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Χαιρετισμός της Προέδρου του Πολιτιστικού
Λαογραφικού Ομίλου Λευκωσίας

9ο Μεσογειακό Φεστιβάλ Παραδοσιακού Χορού
Αγαπητοί φίλοι,

Για ακόμη μία χρονιά σας καλωσορίζω στη μεγαλύτερη γιορτή της
παράδοσης. Αισίως μετά από τις πολλές οικονομικές δυσκολίες που
αντιμετωπίσαμε και φέτος, είμαστε εδώ για να γιορτάσουμε το 9ο
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 αναγνωρίζεται πια διεθνώς. Είμαστε περήφανοι
γι’ αυτό που καταφέραμε και ταυτόχρονα ευγνώμονες στην πόλη
που μας αγκάλιασε για εννέα πλέον 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 και του φετινού Φεστιβάλ.
Η θαρραλέα απόφαση του Δημάρχου Λάρνακας, των Πολιτιστικών Υπηρεσιών του Δήμου και του
Δημοτικού Συμβουλίου να συνεχίσουν την επιχορήγηση, έστω με μικρότερο ποσό παρ’ όλες τις οικονομικές
δυσκολίες, αποτέλεσε για εμάς πνοή και δυνάμωμα ψυχής στην διοργάνωση του 9ου Μεσογειακού
Φεστιβάλ Παραδοσιακού Χορού. Χορευτές και μουσικοί από την Ελλάδα, Ισραήλ, Λετονία, Λιθουανία,
Ρουμανία, Κρήτη, Πόντο, Βουλγαρία, Γεωργία και Παλαιστίνη, οι Αρμένιοι της Κύπρου, η «ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ»
Βορόκλινης, το συγκρότημα «ΑΘΑΝΑΣΙΑ», τα «ΤΡΙΔΑΤΑ ΛΙΒΑΔΙΩΝ», ο χορευτικός όμιλος Λιοπετρίου «Η
ΠΑΡΑΔΟΣΗ», o «ΚΙΜΩΝ» Ξυλοτύμπου, καθώς επίσης και το Δικοινοτικό συγκρότημα «Η ΚΥΠΡΟΣ» θα
δώσουν το παρόν τους χαρίζοντας σε ντόπιους αλλά και σε ξένους λάτρεις του παραδοσιακού χορού ένα
πολυπολιτισμικό γλέντι. Θα θέλαμε να ευχαριστούμε θερμά όλους τους θεσμικούς χορηγούς μας, γιατί
χωρίς την πολύτιμη στήριξη τους, τίποτα δεν θα γινόταν εφικτό. Καθώς επίσης, όλους τους μόνιμους
υποστηρικτές μας: McDonald’s, Οcean Basket, ΟΠΑΠ Κύπρου, ΚΟΤ, ΣΠΕ Στροβόλου. Σας ευχαριστούμε
από τα βάθη της ψυχής μας! 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... ΓΙΑΤΙ ΑΚΟΜΑ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΜΕ, ΠΟΣΑ ΧΡΩΣΤΑΜΕ ΣΤΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ, ΣΤΗ
ΤΟΠΙΚΗ ΤΟΠΟΛΑΛΙΑ, ΣΤΑ ΗΘΗ ΚΑΙ ΤΑ ΕΘΙΜΑ ΜΑΣ. ΟΛΑ ΜΑΖΙ ΣΥΝΘΕΤΟΥΝ ΤΗ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ, θα
αφήσουμε να μας ξεχάσουν;
Τέλος, ένα μεγάλο ευχαριστώ στους συνεργάτες μου που εδώ και εννέα χρόνια είναι συνοδοιπόροι
στο δρόμο που εμείς επιλέξαμε και σίγουρα δεν είναι σπαρμένος με ροδοπέταλα. Ευχαριστώ Πάρη,
Ελένη, Γεωργία, Θεότη, Δημήτρη, Πέτρο, Αλέξη, Γιάννα, Ίκαρε, Οντίν Αντιγόνη, Λιάνα, Γιώργο, Δέσποινα.
Ευχαριστώ Άκη για την αμέριστη συμπαράστασή σου. Ευχαριστώ Λευτέρη. Ευχαριστώ Παναγιώτη.
Ευχαριστώ ακόμα όλους τους εθελοντές που αποτελούν την ψυχή της διοργάνωσης. Αποτίω φόρο
τιμής στον Νίκο μας που αθόρυβα συντόνιζε όλα τα τεχνικά μας θέματα, ας είναι ελαφρύ το χώμα που
σε σκεπάζει, μας λείπεις!
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΔΗΜΑΡΧΕ, ΚΥΡΙΕ ΛΟΥΡΟΥΤΖΙΑΤΗ, ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΜΕΝΟΥΝ
ΑΝΕΞΙΤΗΛΑ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ. Η ΛΑΡΝΑΚΑ ΜΑΣ ΚΑΛΑ ΑΡΜΕΝΙΖΕΙ ΣΤΟ ΓΙΑΛΟ ΜΕ
ΚΑΠΕΤΑΝΙΟ ΠΡΩΤΟ.
Ρέα Μαδέλλα Ιωαννίδου
Πρόεδρος του Πολιτιστικού Λαογραφικού Ομίλου Λευκωσία
Μέλος του 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 9th 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 eight years. Larnaka
has the honorary and in this September and it deserves it! The various financial difficulties, the result
of the economic crisis that broke in Cyprus, made 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 9 th Mediterranean Folklore Dance Festival. Dancers and
musicians from Greece, Crete, Pontos, Israel, Latvia, Lithuania, Romania, Bulgaria, Georgia, Pontus,
Armenians of Cyprus and six Cypriot selected folklore groups, are here with us in a crazy fun dance
offering local and foreigners a multicultural feast.
We would like to thank all the institutional sponsors, because without their valuable support,
nothing would be possible. As well, all permanent supporters: McDonald’s, Ocean Basket, OPAP
(Cyprus), CTO (Cyprus Tourism Organization), SPE Strovolou (Strovolos Cooperative Bank). Thank
you so much, from the bottom of our soul! The financial crisis has unfortunately affected even the
arrival of most groups and the financial help from our institutional sponsors who we thank a lot, but
we note that even all the cuts they made, they should not put barriers in culture and those who serve
selflessly and tirelessly. The fate of the Festival hanging in a threat... The relevant departments let’s
take into consideration. Without society there would be no culture, and without a common cultural
experience are we really a society? Culture can give people a connection to certain social values, beliefs,
religions and customs. It allows them to identify with others of similar mindsets and backgrounds.
Cultural heritage can provide an automatic sense of unity and belonging within a group and allows us
to understand better the previous generations and the history of where we come from. So what will
happen? Will let them be forgotten by the passage of time?
Finally, big thanks to my co-workers, who are fellow travelers for nine years now, on the road we
have chosen, on a road that certainly is not strewn with rose petals. Thank you Paris, Helen, Georgia,
Theoti, Odin Antigoni, Alexis, Yianna, Icarus, Liana George, Dimitris.
Thank you Akis for your unconditional support. Thank you Lefteris. Thank you Panagiotis.
Nikos we miss you so much, it is a great loss not being with us anymore. Rest in peace.
Thank you Mayor, Mr. Louroutziatis you are doing the best for this town and we feel
so much security knowing that you are the captain of the boat we are sailing with.
Rea Madella Ioannidou
President of the Cultural Heritage Association of Nicosia
Member of the Board of Directors of International Dance Council C.I.D. UNESCO

