
2 Χαιρετισμός Δημάρχου Λάρνακας

ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΟΥ Ζ’ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΧΟΡΟΥ ΣΤΗ ΛΑΡΝΑΚΑ

«Ο πολιτισμός είναι μια κίνηση,
  όχι μια κατάσταση.
  Είναι ένα ταξίδι, όχι ένα λιμάνι».
    Arnold J. Toynbee, 1889-1975, Βρετανός ιστορικός

Όντως ο πολιτισμός είναι ένα ταξίδι που χωρίς αυτό δεν 
μπορεί να καθοριστεί η ταυτότητα των λαών, τα ήθη και 
τα έθιμά του. 

Μια πολύ σημαντική γιορτή παράδοσης πραγματοποιείται 
κάθε χρόνο στην πόλη μας. Ένα Φεστιβάλ με 7 χρόνια 

ζωής που έχει πλέον καταστεί θεσμός και έχει κερδίσει την αγάπη και την εκτίμηση του κοινού της Λάρνακας 
και κατ’ επέκταση της Κύπρου όλης. Το  Μεσογειακό Φεστιβάλ Παραδοσιακού Χορού που διοργανώνεται 
από τον Πολιτιστικό Λαογραφικό Όμιλο Λευκωσίας σε συνεργασία με το Δήμο Λάρνακας.

Πρόκειται για μια συνεύρεση  πολιτισμών με ζωντανή μουσική και οργανοπαίκτες, μια σύνθεση χρωμάτων 
και παραδοσιακών αυθεντικών στολών. Είναι ένας θεσμός που ενθαρρύνει την αμοιβαία αλληλεπίδραση 
και πολιτισμική ανταλλαγή και αποτελεί θέμα εκπαίδευσης πολιτισμού. Απτή έκφραση για τον πολιτισμό 
σ’ έναν κόσμο παγκοσμιοποίησης, μέσω της οποίας η προώθηση της πολιτισμικής πολυμορφίας και του 
διαπολιτισμικού διαλόγου, είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες για την κληρονομιά, το διάλογο 
μεταξύ των θρησκειών, την εκπαίδευση και τη νεολαία.

Η δημιουργία του Φεστιβάλ αυτού, είναι το αποτέλεσμα της επιθυμίας και της αγάπης φίλων της παράδοσης 
και του χορού που έδωσαν την ευκαιρία στο κοινό,  να γνωρίσει και να συνυπάρξει μέσα από τη μουσική 
και το χορό άλλων χωρών. 

Συγχαίρω θερμά την Πρόεδρο του Πολιτιστικού Λαογραφικού Ομίλου Λευκωσίας, κα. Ρέα Μαδέλλα - 
Ιωαννίδου και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους εύχομαι καλή συνέχεια στο έργο που επιτελούν.

Ο Δήμος Λάρνακας μαζί με τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες θα είναι πάντα συμπαραστάτες στο έργο τους.

Σας ευχαριστώ.

Ανδρέας Ν. Λουρουτζιάτης 
Δήμαρχος Λάρνακας
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7TH MEDITERRANEAN FOLKLORE DANCE FESTIVAL IN LARNACA

“Culture is a movement,
  not a state.
  It is a journey, not a port “.
    Arnold J. Toynbee, 1889-1975, British historian

Indeed, culture is a journey without which, the identity of peoples, their  traditions and customs cannot 
be determined.
 
Every year, a festival of high importance is hosted in our city. Being held for 7 consecutive years, the 
festival has become an institution and has earned the love and appreciation of not only Larnakas 
people but of the  whole of Cyprus. I am referring to the very successful Mediterranean Folklore 
Dance Festival that is organized by the Cultural Heritage Association of Nicosia in cooperation with 
Larnaka Municipality.

It is about the commingling of cultures with live music and musicians, a synthesis of colours and 
original traditional costumes. It is an institution that fosters mutual interaction and cultural exchange, it 
is a matter educating culture. It is a tangible expression of culture in a globalizing world, through which 
the promotion of cultural diversity and intercultural dialogue shall be  the main objectives for heritage, 
dialogue between religions, education and youth.

This festival is the product of the desire and love of the friends of the traditional dances. They give 
people the opportunity to meet and coexist through music and dance from other countries.

I warmly congratulate the President of the Cultural Heritage Association of Nicosia Mrs. Rea Madella 
Ioannidou and all Members of the Board and I wish them all the best.

Larnaka Municipality and the Cultural Services will be supporters in their work.

 Thank you

Andreas N. Louroutziatis
Mayor of Larnaka


