Χαιρετισμός του Δημάρχου Λεμεσού κ. Νίκου Νικολαΐδη
στην τελετή έναρξης τους 11ου Ευρωμεσογειακού Φεστιβάλ
Παραδοσιακών Χορών, την Δευτέρα 24 Ιουλίου 2017 στις 8:30
μ.μ. στην πλατεία του παλιού λιμανιού.

Φίλοι συνδημότες και φίλες συνδημότισσες,
Εκ

μέρους

του

Δημοτικού

Συμβουλίου

Λεμεσού,

σας

καλωσορίζω στο 11ο Ευρωμεσογειακό Φεστιβάλ Παραδοσιακών
Χορών.
Η διοργάνωση αυτού του πολύ σημαντικού φεστιβάλ από το
Δήμο μας, γίνεται μέσα στα πλαίσια της πολιτιστικής
προσφοράς του και έχει στόχο τη γνωριμία και σύσφιξη των
σχέσεων της πόλης μας με διαφορετικούς λαούς και με άλλες
κουλτούρες μέσω των παραδοσιακών χορών τους.
Αυτές τις μέρες θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε
παραδοσιακούς χορούς από την Κύπρο, την Ελλάδα, το Λίβανο,
τη Γεωργία και τη Βοσνία. Θα έχουμε την ευκαιρία να
ταξιδεύσουμε στους ρυθμούς της μουσικής και των χορευτικών
παραδόσεων της Κύπρου μας και των χωρών που φιλοξενούμε.
Η φετινή εκδήλωση με τίτλο «Ένα μεγάλο συναπάντημα των
λαών» αποτελεί δράση του προγράμματος ένταξης από
τοπικές αρχές «Λεμεσός: μια πόλη ο κόσμος όλος» και
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου,
Μετανάστευσης και Ένταξης και την Κυπριακή Δημοκρατία.
Μετά

από

μια

«Ευρωμεσογειακό

πετυχημένη
Φεστιβάλ

πορεία

11

Παραδοσιακών

χρόνων,
Χορών»

το
έχει

καταστεί πλέον θεσμός και αποτελεί μία από τις σημαντικές
εκδηλώσεις που γίνονται στη Λεμεσό. Πέραν από την ευκαιρία
που

έχουμε

να

απολαύσουμε

εξαίρετα

χορευτικά

συγκροτήματα,

αναδεικνύεται

και

ο

πολυπολιτισμικός

χαρακτήρας της πόλης μας και προάγεται η δημιουργική
συνεύρεση ανάμεσα σε όλους τους ανθρώπους, από όπου κι αν
προέρχονται. Αυτή είναι η Λεμεσός και αυτός είναι ο πλούτος
και η αξία της πόλης μας.
Καλωσορίζω λοιπόν τους φίλους μας από την Ελλάδα, το
Λίβανο, τη Γεωργία και τη Βοσνία και τους εύχομαι καλή και
ευχάριστη παραμονή.
Θέλω τέλος να συγχαρώ το Δημοτικό Σύμβουλο Απόστολο
Ψαρά, Πρόεδρο της Επιτροπής Περιφερειακής Επικοινωνίας
και Ανάπτυξης, αλλά και τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής,
καθώς και τους Λειτουργούς του Πολιτιστικού Τμήματος του
Δήμου για την διοργάνωση του φεστιβάλ. Ευχαριστίες επίσης
στους πολιτιστικούς συνεργάτες του Δήμου, την Εταιρία
Παπαδόπουλος και Σχοινής, καθώς και την Αρχή Λιμένων για
τη φιλοξενία σε αυτό τον υπέροχο χώρο.
Καλή θέαση.

ΝΝ / ΜΧ

