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Χαιρετισμός του Δημάρχου Λεμεσού, κ. Ν. Νικολαΐδη, στο 7ο συμπόσιο
λαογραφίας που διοργανώνει ο Λαογραφικός Όμιλος Λεμεσού και η
βιβλιοθήκη του ΤΕΠΑΚ, την Παρασκευή, 16 Νοεμβρίου 2018 στις 8.00 μμ. στο
θέατρο Ριάλτο.

Έντιμη κυρία Υπουργέ, κυρία Αναστασιάδου,
Φίλε Πρόεδρε του λαογραφικό Ομίλου Λεμεσού,
Αξιότιμοι προσκεκλημένοι,
Κυρίες και κύριοι,
Είναι με ιδιαίτερη χαρά που χαιρετίζω το 7ο Συμπόσιο του Λαογραφικού Ομίλου
Λεμεσού

το οποίο έχει γίνει πια θεσμός.

Το φετινό Συμπόσιο έχει τίτλο «Οι

ποιητικοί διάλογοι στις λαϊκές παραδόσεις της Κρήτης, της Καρπάθου, της Κάσου
και της Κύπρου.

Λαϊκοί ποιητάρηδες, μαντινάδες και τσιαττίσματα.» Τέσσερα

νησιά με ένα κοινό πρώτο γράμμα, το Κ κεφαλαίο, με ανθρώπους που
παρουσιάζουν ενωμένοι σε μια ωραία συνεργασία την παράδοση και τον πολιτισμό
των νησιών τους, που δεν είναι παρά κομμάτια, σημαντικά και αναπόσπαστα, του
ενιαίου, μεγάλου, κοινού μας Ελληνικού πολιτισμού.
Ο Λαογραφικός Όμιλος Λεμεσού ιδρύθηκε το καλοκαίρι του 1977. Με πρόσφατα
ακόμα τα σημάδια από το πραξικόπημα και την Τουρκική εισβολή, μια ομάδα
ανθρώπων με πρωτεργάτες τον Μάριο Σωφρονίου και τον Ανδρέα Λανίτη
ξεκίνησαν με ένα όραμα: την προστασία και τη σωστή προβολή της γνήσιας
μουσικοχορευτικής παράδοσης του τόπου μας μέσα από ένα συγκρότημα το οποίο
στα χρόνια που θα ακολουθούσαν θα έπαιρνε πολυάριθμα βραβεία και θα
σχημάτιζε αξιόλογες χορευτικές ομάδες παιδιών και ενηλίκων, που θα ταξίδευαν
τον πολιτισμό μας σε όλα τα μήκη και πλάτη του κόσμου.
Το πρώτο συμπόσιο διοργανώθηκε πριν σαράντα χρόνια, συγκεκριμένα το 1978 και
από τότε πολλά έχουν αλλάξει στο πολιτιστικό γίγνεσθαι της Λεμεσού. Παραμένει
όμως σταθερή παράμετρος το γεγονός ότι οι ομιλητές στα συμπόσια του
Λαογραφικού συνεχίζουν να παρουσιάζουν σημαντικές και αξιόλογες εισηγήσεις
και να διοργανώνονται ενδιαφέρουσες δραστηριότητες κατά τις μέρες των
συμποσίων.
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Από το 1993 ο Λαογραφικός Όμιλος Λεμεσού οργανώνει, ανά διετία, το Διεθνές
Παιδικό Φεστιβάλ Λαϊκών Χορών που αποτελεί πια ακόμα ένα πολιτιστικό θεσμό
για το τόπο, φιλοξενώντας παιδικές χορευτικές ομάδες από όλο τον κόσμο.
Ένα άλλο σημαντικό επίτευγμα είναι το Αρχείο του Κυπριακού Παραδοσιακού
Χορού που δημιουργήθηκε από τον Λαογραφικό Όμιλο Λεμεσού με στόχο να
εξυπηρετεί τις ανάγκες για έρευνα και διάδοση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς
μέσα από πολλά είδη δραστηριοτήτων όπως ο χορός, τα τραγούδια, η μουσική και η
διατήρηση των παραδοσιακών στολών.
Το Αρχείο βασίζεται σε τεκμήρια και στοιχεία που έχουν συλλεχθεί και
ταξινομηθεί με τη βοήθεια ατόμων που δραστηριοποιούνται στη συνέχιση του
λαϊκού μας πολιτισμού.
Το αρχειακό αυτό υλικό έχει ιστορικό, επιστημονικό και πρακτικό ενδιαφέρον με
πολλούς αποδέκτες όπως σχολεία, πανεπιστήμια, ερευνητές και λάτρεις της
παράδοσης. Το Αρχείο εμπλουτίζεται με υλικό που προσφέρεται συχνά από
διάφορα άτομα και οργανώσεις και η αρχειοθέτησή του γίνεται με βάση τη
σύγχρονη τεχνολογία σε συνεργασία με τη Βιβλιοθήκη του Τεχνολογικού
Πανεπιστημίου Κύπρου και με τη συμβολή των ανθρώπων και των φορέων που
ασχολούνται με τον λαϊκό μας πολιτισμό.
Ως Δήμαρχος της Λεμεσού θα ήθελα να καλωσορίσω ιδιαίτερα τους

δώδεκα

λαογράφους, ακαδημαϊκούς και ερευνητές της παράδοσης από την Ελλάδα και την
Κύπρο που λαμβάνουν μέρος στο φετινό

Συμπόσιο με εισηγήσεις ιδιαίτερα

ενδιαφέρουσες αλλά και όλους τους οργανοπαίχτες, χορευτές και ποιητάρηδες από
την Κρήτη, την Κάρπαθο, την Κάσο και φυσικά την Κύπρο.
Θερμά συγχαρητήρια στον Πρόεδρο και Δ.Σ. του Λαογραφικού Ομίλου Λεμεσού,
φίλο Κωνσταντίνο Πρωτοπαπά, και σε όσους έχουν εργαστεί για να καταστεί
δυνατό αυτό το Συμπόσιο.
Ο Δήμος Λεμεσού αναγνωρίζοντας τη μεγάλη προσφορά του Λαογραφικού Ομίλου
Λεμεσού, στέκεται πάντα στο πλευρό του, ενισχύοντας και βοηθώντας με κάθε
τρόπο τη δραστηριοποίηση του.
Εύχομαι καλή επιτυχία στο φετινό Συμπόσιο του Λαογραφικού Ομίλου Λεμεσού.

