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Χαιρετισμός  του  κ.  Νίκου  Νικολαΐδη,  Δημάρχου  Λεμεσού  στην
εκδήλωση του Λαογραφικού Ομίλου Λεμεσού «Χορεύουμε για τη
ζωή»  το  Σάββατο,  10  Μαρτίου  2018  στις  8:30  μ.μ  στο  Παττίχειο
Δημοτικό Θέατρο

Με ξεχωριστή χαρά χαιρετίζω απόψε τη διοργάνωση στην πόλη μας,
μιας  πραγματικά μοναδικής εκδήλωσης, με τίτλο «Χορεύουμε για τη
ζωή».  Είναι  η  4η συνεχόμενη  χρονιά  που  διοργανώνεται  αυτή  η
εκδήλωση, η οποία πλέον έχει καταστεί ένας σημαντικός πολιτιστικός
θεσμός στην πόλη μας.

Αξίζουν  θερμά  συγχαρητήρια  στους  εμπνευστές  και  διοργανωτές
αυτής της εκδήλωσης, που είναι οι 5 κορυφαίοι λαογραφικοί όμιλοι της
Λεμεσού:

 Ο Πολιτιστικός Όμιλος «Νόστος» Πισσουρίου
 Ο Πολιτιστικός Όμιλος «Ζήδρος»
 Ο Λαογραφικός Όμιλος Λεμεσού
 Ο Πολιτιστικός Χορευτικός Όμιλος Λεμεσού «Διόνυσος»
 Και ο Όμιλος Λαογραφικών Ερευνών Λεμεσού.

Η ιδέα για τη διοργάνωση της εκδήλωσης «Χορεύουμε για την ζωή»
προήλθε από μια ανάλογη διοργάνωση στο Δήμο Θεσσαλονίκης, όπου
και εκεί ήταν πρωτοβουλία των τοπικών χορευτικών ομίλων. Ο ωραίος
αυτός  θεσμός  ξεκίνησε  στην  πόλη  μας  με  πρωτοβουλία  των
προαναφερθέντων  5  λαογραφικών  ομίλων  της  Λεμεσού,  οι  οποίοι
συμμετέχουν αφιλοκερδώς προσφέροντας τα έσοδα κάθε χρόνο και σε
ένα  φιλανθρωπικό ίδρυμα. Φέτος τα έσοδα θα διατεθούν για στήριξη
του Συνδέσμου Αμυλοείδωσης Κύπρου.
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Η παράσταση που θα παρακολουθήσουμε απόψε είναι ένα 
μουσικοχορευτικό ταξίδι με χορούς και τραγούδια από την Κύπρο, την 
Μικρά Ασία, τη Θράκη και την Μακεδονία. Είναι ένας ύμνος και μια 
προβολή της μεγάλης λαογραφικής κληρονομιάς του Ελληνισμού, 
αναπόσπαστο κομμάτι της οποίας είναι και η δική μας, η κυπριακή 
κληρονομιά. 

Θα ήθελα, στο σημείο αυτό να εξάρω το τεράστιο έργο που επιτελούν οι
λαογραφικοί όμιλοι της πόλης μας, οι οποίοι έχουν ουσιαστικά 
αναλάβει το μεγαλύτερο βάρος της συντήρησης και ανάδειξης της 
πολιτιστικής λαογραφικής μας κληρονομιάς και τη μεταλαμπάδευση 
της στις νεότερες γενιές. Με όραμα και ζήλο, και έχοντας ως βασικό 
εργαλείο τους την επιστημονική προσέγγιση, στοχεύουν στην ανάδειξη
της γνήσιας και αυθεντικής  μουσικοχορευτικής παράδοσης της 
ιδιαίτερης μας πατρίδας, αλλά και του υπόλοιπου Ελληνισμού, με 
σεβασμό στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής.

Η δράση των πολιτιστικών ομίλων της Λεμεσού επεκτείνεται σε ένα 
πολύ μεγάλο φάσμα δραστηριοτήτων: Μουσικοχορευτικά 
συγκροτήματα, παιδικές χορευτικές ομάδες, συμμετοχή σε Διεθνή 
Φεστιβάλ Λαϊκών Χορών, μουσικοχορευτικές παραγωγές, 
επιστημονικά σεμινάρια, αρχειακές εκδόσεις, ενημέρωση του κοινού σε 
θέματα λαογραφίας και πολλά άλλα.

Ο Δήμος Λεμεσού αναγνωρίζοντας τη μεγάλη προσφορά του 
Λαογραφικών Ομίλων της πόλης μας στέκεται πάντα στο πλευρό τους, 
και οφείλει να το κάνει αυτό, με ακόμα μεγαλύτερη αποφασιστικότητα.
Γιατί, και αυτό είμαι σίγουρος ότι είναι κοινή πεποίθηση όλων μας, 
υπάρχουν πάρα πολλά που μπορούν ακόμα και πρέπει να γίνουν στον 
τομέα της πολιτιστικής μας παράδοσης. Υπάρχει ένας πλούτος και ένα 
τεράστιο δυναμικό ανθρώπων με γνώσεις και εμπειρίες στην πόλη μας,
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από  τους πρωτοπόρους Μάριο Αγαθαγγέλου και Ανδρέα Λανίτη, μέχρι
τους άξιους σημερινούς συνεχιστές της προσπάθειας τους. Όλο αυτό το
δυναμικό διαμορφώνει μια τεράστια προοπτική. Αυτή η προοπτική 
δημιουργεί και ανάλογες ευθύνες όλων όσοι έχουν λόγο και ρόλο να 
διαδραματίσουν σε αυτή την προσπάθεια: Από τους λαογραφικούς 
ομίλους, το Δήμο, το εκπαιδευτικό σύστημα, την εκκλησία και τον κάθε 
θεσμό ή οργανωμένο σύνολο που πιστεύει στην αξία του τόπου μας και
της πολιτιστικής του κληρονομιάς.

Μέσα από μια προσπάθεια συντονισμού όλων αυτών των δυνάμεων 
μπορούν να αξιοποιηθούν όλες οι συνέργειες και όλες οι δυνατότητες 
όλων των παραγόντων, ώστε να υπάρξει το καλύτερο δυνατό 
αποτέλεσμα. Ο Δήμος Λεμεσού  θα συνεχίσει τις πρωτοβουλίες του 
προς την κατεύθυνση αυτή και είμαι σίγουρος ότι υπάρχει απ’ όλους η 
ανάλογη βούληση και διάθεση.

Η αποψινή κοινή εκδήλωση των 5 κορυφαίων μας λαογραφικών 
ομίλων, πέραν των άλλων στόχων που θέτει, ευρίσκεται ακριβώς και 
μέσα στα πλαίσια αυτής της φιλοσοφίας της συνεργασίας και της 
συνένωσης δυνάμεων στη βάση του κοινού στόχου, της ανάδειξης της 
πλούσιας πολιτιστικής μας κληρονομιάς.  

Καλή επιτυχία στην αποψινή εκδήλωση και πολλές επιτυχίες στο 
μέλλον για τους λαογραφικούς ομίλους της πόλης μας.


