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Χαιρετισμόσ ΔημαρΧόυ Λαρνακασ

9ό μεσόγειακό ΦεστιβαΛ ΠαραΔόσιακόυ Χόρόυ

Φίλες και φίλοι, 
 
Ο πολιτισμός είναι μια διαδρομή που καθορίζει την ταυτότητα των λαών, τα ήθη και τα έθιμα. 

Το Μεσογειακό Φεστιβάλ Παραδοσιακού Χορού, αποτελεί 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, σ’ έναν κόσμο 
παγκοσμιοποίησης, μέσω της οποίας προωθείται η πολιτισμική πολυμορφία και ο διαπολιτισμικός 
διάλογος. 

Στη χρονική περίοδο που διανύουν οι λαοί της Μεσογείου, ο πολιτισμός και οι θεσμοί που ήδη 
καθιερώθηκαν και καθιερώνονται, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, μπορούν να αποτελέσουν 
διέξοδο από την καθημερινότητα και έργο πολιτιστικής ανάπτυξης. Το Φεστιβάλ αυτό, αποτελεί μέρος 
της προσπάθειας και δίνει την ευκαιρία στο κοινό, να γνωρίσει και να συνυπάρξει, μέσα από τη μουσική 
άλλων χωρών. 

Συγχαίρω την Πρόεδρο του Πολιτιστικού Λαογραφικού Ομίλου Λευκωσίας, κ. Ρέα Μαδέλλα - Ιωαννίδου 
και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συνεχή προσπάθεια που γίνεται για 9η χρονιά.

Καλωσορίζω στην πόλη μας, όλους τους καλλιτέχνες και τους συνοδούς των αποστολών και τους 
εύχομαι ευχάριστη παραμονή στη Λάρνακα.

Σας ευχαριστώ,

Ανδρέας Ν. Λουρουτζιάτης 
Δήμαρχος Λάρνακας 
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Welcoming Address by the mAyor of lArnAkA
9th mediterrAneAn folklore dAnce festivAl 

Dear Friends,

Culture is the trip that determines the identity of peoples, their manners and customs.

The Mediterranean Folklore Dance Festival is an encounter between cultures, with live music and 
instrumentalists, a composition of colors and genuine traditional costumes. It is an institution that 
encourages mutual interaction and cultural exchange through the promotion of cultural diversity and 
intercultural dialogue.

Considering the difficulties that the people of the Mediterranean region are currently experiencing, now, 
more than ever, culture and the existing related institutions, can be utilized as a means for sustainable 
culture development and a way-out from day-to-day activities. The current festival is part of this effort 
and gives to the public the opportunity for interaction, networking and coexistence through the music 
of other countries.

I congratulate the President of the Cultural Heritage Association of Nicosia, Mrs. Rea Madella – Ioannidou 
and all the members of the Board for their continues efforts through these 9 years.

I welcome in our city all the participants and their companions and I wish you a pleasant stay in Larnaka.
 
Thank you,

Andreas N. Louroutziatis
Mayor of Larnaka


