Χαιρετισμός του Δημάρχου Λεμεσού κ. Νίκου Νικολαΐδη
στην τελετή λήξης του 13ου Διεθνούς Παιδικού Φεστιβάλ
Λαϊκών Χορών, την Παρασκευή 28 Ιουλίου 2017 στις 8:30 μ.μ.
στη αποβάθρα απέναντι του Yellow Café.
Φίλες και φίλοι,
Απόψε είναι η αποκορύφωση και συνάμα η λήξη του 13ου
Διεθνούς Παιδικού Φεστιβάλ Λαϊκών Χορών. Για ακόμα μια
φορά θέλω εκ μέρους του Δήμου Λεμεσού να ευχαριστήσω και
να συγχαρώ το Λαογραφικό Όμιλο Λεμεσού και τον Πρόεδρο
του τον Κωνσταντίνο Πρωτοπαπά.
Να τους συγχαρώ και να τους ευχαριστήσω γιατί μας έδωσαν
την ευκαιρία να χαρούμε ακόμα μια χρονιά ακόμα ένα παιδικό
φεστιβάλ λαϊκών χορών. Ένα φεστιβάλ που έχει πλέον γίνει
ένας σημαντικός θεσμός στην Κυπριακή λαογραφία.
Δεν είναι καθόλου εύκολο να δημιουργήσεις ένα θεσμό.
Χρειάζεται όραμα, συνέπεια, σοβαρότητα και πάνω απ΄όλα
πολύ σκληρή δουλειά. Για πολλά χρόνια ο Λαογραφικός
Όμιλος Λεμεσού, από την εποχή του Μάριου Σοφρωνίου και
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Κωνσταντίνου, επέδειξε όλα αυτά τα χαρακτηριστικά.
Επέλεξαν τον πολιτισμό, τη λαογραφία και την παράδοση. Και
συνέχιζαν να επενδύουν. Και είναι μια επένδυση με καρπούς
και οφέλη για όλη τη Λεμεσό, για όλη την Κύπρο.
Η κοινωνία μας χωρίς το στήριγμα της παράδοσης και του
πολιτισμού μας θα ήταν μια ανοχύρωτη πολιτεία.
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Βλέποντας σήμερα τα παιδιά μας να γίνονται φορείς της
χιλιόχρονης παράδοσης μας, αισθανόμαστε αισιοδοξία και
σιγουριά ότι ο λαός μας, η χώρα μας έχει μέλλον και όλοι εμείς
έχουμε λόγο να είμαστε υπερήφανοι και αισιόδοξοι.
Ο πολιτισμός δεν έχει σύνορα, ούτε όρια. Ο πολιτισμός
ακυρώνει τα σύνορα και την περιχαράκωση και διευρύνει τις
προοπτικές και τις δυνατότητες μας. Ιδιαίτερα ο ελληνικός μας
πολιτισμός δεν ήταν ποτέ εσωστρεφής, αλλά πάντα έβλεπε με
αυτοπεποίθηση προς τα έξω.
Γιαυτό και μεγαλούργησε και αποτέλεσε την πιο σημαντική
ασπίδα για την επιβίωση μας.
Συγχαρητήρια ακόμα μια φορά στο Λαογραφικό Όμιλο
Λεμεσού και θέλω εκ μέρους του Δήμου να δώσω αναμνηστικά
δώρα στις αντιπροσωπείες των φίλων μας από το εξωτερικό
και να τους ευχηθώ κάθε καλό.
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