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Όλα είναι έτοιµα για το µεγάλο γεγονός του Φθινοπώρου. Η Λάρνακα έχει ήδη φορέσει τα
γιορτινά της και περιµένει να απολαύσει το µεγάλο πανηγύρι της παράδοσης. Μια
µεγάλη γιορτή της παράδοσης θα χαρεί και πάλι η Κύπρος στις 11,12,13 Σεπτεµβρίου
2010. Το Ε’ 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 Μεσόγειο. Φέτος φιλοξενεί 15
συγκροτήµατα από Ελλάδα, Κροατία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Αυστρία, Σλοβενία, Σλοβακία,
Λιθουανία, Πολωνία, Λατβία, Αρµενία και Κύπρο. Είναι η µεγαλύτερη γιορτή της
παράδοσης και δίκαια θεωρείται το µεγαλύτερο πολιτιστικό γεγονός στο χώρο της
παράδοσης. Παρ’ όλες τις οικονοµικές δυσκολίες των συγκροτηµάτων όλοι θέλουν να
λάβουν µέρος σε αυτό το µεγάλο γεγονός.
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.
Μεγάλη είναι η συνεισφορά των εθελοντών στο Ε’ Μεσογειακό Φεστιβάλ Παραδοσιακού
Χορού. Ο εθελοντισµός είναι µια µεγάλη δύναµη και σίγουρα όλα τα µεγάλα κοινωφελή
έργα δεν θα πραγµατοποιούνταν χωρίς τους εθελοντές. Στη συγκεκριµένη περίπτωση
εκτός από τους εθελοντές – µέλη του οµίλου µας, που σηµειωτέων δεν πληρώνουν ούτε
ετήσια συνδροµή γιατί ο Πολιτιστικός Λαογραφικός Όµιλος είναι καθαρά µη
κερδοσκοπικός οργανισµός, για δεύτερη συνεχή χρονιά λαµβάνουν µέρος, ως συνοδοί
οµάδων, στρατιώτες από µονάδες της Επαρχίας Λάρνακας.
Συντονιστές και ακούραστοι συµπαραστάτες η 1η Μεραρχία Πεζικού . Θερµές ευχαριστίες
στον Υπουργό και Αρχηγό του Στρατού γι’ αυτή την τόσο επικοδοµιτική συνεργασία. Αυτή
η συµµετοχή δίνει την ευκαιρία στους νέους να ζήσουν στιγµές ανεπανάληπτες , να
γνωρίσουν τα ήθη και τα έθιµα των φιλοξενούµενων γειτονικών λαών και ταυτόχρονα να
κρατήσουν βαθιά στην ψυχή τους τη δική µας κληρονοµιά, πράγµα που θα τους επιτρέψει
να µην ξεχάσουν τις ρίζες τους και να είναι πάντα περήφανοι γι’ αυτό που είµαστε.
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Όσο για τους φίλους καθηγητές Φυσικής Αγωγής που πάντα είναι κοντά µας
προσφέροντας την πολύτιµη βοήθεια τους , αξίζει να πούµε ένα µεγάλο ευχαριστώ. Μας
δένει η αγάπη για όλα τα όµορφα και ωραία, µας δένει η συγκίνηση για τη µουσική που
βγαίνει από το ζουρνά και το λαούτο, µας δένει η αγάπη για τούτη την πατρίδα που όσο
µικρή κι αν είναι µας κάνει περήφανους κάθε µέρα και πιο πολύ.
Το Φεστιβάλ τελεί υπό την αιγίδα του Εξοχότατου Προέδρου της Βουλής των
Αντιπροσώπων κ. Μάριου Κάρογιαν ο οποίος θα κηρύξει και την έναρξη του Φεστιβάλ
στις 11/9/2010 και ώρα 20:00 στην εξέδρα των Φοινικούδων. Της τελετής έναρξης και του
προγράµµατος θα προηγηθεί µεγάλη παρέλαση των συγκροτηµάτων µε αφετηρία την
Αστυνοµία Λάρνακας, Λεωφόρο Αθηνών (παραλιακή οδό) και τέρµα την εξέδρα όπου θα
γίνουν οι παραστάσεις. Κατά την τελετή έναρξης θα τιµηθούν όλοι οι χορηγοί που για 5η
συνεχή χρονιά προσφέρουν οικονοµική και ηθική στήριξη στους διοργανωτές. Η τελετή
έναρξης θα ολοκληρωθεί µε την ρίψη πυροτεχνηµάτων.
Στο τελετουργικό έναρξης το φωνητικό σχήµα του ∆ήµου Λάρνακας θα παρουσιάσει
κυπριακά µοτίβα υπό τη διεύθυνση του κ. Ανδρέα Γερολέµου.
Φέτος για πρώτη φορά η γιορτή µεταφέρεται και στη Λευκωσία όπου στις 14 Σεπτεµβρίου
µια µεγάλη παρέλαση θα διασχίσει τις οδούς Λήδρας και Ονασαγόρου. Ήχος,
πολύχρωµες φορεσιές και ζωντανή µουσική από το κάθε συγκρότηµα. Τα συγκροτήµατα
θα καταλήξουν στην Πλατεία Παλλουριώτισσας, όπου θα δώσουν µια φαντασµαγορική
παράσταση. Μια συνεργασία του Πολιτιστικού Λαογραφικού Οµίλου Λευκωσίας µε το
∆ήµο Λευκωσίας που στηρίζει ο ΟΠΑΠ.
Επίσηµοι θεσµικοί χορηγοί: Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού, Πολιτιστικές Υπηρεσίες,
∆ήµος Λάρνακας, ΚΟΤ, Οργανισµός Νεολαίας, ΣΠΕ Στροβόλου, ΟΠΑΠ, ΑΗΚ, Pokka
Coffee, Mac Donald’s.
Χορηγοί Επικοινωνίας: ΡΙΚ, LTV, CAPITAL, EF-EM 99, Ράδιο Πάφος.
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
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