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ΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ 
Ο Πολιτιστικός Λαογραφικός Όμιλος Λευκωσίας σε συνεργασία με το Δήμο 
Λάρνακας διοργανώνει το 16ο  ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ 
ΧΟΡΩΝ ,ΧΟΡΩΔΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΧΗΣΤΡΩΝ από τις 14 έως τις 19 Σεπτεμβρίου 2023, 
στη Λάρνακα και Λευκωσία. Ομάδες από χώρες από όλο τον κόσμο και από 
την Κύπρο θα επιλεγούν για να συμμετάσχουν στο Φεστιβάλ. Το Φεστιβάλ μας 
έχει βραβευτεί το 2019 με το βραβείο EFFE ως ένα από τα καλύτερα φεστιβάλ 
παραδοσιακών χορών στην Ευρώπη. Πρόκειται για ενα συνονθύλευμα 
πολιτισμών με ζωντανή μουσική, χορούς και τραγούδια. Μια πολυποίκιλη 
σύνθεση χρωμάτων και πρωτότυπων παραδοσιακών φορεσιών. Είναι ένας 
θεσμός που προάγει την αμοιβαία αλληλεπίδραση και την πολιτιστική 
ανταλλαγή και ένα θέμα εκπαίδευσης στην κουλτούρα και στον πολιτισμό. Μια 
πολιπολιτισμική δραστηριότητα που σκοπό έχει τη σύσφιξη των σχέσεων και τη 
γνωριμία με τους γείτονες λαούς. Το φεστιβάλ αυτό είναι προϊόν της επιθυμίας 
και της αγάπης των φίλων των παραδοσιακών χορών και της πολιτιστικής 
κληρονομιάς και δίνει την ευκαιρία στους ανθρώπους να συναντηθούν και να 
συνυπάρξουν μέσα από τη μουσική και το χορό από άλλες χώρες.



ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΤΗ ΛΑΡΝΑΚΑ 
Όμορφη, συμπαγής, εύκολα προσβάσιμη και πραγματικά αυθεντική, η 
Λάρνακα είναι η αρχαιότερη ψυχή της Κύπρου με ιστορία που χρονολογείται 
10.000 χρόνια πίσω. Και με την ιδιότητά της ως η πιο κεντρικά τοποθετημένη 
πόλη, η Λάρνακα προσφέρει εύκολη πρόσβαση στις άλλες περιοχές του 
νησιού, καθιστώντας την ιδανικό προορισμό για διακοπές στην Κύπρο. Η 
περιοχή είναι πλούσια σε αρχαίο πολιτισμό εκατοντάδων χρόνων 
διαφορετικών ρυθμών, θρησκειών  και αρχιτεκτονικής. Η Λάρνακα είναι 
επίσης μια ακμάζουσα και σύγχρονη ευρωπαϊκή πόλη που προσφέρει τα 
καλύτερα δεδομένα για όμορφες διακοπές. Χαρακτηριστικό της γνώρισμα 
που οι τουρίστες θα διαπιστώσουν είναι ότι δεν υπάρχει διάκριση μεταξύ 
θερέτρου και πόλης- τόσο οι ντόπιοι όσο και οι επισκέπτες μπορούν να 
απολαύσουν την ίδια καθημερινή εμπειρία μιας γοητευτικής και 
ποικιλόμορφης μεσογειακής πόλης. Από την ποικίλη ακτογραμμή και μέσα 
από ένα μείγμα παραδοσιακών και κοσμοπολίτικων καταστημάτων και 
συναρπαστικών μνημείων, η Λάρνακα συνδυάζει άψογα τα δύο 
"πρόσωπά" της, το Παλιό και το Νέο  που σε συναρπάζει. Πρόσφατες 
εξελίξεις στην πόλη συμπεριλαμβάνουν τη Μαρίνα της Λάρνακας που 
δημιουργεί 4.000 θέσεις εργασίας ενισχύοντας την οικονομία και τον 
τουρισμό λόγω των νέων ξενοδοχείων και εγκαταστάσεων που 

κατασκευάζονται. 

Η Λευκωσία, η πρωτεύουσα της Κύπρου, έχει ενσωματωμένα στοιχεία των 
πολλών αυτοκρατοριών και βασιλείων που τη διεκδίκησαν ανά τους αιώνες, 
ξεκινώντας από την εποχή του χαλκού. Οι στενοί στριφογυριστοί δρόμοι 
οδηγούν τους επισκέπτες από το Μουσείο της Κύπρου, με τις συλλογές από 
νεολιθικά και ρωμαϊκά εκθέματα, στα τείχη της πόλης. Σήμερα, τα τείχη, που 
χτίστηκαν στις αρχές του 17ου αιώνα από τους Βενετούς, χωρίζουν την 
αρχαία πόλη από τη σύγχρονη. Περάστε τις πέτρινες πύλες και θα μπείτε σε 

ένα μέρος όπου το παρελθόν είναι ακόμη ζωντανό.
Η αγοραστική σας εμπειρία σας μπορεί να ξεκινήσει είτε με ένα φλυντζάνι 
καφέ ή με γεύμα με φίλους σε ένα από τα μοντέρνα καφέ / εστιατόρια της 
οδού Λήδρας και Ονασαγόρου. Τα καταστήματα σε αυτή την 
πολυσύχναστη οδό είναι μικρά, σε αντίθεση με τα αντίστοιχα καταστήματα 
στο εξωτερικό, και προσφέρουν μια ξεχωριστή πολύ προσωπική και φιλική 
εμπειρία για τους πελάτες. Προσφέρεται για περιδιάβαση στα μαγαζιά 
οποιαδήποτε ώρα της ημέρας ή απλά για μια βραδινή βόλτα όταν τα 

καταστήματα είναι πανέμορφα φωτισμένα.

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 



ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΈΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Στο φεστιβάλ μπορούν να συμμετάσχουν όλες οι ομάδες παραδοσιακών χορών από τις 
χώρες της Μεσογείου  αλλα και από οπουδήποτε στον κόσμο, καθώς θέλουμε να δώσουμε 
την ευκαιρία σε όποιον επιθυμεί να συμμετάσχει. 

(Αν γνωρίζετε κάποιον που θα ενδιαφερόταν να συμμετάσχει στο φεστιβάλ μας, τότε 
παρακαλώ μη διστάσετε να του προωθήσετε τις πληροφορίες).  Όλα τα μέλη των 
αποστολών (αρχηγοί, χορευτές,χορωδοί,  μουσικοί και επιπλέον άτομα που συμμετέχουν) 
πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες  για τον  Covid-19 σύμφωνα με τιη γραμμή της Κυπριακής 
Κυβέρνησης. Φυσικά, όλα εξαρτώνται από την εξάπλωση του Covid-19 μέχρι εκείνη τη στιγμή 
και τις εντολές που θα λάβουμε.

Οι διοργανωτές του φεστιβάλ δεν είναι υπεύθυνοι για την παροχή οποιασδήποτε βίζας σε 
ομαδες (εκτός ΕΕ) που κάνουν αίτηση για το φεστιβάλ. Γι' αυτό φροντίστε να έρθετε σε επαφή 
με την πρεσβεία  σας εγκαίρως πριν την άφιξή σας για να εξασφαλίσετε την άδεια εισόδου 
σας έγκαιρα .

Εμείς μπορούμε να παρέχουμε βοήθεια μόνο  επικοινωνώντας   με τις πρεσβείες της Κύπρου 
στη χώρα σας  για βοήθεια. Ο μέγιστος αριθμός μελών χορευτικών ομάδων, χορωδιών και 
συγκροτημάτων είναι είκοσι τέσσερα (24). Για τα μουσικά συγκροτήματα ο ελάχιστος 
αριθμός μελών είναι δώδεκα (12). (Παρακαλούμε σημειώστε ότι ενθαρρύνουμε η μουσική να 
είναι ζωντανή για τις χορευτικές ομάδες και τις χορωδίες και όχι από CD). - Εάν οι ομάδες 
ωστόσο επιθυμούν να φέρουν περισσότερα μέλη από ό,τι επιτρέπεται, απλώς επικοινωνήστε 
μαζί μας. 

Ενθαρρύνουμε τις χορευτικές ομάδες να φέρουν τις δικές τους παραδοσιακές χορωδίες και 
συγκροτήματα, εάν υπάρχουν διαθέσιμα στη δική τους εταιρεία. Σε αυτή την περίπτωση, ο 
μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων, συμπεριλαμβανομένων όλων, των μελών χορού, 
χορωδίας και μπάντας της ίδιας ομάδας, θα είναι εξήντα (60) άτομα. 

Δεχόμαστε ομάδες με άτομα ηλικίας δεκαέξι (16) ετών και άνω. 

Οι ομάδες που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν πρέπει να στείλουν ένα DVD με  χορούς μαζί 
με το  βιογραφικό της ομάδας τους, στη διεύθυνση Οδός Ηλία Βενέζη 17, Έγκωμη 2401, 
Λευκωσία, Κύπρος  ή ένα email με τις πιο πάνω πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
elia24@cytanet.com.cy 

Όσοι ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής, παρακαλούνται να αποστείλουν τις 
πληροφορίες αυτές άμεσα.  Η τελευταία προθεσμία υποβολής είναι η 30η Μαρτίου 2023. Τα 
συγκροτήματα θα επιλεγούν απο ειδική κριτική επιτροπή  που θα κρίνει την χορευτική 
δεξιοτεχνία ,ποιότητα και κουστούμια των αιτούντων.



Το κόστος συμμετοχής είναι 220 ευρώ για το κάθε μέλος του χορευτικού 
συγκροτήματος, η της χορωδίας η του μουσικού συγκροτήματος.  Το 
ποσό θα πρέπει να καταβληθεί εκ των προτέρων. 

Κάθε επιπλέον άτομο που επιθυμεί να συμμετάσχει στην ομάδα για 
σκοπούς επίσκεψης στην Κύπρο και διασκέδασης κατά τη διάρκεια των 
ημερών του φεστιβάλ, ως συνοδός της ομάδας, θα πρέπει να καταβάλει 
το ποσό των 250 ευρώ και θα εχει  τις ίδιες παροχές που περιγράφονται.

Το ποσό των 100 ευρώ ανά άτομο θα πρέπει να καταβληθεί άμεσα μόλις 
γίνετε δεκτοί στο φεστιβάλ, ως προκαταβολή  και τα υπόλοιπο ποσό των 
120 ευρώ θα καταβληθεί ένα μήνα πρίν την άφιξη σας στη Λάρνακα. Το 
ποσό των 100 ευρώ δεν επιστρέφεται σε περίπτωση ακύρωσης από την 
πλευρά των ομάδων ή από την πλευρά των διοργανωτών σε περίπτωση 
πανδημίας, φυσικών καταστροφών ή συνθηκών πολέμου. Αυτό οφείλεται 
στο γεγονός ότι ο διοργανωτής θα εχει ήδη πληρώσει  τις  κρατήσεις για 
τα ξενοδοχεία και τις  αλλες υπηρεσίες που παρέχονται απο τρίτους. 

Ο αρχηγός όλων των ομάδων θα είναι προσκεκλημένος μας και ως εκ 
τούτου δεν θα καταβάλει το κόστος εγγραφής. Είστε επίσης ευπρόσδεκτοι 
να φέρετε  επίσημους εκπροσώπους από τη χώρα σας- οπως τον   
δήμαρχο της πόλης σας ή ένα επαγγελματία γνωστό δημοσιογράφο που 
μπορεί να θέλει να καλύψει επαγγελματικά το φεστιβάλ και  να  προβάλει  
τη Κύπρο στα ΜΜΕ  της  χώρα του. Θα είναι επίσης προσκεκλημένοι μας 
και δεν θα πληρώσουν το κόστος συμμετοχής.

ΟΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ 

Θα πραγματοποιηθούν συνολικά οκτώ (8) παραστάσεις κατά τη διάρκεια 
των 6 ημερών του φεστιβάλ. Τέσσερις (4) από τις παραστάσεις πρέπει να 
είναι με διαφορετική χορογραφία και κοστούμια για τους χορευτές και για 
τις χορωδίες και τα συγκροτήματα πρέπει να είναι με διαφορετικά 
τραγούδια και ρούχα. 

Ορισμένες από τις παραστάσεις θα πραγματοποιηθούν το πρωί, γι' αυτό 
παρακαλούμε να είστε προετοιμασμένοι και με μια πιο ελαφριά/δροσερή 
παραδοσιακή στολή από τη χώρα σας, καθώς η Κύπρος είναι πολύ ζεστή 
τον Σεπτέμβριο.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 



Η ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ: 
Διαμονή σε συγκροτήματα Διαμερισμάτων ενός, δύο, τριών και 
τεσσάρων υπνοδωματίων, σε Ξενοδοχεία 3-4 αστέρων με δωμάτια για 3, 
4 άτομα.  Όσοι επιθυμούν διαμονή σε μονόκλινο ή δίκλινο δωμάτιο θα 
πρέπει να καταβάλουν τη διαφορά της τιμής.  Ένα μονόκλινο δωμάτιο 
κοστίζει 35 ευρώ ανά άτομο ανά διανυκτέρευση και ένα δίκλινο κοστίζει 
25 ευρώ ανά άτομο ανά διανυκτέρευση επιπλέον.

Γεύματα τρείς (3) φορές την ημέρα σε μπουφέ 

Εσωτερικές μεταφορές (μεταφορές από το αεροδρόμιο στο ξενοδοχείο 
και πίσω, ή μεταφορές από και προς τους χώρους διεξαγωγής, αν 
χρειαστεί).  

Δωρεάν είσοδος σε χώρους και αρχαιολογικά μουσεία. 

Δωρεάν μίνι κρουαζιέρα, πάρτι στο σκάφος και καταδύσεις 

Παραδοσιακά πάρτι με δωρεάν φαγητό και ποτά 

Ημερήσια εκδρομή στη Λευκωσία 

Αναμνηστικά δώρα και μπλουζάκι με το έμβλημα του φεστιβάλ

Μπορούμε να οργανώσουμε επιπλέον εκδρομές για κάθε ομάδα με ένα 
μικρό αντίτιμο για τη μεταφορά 

ΔΕΝ είμαστε υπεύθυνοι για τα έξοδα για τη μεταφορά σας στην Κύπρο 
(αεροπορικά εισιτήρια,  ιατρικες εξετάσεις, νοσηλεία, η εμβόλια  αν 
χρειαστεί, κλπ.)
Συστήνουμε  να έχετε ιατρικές ασφάλειες απο τη χώρα σας για παν 
ενδεχόμενο

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΟΣΤΟΥΜΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ 
Οι ομάδες που θα επιλεχθούν να συμμετέχουν στο φεστιβάλ θα έχουν την 
ευκαιρία να εκθέσουν παραδοσιακά αντικείμενα και φορεσιές από τη χώρα 
τους. Κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί έκθεση 
παραδοσιακών κουστουμιών, όπου όλες οι επιλεγμένες χώρες θα 
εκθέσουν την παραδοσιακή φορεσιά της χώρας τους. Στο χώρο της 
έκθεσης θα πραγματοποιηθεί ειδική τελετή εγκαινιών απο τον δήμαρχο της 
πόλης.
Οι ομάδες μπορούν να φέρουν αναμνηστικά από τη χώρα τους στο 
φεστιβάλ για να τα ανταλλάξουν με ομάδες από άλλες χώρες.



ΘΑ ΧΑΡΟΥΜΕ ΝΑ ΣΑΣ ΕΧΟΥΜΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

ΚΑΛΩΣ ΝΑ ΕΡΘΕΤΕ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΤΗΝ ΑΕΡΙΝΗ 
ΤΗ ΜΑΚΑΡΙΑ ΤΗ ΓΗ 

ΤΗ ΓΗ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΠΡΑΣΙΝΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ,
ΤΗ ΓΗ ΤΗΣ  ΕΛΙΑΣ ΤΟΥ ΛΙΒΑ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΟΥ 

ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

elia24@cytanet.com.cy

www.reamadellaioannidou.com

16ο Mediterranean Folklore Dance Festival

0035799451484 (viber-whats up)


