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 Β’ ∆ΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ 

 
∆’ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟΥ ΧΟΡΟΥ 

 
∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

∆ΗΜΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 
 
Μια μεγάλη γιορτή της παράδοσης θα χαρεί και πάλι η Κύπρος στις 12,13,14 
Σεπτεμβρίου 2009. Το ∆’ Μεσογειακό Φεστιβάλ Παραδοσιακού Χορού που 
διοργανώνεται από τον Πολιτιστικό Λαογραφικό Όμιλο Λευκωσίας σε συνεργασία με το 
∆ήμο Λάρνακας  έχει γίνει πλέον ο πιο πετυχημένος θεσμός σε ολόκληρη την Κύπρο.  
Φέτος φιλοξενεί 15 συγκροτήματα από Ελλάδα, Κροατία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, 
Πορτογαλία, Αίγυπτο, Ισπανία, Ιταλία, Βουλγαρία, Ρωσία, Σλοβενία, Αρμενία και Κύπρο. 
Είναι η μεγαλύτερη γιορτή της παράδοσης και δίκαια θεωρείται το μεγαλύτερο πολιτιστικό 
γεγονός στο χώρο της παράδοσης. 
 
Πρόκειται για ένα συνονθύλευμα πολιτισμών με ζωντανή μουσική και οργανοπαίκτες, ένα 
όργιο χρωμάτων και παραδοσιακών αυθεντικών φορεσιών. Ένα τρελό πανηγύρι χαράς 
που θα έχει και φέτος την ευκαιρία να παρακολουθήσει η Λάρνακα και όλη η Κύπρος. 
Πάνω από 50.000 θεατές ντόπιοι και ξένοι παρακολουθούν κάθε χρόνο δωρεάν τις 
εκδηλώσεις στην εξέδρα των Φοινικούδων ενώ χιλιάδες μαθητές των Γυμνασίων και 
Λυκείων της Λάρνακας και ελεύθερης Αμμοχώστου έχουν την ευκαιρία να ανταλλάξουν 
απόψεις και να γνωρίσουν τη κουλτούρα, τα ήθη και τα έθιμα των γείτονων λαών μέσα 
από ένα πρόγραμμα πολυπολιτισμικής εκπαίδευσης που προσφέρει στη μαθητιώσα 
νεολαία ο Πολιτιστικός Λαογραφικός Όμιλος Λευκωσίας. 
Κατά την διάρκεια του Φεστιβάλ οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να 
παρακολουθήσουν εκθέσεις φωτογραφίας στα πεζοδρόμια από τις χώρες που 
συμμετέχουν. Για πρώτη φορά επίσης το φεστιβάλ θα αφιερώνεται σε μια από τις 
συμμετέχουσες χώρες. Εφέτος τιμώμενη χώρα κατά αλφαβητική σειρά θα είναι η 
Αίγυπτος, γι΄ αυτό έχει προσκληθεί και αποδεχθεί ο ∆ιευθυντής του Τμήματος 
Πολιτιστικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας της Αιγύπτου, συγγραφέας δρ.Αμιρ 
Ναχιπ, ο οποίος θα δώσει διάλεξη με θέμα τα «Αφρικανικά Φεστιβάλ». 
 
Το Φεστιβάλ τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργού Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, 
κ. Αντώνη Πασχαλίδη ο οποίος και θα κηρύξει την έναρξη του Φεστιβάλ στις 12/9/2009 
και ώρα 20:00 στην εξέδρα των Φοινικούδων. Της τελετής έναρξης και του προγράμματος 
θα προηγηθεί στις 19.00 μεγάλη παρέλαση των συγκροτημάτων με αφετηρία την 
Αστυνομία Λάρνακας, Λεωφόρο Αθηνών (παραλιακή οδό) και τέρμα την εξέδρα όπου θα 
γίνουν οι παραστάσεις. 
 
Στο τελετουργικό έναρξης λαμβάνουν μέρος η χορογράφος Μαρία Καραπίττα και η ομάδα 
χορού της, ο βαρύτονος Μάριος Ανδρέου με τη φωνητική του ομάδα και η Σύλβια 
Σειρήνα. Το πρόγραμμα αρχίζει καθημερινά στις 20:00 και έχει διάρκεια δυόμισι ώρες. 
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Επίσημοι θεσμικοί χορηγοί: Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, Πολιτιστικές Υπηρεσίες, 
∆ήμος Λάρνακας, ΚΟΤ, Οργανισμός Νεολαίας, ΣΠΕ Στροβόλου, ΟΠΑΠ, ΑΗΚ, Pokka 
Coffee, Mac Donalds. 
Χορηγοί Επικοινωνίας: ΡΙΚ, LTV, CAPITAL, EF-EM 99, Ράδιο Πάφος. 
Το αναλυτικό πρόγραμμα επισυνάπτεται. 
O Πολιτιστικός Λαογραφικός Όμιλος Λευκωσίας, εκπροσωπεί τη Κύπρο στο ∆ιοικητικό 
Συμβούλιο του ∆ιεθνούς Συμβουλίου Χορού – C.I.D της Unesco με την Πρόεδρο κα Ρέα 
Μαδέλλα Ιωαννίδου η οποία επανεκλέγει παμψηφεί για Τρίτη θητεία τον Ιούλιο του 2009 
στο Παγκόσμιο Συνέδριο Χορού που πραγματοποιήθηκε στη Μάλαγα της Ισπανίας και 
στο οποίο έλαβαν μέρος 27 χώρες και 1800 σύνεδροι. 
Για περισσότερες πληροφορίες όσο αφορά το Φεστιβάλ και τα συμμετέχοντα 
συγκροτήματα παρακαλούμε  να αποταθείτε στην ιστοσελίδα του Πολιτιστικού 
Λαογραφικού Ομίλου Λευκωσίας: www.reamadellaioannidou.com     
          

http://www.reamadellaioannidou.com/

