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Αγαπητοί φίλοι, 
 
Με μεγάλη χαρά σας καλωσορίζουμε στη συνέντευξη τύπου του Β΄Μεσογειακού 
Φεστιβάλ Παραδοσιακού Χορού.  
Μετά την τεράστια επιτυχία του περσινού, Α΄Μεσογειακού Φεστιβάλ, ο 
Πολιτιστικός Λαογραφικός Ομίλος Λευκωσίας σε συνεργασία με το Δήμο 
Λάρνακας διοργανώνει φέτος το δεύτερο, από τις 15 μέχρι τις 17 Σεπτεμβρίου, στην 
παραλία Φοινικούδων στη Λάρνακα. 
 
Είχαμε θέσει ως στόχο για φέτος τη συμμετοχή συγκροτημάτων από 20 
Μεσογειακές Χώρες, και αυτό θα ήταν εφικτό, εάν δεν μειωνόταν δραματικά η 
επιχορήγηση για τη διοργάνωση. Και αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να μελετηθεί 
από τους αρμόδιους γιατί τέτοιου είδους εκδηλώσεις μόνο θετικά προσφέρουν στην 
κοινωνία μας , στην οικονομία μας, στον τουρισμό μας. Φανταστείτε πως με τη 
φετινή συμμετοχή, από 10 Μεσογειακές χώρες, πάνω από χίλια άτομα θα 
επισκεφθούν και θα γνωρίσουν την Κύπρο μεταφέροντας στις πατρίδες τους τις 
καλύτερες εντυπώσεις από το νησί μας. Επιπρόσθετα, λάβετε υπόψιν σας πως 
μερικές χιλιάδες κόσμος θα παρακολουθήσει τις παραστάσεις οι οποίες θα 
διεξάγονται στην εξέδρα Φοινικούδων, χωρίς εισιτήριο, γνωρίζοντας τον πολιτισμό, 
την κουλτούρα, τις παραδόσεις γειτονικών χωρών, συμβάλοντας με τον καλύτερο 
τρόπο στη σύσφιξη των σχέσεων, τη γνωριμία και αποδοχή διαφορετικών 
πολιτισμών, ανοίγοντας τους ορίζοντες στην πολιπολιτισμική πλέον ευρωπαική 
κουλτούρα. 
 
Επίσης θα ήθελα να σας ενημερώσω και για τις παραστάσεις των συγκροτημάτων 
σε όλα τα Γυμνάσια και Λύκεια της Λάρνακας. Ο Ομιλός μας με αυτή την 
πρωτοβουλία επιθυμεί να δώσει την ευκαιρία στη μαθητιώσα νεολαία να γνωρίσει 
την πολιτιστική κληρονομιά και παράδοση των γειτονικών χωρών, συμβάλοντας με 
αυτόν τον τρόπο στην ενίσχυση της πολυπολιτισμικής εκπαίδευσης καθώς και στην 
προσφορά ευκαιριών στη νεολαία να αγαπήσει τη λαϊκή παράδοση. 
 
 Στο φετινό φεστιβάλ συμμετέχουν συγκροτήματα από 10 Μεσογειακές χώρες : 
εκτός από Κύπρο και Ελλάδα, από την Ιταλία, Σερβία, Ρουμανία, Βουλγαρία, 
Κροατία, Ισραήλ, Αίγυπτο, Αρμενία. 
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Οπως και πέρυσι έτσι και φέτος, αποστολές έρχονται ενισχυμένες με δημάρχους, 
δημοσιογράφους και τοπικές τηλεοράσεις. Η παρουσία τους δίνει την ευκαιρία 
ανταλλαγής σχέσεων με το Δήμο Λάρνακας και αδελφοποίησης με τις γειτονικές 
χώρες. 
 
Οι παραστάσεις θα αρχίζουν κάθε βράδυ στις 8, όπως είπαμε στην εξέδρα 
Φοινικούδων. Το Σάββατο 15 Σεπτεμβρίου το Φεστιβάλ θα αρχίσει στις 7 μ.μ. με 
μεγάλη παρέλαση όλων των συγκροτημάτων από τον Αστυνομικό Σταθμό προς τη 
Λεωφόρο Αθηνών και μέχρι την εξέδρα. Τα συγκροτήματα φορώντας τις 
παραδοσιακές στολές  και κρατώντας τα λάβαρά τους αναμένεται να 
δημιουργήσουν μια ξεχωριστή ατμόσφαιρα στην παραλία της Λάρνακας. 
 
Θα ακολουθήσει η Τελετή Εναρξης, στην οποία η παρουσία σημαντικών 
καλλιτεχνικών παραγόντων της Λάρνακας και της Κύπρου έχει προσδώσει μια 
διαφορετική νότα και χροιά στο Φεστιβάλ. Στο τελετουργικό έναρξης θα δεθεί η 
παράδοση με τη νέα εποχή και περιλαμβάνει: 

- «Η γέννηση της Αφροδίτης» από τη σχολη Rainbow, σε χορογραφία Μαρίας 
Δημητρίου και σύνθεση Λάρκου Λάρκου. 

- Παραδοσιακά Νησιώτικα τραγούδια από τη Χορωδία Λάρνακας και μαέστρο 
τον Ανδρέα Γερολέμου 

- Ο Λάρκος Λάρκου, ο Σοφοκλής Κασκαούνιας και οι Rebel Dancers, όπως δεν 
τους είδατε ποτέ, θα παρουσιάσουν τη «Μουζουρού» και το «Εσού 
Τζοιμάσαι» 

- «Κύπρος – Ενα παραθύρι στη Μεσόγειο» από το συγκρότημα «Αθανασία» σε 
χορογραφία Γιώργου Θεοδούλου 

- Και τέλος θα ακουστεί ο Υμνος του Β΄Μεσογειακού Φεστιβάλ 
Παραδοσιακού Χορού τον οποίο συνέθεσε ο Ανδρέας Γερολέμου και 
ενορχήστρωσε ο Λάρκος Λάρκου. 

 
 
Ολες μας οι προσπάθειες και οι ψηλοί στόχοι που θέτουμε δε θα μπορούσαν να 
πραγματοποιηθούν αν δεν είχαμε τους φίλους και συμπαραστάτες τόσο ηθικά όσο 
και οικονομικά. Ο Πολιτιστικός Λαογραφικός Ομιλος Λευκωσίας, ένας καθαρά μη 
κερδοσκοπικός οργανισμός, αντλεί δύναμη από τους φίλους χορηγούς και την 
εθελοντική εργασία των μελών του και πολλές φορές χωρίς καν να καλύπτονται τα 
έξοδά του για τις μεγάλες αυτές διοργανώσεις που αναλαμβάνει. 
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 Ετσι, θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους μεγάλους χορηγούς μας, Υπουργείο 
Παιδείας και Πολιτισμού-Πολιτιστικές Υπηρεσίας και τον Κυπριακό Οργανισμό 
Τουρισμού. Τους φίλους χορηγούς ΟΕΛΜΕΚ, ΟΠΑΠ, ΣΠΕ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ, 
CELIO, CHINO, CAFÉ LA MODE, και ΣΕΡΑΝΟ και φυσικά τους Χορηγούς 
Επικοινωνίας ΡΙΚ, LTV, ΩΜΕΓΑ TV Πάφος, Ράδιο FM Λάρνακα και Ράδιο 
Πάφος. 
 
Θα ήταν μεγάλη παράληψή μου αν δεν αναφερόμουν στις πρεσβείες των χωρών τα 
συγκροτήματα των οποίων λαμβάνουν μέρος για τη βοήθεια που μας παρείχαν και 
φυσικά το Δήμο Λάρνακας που πάντα ανοίγει την αγκαλιά του για να μας βοηθήσει 
να διοργανώσουμε τέτοιου είδους εκδηλώσεις. Το Δήμαρχο Λάρνακας κ.Ανδρέα 
Μωυσέως, το Δημοτικό Συμβούλιο, τους Πολιτιστικούς Λειτουργούς καθώς και όλο 
το προσωπικό, θερμά ευχαριστώ για την αμέριστη συμπαράσταση και τη βοήθεια 
στη λύση όλων των προβλημάτων. 
 
Και φυσικά ένα μεγάλο ευχαριστώ δε φθάνει για τους εθελοντές οι οποίοι άρχισαν 
τη δουλειά εδώ και καιρό  και θα συνεχίσουν να προσφέρουν μέχρι και την 
αναχώρηση όλων των συγκροτημάτων από την Κύπρο. Συνοδοί, μεταφραστές, 
ξεναγοί, βοηθοί σε οτιδήποτε έκτακτο προκύψει, δεν κουράζονται να προσφέρουν 
αφιλοκερδώς και με μόνη ανταμοιβή την ικανοποίηση της προσφοράς. 
 
Φίλοι Δημοσιογράφοι, σας ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας σήμερα εδώ 
και ζητάμε τη συμπαράστασή σας στην μεγάλη μας αυτή προσπάθεια. 
Στη ζωή μας έχουμε τάξει μακρινές διαδρομές, δρόμους γεμάτους εμπόδια, αλλά οι 
Ιθάκες μας πολλές. 
Σε τούτο το ταξίδι μάθαμε πολλά, περάσαμε Λεστρυγόνες και Κύκλωπες και με τον 
θυμωμένο Ποσειδώνα παλαίψαμε. Ομως σταθήκαμε πιστοί στα πιστεύω της ζωής 
μας και βγήκαμε, νομίζω, νικητές. 
Μια από τις Ιθάκες μας, η διάσωση των ηθών και εθίμων της πατρίδας μας και η 
προσπάθεια αναγνώρισής της παντού σ’όλο τον κόσμο. Νιώθουμε περήφανοι 
γι’αυτό που ολόψυχα δοθήκαμε και που στο τέλος είναι η ύπαρξή μας. 
 
 
Ρέα Μαδέλλα Ιωαννίδου 
Πρόεδρος Πολιτιστικού Λαογραφικού Ομίλου Λευκωσίας 
Μέλος Εκτελεστικού Συμβουλίου, Παγκοσμίου Συμβουλίου Χορού – 
CID-UNESCO 
 


