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                  ΤΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ  

 

  Ένα αλλιώτικο Σαββατοκυρίακο στις 10 και 11 Δεκεμβρίου είχαν οι κάτοικοι του 

Στρασβούργου τη βδομάδα που μας πέρασε. Οι δρόμοι και οι πλατείες της πόλης 

ξύπνησαν από τις μαγικές φωνές των μαθητών και μαθητριών των Μουσικών 

Σχολείων και τους όμορφους ήχους παραδοσιακών οργάνων.  

 

  Με αφορμή την ανάληψη της Προεδρίας της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου 

της Ευρώπης τα Μουσικά Σχολεία της Κύπρου έδωσαν δύο ξεχωριστές συναυλίες, 

μια στην κεντρική πλατεία του Στρασβούργου και μια δεύτερη στην εκκλησία St 

Pierre-le-Jeune αφήνοντας άριστες εντυπώσεις  

 

 Τα παραδοσιακά κάλαντα, τις Χριστουγεννιάτικες μελωδίες καθώς και έργα 

σύγχρονων Κύπριων καλλιτεχνών εκτέλεσαν στην εκκλησία St Pierre-le-Jeune τα 

νεαρά μουσικά ταλέντα της Κύπρου και συγκεκριμένα το Σύνολο Φλάουτων του 

Μουσικού Σχολείου Λεμεσού, υπό τη Διεύθυνση του μαέστρου Θεόδωρου Κρασίδη 

και το Μικτό Παραδοσιακό Σχήμα των Μουσικών Σχολείων Λευκωσίας, Λεμεσού και 

Λάρνακας, υπό τη Διεύθυνση των καθηγητών Ανδρέα Χριστοδούλου και 

Χριστόδωρου Μνάσωνος. Τη συναυλία άνοιξε με σύντομο χαιρετισμό η Γενική 

Διευθύντρια του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού κα Αίγλη Παντελάκη, η οποία 

εξήρε τη σημασία των Μουσικών Σχολείων καθώς και την εξέλιξη που είχε ο θεσμός 

από το 2006. 

 Το φιλόμουσο κοινό του Στρασβούργου παρακολούθησε μια παράσταση υψηλού 

συναυλιακού επιπέδου, την οποία κρίνοντας από το θερμότατο χειροκρότημα, 

απόλαυσε πραγματικά. Οι ταλαντούχοι εκπαιδευτικοί, μαθητές και μαθήτριες, μέσα 

από τα έργα που ερμήνευσαν, καθήλωσαν και τον πιο απαιτητικό ακροατή. 

 

 Είναι γεγονός ότι τα Μουσικά Σχολεία της Κύπρου και συγκεκριμένα το Φωνητικό 

Σύνολο Λευκωσίας με τη συμμετοχή του στην πρόσφατη συναυλία στη Βιέννη και την 

προγραμματιζόμενη συμμετοχή του Μουσικού Σχολείου Πάφου σε συναυλία στο 

Άαρχους της Δανίας, στο πλαίσιο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας 2017, έχουν ανοίξει 

τα φτερά τους και φαίνεται να κερδίζουν όλο και πιο πολύ τις καρδιές των 

Ευρωπαίων πολιτών.   

 

 Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις στο σύνολό τους έχουν ως στόχο να γίνει γνωστή η 

πολιτιστική φυσιογνωμία της Κύπρου σ’ όλες τις πτυχές και εκφάνσεις της.  



 

 



 

 

 


