες μελωδίες που εκτελούσαν τα 36 μέλη της 
Φιλαρμονικής με ξεχωριστή μαεστρία και ευαισθησία αποσπώντας τα θερμά 
χειροκροτήματα του φιλόμουσου κοινού. 
 
Η συναυλία οργανώθηκε την Τετάρτη 27 Ιουλίου από την Πολιτιστική Επιτροπή 
του ∆ήμου σε συνεργασία με την Επιτροπή της Φιλαρμονικής, με την ευκαιρία των 25άχρονων του 
∆ήμου Μέσα Γειτονιάς. 
 
Με την συναυλία αυτή η Φιλαρμονική σκοπό είχε να θυμίσει κάποια σύγχρονα και ίσως ξεχασμένα 
μουσικά κομμάτια στο πρώτο μέρος όπως “The children of Sanchez, Apache, Hit the road jack, 
καβαλαρία, κ.α.” και στο δεύτερο να περιπλανήσει μουσικά το κοινό σε γνωστές παλαιές 
κινηματογραφικές ταινίες όπως οι πειρατές της καραϊβικής, Ροζ Πάνθηρας, the Muppet show, Rocky 
κ.α. 
 
Εξαιρετικό συμπλήρωμα της μουσικής ήταν η σύντομη ιστορία που τα συνόδευε και το βίντεο που 
προβαλλόταν στη γιγαντοοθόνη με αποσπάσματα των κινηματογραφικών ταινιών σε μια πρωτότυπη 
σκηνοθεσία. 
 
Guest star της βραδιάς ήταν ο γνωστός σε όλους μας Χάρης Αντωνίου, νικητής του X Factor 3, ο 
οποίος από πολύ μικρή ηλικία ήταν και είναι μέλος της Φιλαρμονικής του ∆ήμου Μέσα Γειτονιάς 
παίζοντας σαξόφωνο. Τραγούδησε με τη συνοδεία της φιλαρμονικής σκορπώντας συγκίνηση και 
ενθουσιασμό στο κοινό. 
∆ίκαια ο ∆ήμος Μέσα Γειτονιάς αναγνωρίζοντας την μεγάλη και πολύχρονη προσφορά του στη 
Φιλαρμονική του ∆ήμου Μέσα Γειτονιάς και την μεγάλη του επιτυχία στο X Factor 3 τον τίμησε στο 
τέλος της συναυλίας παραδίδοντας του ως αναμνηστικό δώρο το μουσικό όργανο που 
χρησιμοποιούσε όλα αυτά τα χρόνια και που τον οδήγησε στην επιτυχία. 
 
Τη Φιλαρμονική διεύθυνε ο κ. Αναστάσιος Αραμπατζής, Μαέστρος της από την ίδρυση της εδώ και 
11 χρόνια. Τα εισαγωγικά βίντεο, μοντάζ και προβολή ανέλαβε ο κ Στέλιος Στυλιανού, ∆ημοτικός 
Σύμβουλος και αντιπρόεδρος της Φιλαρμονικής, και τη γενική επιμέλεια της συναυλίας, των κειμένων 
και βίντεο είχε ο υποφαινόμενος, Πρόεδρος της Φιλαρμονικής και ∆ημοτικός Σύμβουλος.  
 
Η Φιλαρμονική του ∆ήμου Μέσα Γειτονιάς από την ίδρυση της το 2000 μέχρι σήμερα αποτελεί ένα 
σημαντικό πολιτιστικό σχήμα του ∆ήμου Μέσα Γειτονιάς. Καλλιεργεί το μουσικό αίσθημα του κοινού 
και αποτελεί πόλο έλξης για πολλούς νέους, οι οποίοι αναζητούν ένα τρόπο υγιούς απασχόλησης και 
ψυχαγωγίας. 
Σ’ όλες τις εμφανίσεις της φιλαρμονικής είναι έκδηλη η αγάπη με την οποία την αγκαλιάζουν οι 
δημότες και γενικότερα το κοινό της Λεμεσού, καθώς επίσης και η αναγνώριση της προσφοράς της, 
γεγονός που εκδηλώνεται με το πλήθος των προσκλήσεων που έχει κάθε χρόνο για να παρουσιαστεί 
σε εκδηλώσεις, φεστιβάλ, παρελάσεις κ.α. 
 
Στους δύσκολους καιρούς που περνούμε, στην κατήφεια και τη μελαγχολία των ημερών η συναυλία 
αυτή λειτούργησε σαν ίαση και πηγή ψυχικής δροσιάς και καλλιτεχνικής ανάτασης. 
Η τέχνη σ’ όλες τις μορφές της που μεγαλούργησε στον Ελληνισμό υπήρξε πάντα πηγή έμπνευσης 
και ενδυνάμωσης. Αυτό πρόσφερε και η συναυλία της Φιλαρμονικής του ∆ήμου Μέσα Γειτονιάς και 
ένιωσα την ανάγκη να το τονίσω σ’ αυτό μου το σημείωμα. 
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