
4 Χαιρετισμός Προέδρου Πολιτιστικού Λαογραφικού Ομίλου Λευκωσίας

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

Αγαπητοί φίλοι,

Για ακόμη μία χρονιά σας καλωσορίζω στη μεγαλύτερη γιορτή της παράδοσης. Αισίως 
μετά από τις πολλές οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε φέτος, είμαστε εδώ για 
να γιορτάσουμε το 7ο Μεσογειακό Φεστιβάλ Παραδοσιακού Χορού. Το Φεστιβάλ, που έχει 
καταστεί πια ένας πολύ πετυχημένος θεσμός, το μεγαλύτερο γεγονός της Μεσογείου, που 
χάρη στις υπεράνθρωπες προσπάθειες που καταβάλλουμε αναγνωρίζετε πια διεθνώς. 
Είμαστε περήφανοι γι’ αυτό που καταφέραμε και ταυτόχρονα ευγνώμονες στην πόλη που 
μας αγκάλιασε για εδώ και επτά χρόνια. Η Λάρνακα έχει την τιμητική της και αυτό τον 

Σεπτέμβρη και της αξίζει! Οι διάφορες οικονομικές δυσκολίες, αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης που εισέβαλε 
και στην Κύπρο, κατέστησαν δύσκολη έως και ανέφικτη τη διοργάνωση του φετινού Φεστιβάλ. Η θαρραλέα απόφαση 
του Δημάρχου Λάρνακας, των Πολιτιστικών Υπηρεσιών του Δήμου και του Δημοτικού Συμβουλίου να συνεχίσουν 
την επιχορήγηση, έστω και μερικώς, παρ’ όλες τις οικονομικές δυσκολίες, αποτέλεσε για εμάς πνοή και δυνάμωμα 
ψυχής στην διοργάνωση του 7ου Μεσογειακού Φεστιβάλ Παραδοσιακού Χορού.
Χορευτές και μουσικοί από την Ελλάδα που είναι η τιμώμενη χώρα για φέτος, την Ουκρανία, την Κροατία, την 
Λετονία, τη Τσεχία, τη Λιθουανία, τη Γεωργία, τους Αρμένιους της Κύπρου και από εκλεκτά κυπριακά παραδοσιακά 
συγκροτήματα, βρίσκονται και πάλι μαζί μας σε ένα τρελό ξεφάντωμα χορού που θα ταξιδέψει σε Λάρνακα, Γέρι και 
Λευκωσία προσφέροντας σε ντόπιους αλλά και σε ξένους ένα πολυπολιτισμικό γλέντι.
Θερμά ευχαριστούμε τους θεσμικούς και άλλους χορηγούς μας γιατί χωρίς αυτούς τίποτε δεν θα ήταν μπορετό. 
Επίσης θερμές ευχαριστίες στους εθελοντές μας που φέτος έχουν αυξηθεί  γιατί συμμετέχουν στρατιώτες από 
τα στρατόπεδα της γύρω περιοχής, μια προσφορά αγάπης και συμπαράστασης του Κυπριακού στρατεύματος και 
ταυτόχρονα μια καινούργια νότα, στα πλαίσια της κοινωνικής προσφοράς και γαλούχησης των νέων στα να κρατούν 
την παράδοση και την εθνική μας κληρονομιά βαθειά μέσα στη ψυχή τους. Η συμμετοχή των εθελοντών αποτελεί τον 
πιο ισχυρό κρίκο στην εκτέλεση του όλου προγράμματος.
Και φέτος, οι Δήμοι Λευκωσίας και Γερίου αγκάλιασαν το Φεστιβάλ κι έτσι στις 14 και 17 Σεπτεμβρίου θα χορέψουμε αντίστοιχα 
στη Λευκωσία, στην πλατεία Παλλουριώτισσας και στην Πλατεία Ηρώων στο Γέρι δίνοντας έτσι την ευκαιρία σε όλους να 
απολαύσουν τα καταπληκτικά αυτά παραδοσιακά συγκροτήματα, ενώ θα προηγηθούν μεγάλές παρέλασεις στις οδούς Λήδρας 
και Ονασαγόρου και στο Γέρι, πριν από τις παραστάσεις.
Η οικονομική κρίση δυστυχώς, επηρέασε ακόμα και την προσέλευση των συγκροτημάτων καθώς και την οικονομική 
βοήθεια από τους θεσμικούς χορηγούς μας τους οποίους ευχαριστούμε αλλά επισημαίνουμε ότι όσες περικοπές 
και αν γίνονται, στον πολιτισμό και σε αυτούς που τον υπηρετούν  αφιλοκερδώς και αδιάκοπα δεν θα πρέπει να 
βάζουν φραγμούς. Η τύχη του Φεστιβάλ κρέμεται σε μία κλωστή… Και θα προσπαθήσουμε με νύχια και με δόντια 
να σώσουμε την πολιτιστική αυτή γιορτή. Δυστυχώς δεν έχουμε την πολυτέλεια να ξοδεύουμε άλλο από το δικό μας 
βαλάντιο για να κάνουμε πολιτισμό. Οι αρμόδιες υπηρεσίες ας το λάβουν υπόψη. Χώρα χωρίς πολιτισμό δεν υπάρχει. 
Τι θα γίνει θα αφήσουμε να μας ξεχάσουν;
Τέλος, ένα μεγάλο ευχαριστώ στους συνεργάτες μου που εδώ και επτά χρόνια είναι συνοδοιπόροι στο δρόμο που 
εμείς επιλέξαμε και σίγουρα δεν είναι σπαρμένος με ροδοπέταλα. Ευχαριστώ Πάρη, Ελένη, Γεωργία, Θεότη, Λιάνα, 
Γιώργο, Δημήτρη, Ανδρέα, Σάββα, Αλέξη, Γιάννα, Ίκαρο, Ντίνα. Ευχαριστώ Άκη για την αμέριστη συμπαράσταση σου. 
Ευχαριστώ Λευτέρη, σε χρειαζόμαστε. Ευχαριστώ κ. Λουρουτζιάτη για όλα.

Ρέα Μαδέλλα Ιωαννίδου
Πρόεδρος Πολιτιστικού Λαογραφικού Ομίλου Λευκωσίας / Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Χορού C.I.D. UNESCO
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Dear friends,

Once again, I welcome you to the biggest celebration of tradition in Cyprus. Hopefully after the many financial 
difficulties we faced this year, we are here to celebrate the 7th Mediterranean Folklore Dance Festival. This 
festival has become a very successful established event, the biggest in the Mediterranean recognized in the 
whole world, thanks to enormous efforts we made.
We are proud of what we accomplished and grateful to the city that embraced us for seven years. Larnaka has the 
honor once again, this September and it deserves it! The various financial difficulties, the result of the economic 
crisis that Cyprus faces, made it difficult even impossible to organize this year’s festival. The courageous 
decision of the Mayor of Larnaka, the Cultural Services of the Municipality and the City Council to continue the 
grant, despite the financial difficulties, has been a breath for us, turning up our soul to the organization of the 7th 
Mediterranean Folklore Dance Festival.
Dancers and musicians from Greece; which is the honored country this year, Ukraine, Croatia, Latvia, Czech 
Republic, Lithuania, Georgia, Armenians of Cyprus and Cypriot selected folklore groups, are here with us in a 
funtastic performing of dances, that will travel to Larnaka, Nicosia and Geri Municipalities offering locals and 
foreigners a multicultural feast.
Warm thanks to our institutional and other sponsors because without them nothing we could do. Also special 
thanks to our volunteers who have increased because a participating of soldiers from camps in the surrounding 
area, an offer of love and support of the Cypriot army, while a new “note”, as part of outreach and nurture of 
the Cultural Heritage Association of Nicosia to young people to keep the tradition and our national heritage deep 
within the soul. The participation of volunteers is the most powerful link in the execution of the entire program.
And this year, the Municipalities of Nicosia and Geri, embraced the festival and so on September 14th and 17th 
we will dance at Geri and in Nicosia, at Pallouriotissa square, giving the opportunity to everybody to enjoy these 
great traditional groups. A big parade at Ledra and Onasagorou Streets and at Geri will take place at 19:00.
The financial crisis has unfortunately affected the arrival of more groups and the financial help from our 
institutional sponsors, who we thank a lot, it is very low this year and we want to point out that allthought, they 
reduced the budget, they should not put barriers in culture and those who serve eager and selflessly. The future 
of the Festival is hanging by a thread ... And we will try with all our heart to save this cultural celebration.
Unfortunately we cannot afford to spend more personal money to serve culture. The relevant departments 
must take this into consideration because countries without culture can not exist! What is it going to happen? 
Eventually they will forget us.
Finally many thanks to my associates, who for seven years are fellow travelers on the road we chose, a road that 
certainly is not strewn with rose petals. Thank you Paris, Helen, Georgia, Theoti, Peter, Georgia, Andreas, Savvas, 
Alexis, Yianna, Icarus, Despina, Ontina. Thank you Akis for your unconditional support. Thank you Lefteris, we 
really need you. Thank you Mr. Louroutziatis for everything.

Rea Madella Ioannidou
President of Cultural Heritage Association of Nicosia
Member of the Board of Directors of International Dance Council C.I.D. UNESCO
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