Χαιρετισμός του Δημάρχου Λεμεσού, κ. Νίκου
Νικολαΐδη στην μεγάλη χορευτική παράσταση του
Πολιτιστικού Χορευτικού Ομίλου Διόνυσος, την
Παρασκευή, 3 Μαρτίου 2017, στις 8.30 μ.μ. στο
Παττίχειο Δημοτικό Θέατρο
Χαιρετίζω με ξεχωριστή χαρά την μεγάλη θεματική
παράσταση του Πολιτιστικού Χορευτικού Ομίλου
ΔΙΟΝΥΣΟΣ με τίτλο «ΤΙΣ ΤΡΑΝΕΣ ΤΣ ΑΠΟΥΚΡΕΣ»,
στην οποία συμμετέχουν πέραν των 100 συντελεστών,
καθώς και μουσικοί από Κύπρο και Ελλάδα, οι οποίοι
θα παρουσιάσουν δρώμενα, χορούς και τραγούδια απ’
όλες τις γωνιές του Ελληνισμού και της Κύπρου.
Από τον Αύγουστο του 1991 ο ΔΙΟΝΥΣΟΣ λειτουργεί
ως ένα ουσιαστικό φυτώριο νέων χορευτών και έχει ως
στόχο του τη διάσωση και διάδοση του λαϊκού μας
πολιτισμού και την προβολή του νησιού μας και των
παραδοσιακών μας χορών, αλλά ταυτόχρονα και τη
μετάδοση γνώσεων στις επερχόμενες γενιές.
Για το σκοπό αυτό έχει παρουσιαστεί σε εκατοντάδες
παραστάσεις, τόσο στην Κύπρο, όσο και στο εξωτερικό,
ενώ τουλάχιστο δυο φορές το χρόνο εκπροσωπεί τη
Λεμεσό και την Κύπρο σε Διεθνή Φεστιβάλ Λαϊκών
Χορών, όπου έχει επανειλημμένα βραβευθεί.
Πέραν της μύησης των νέων μας στον πλούτο και τη
μαγεία της λαϊκής μας παράδοσης, ο Πολιτιστικός
Χορευτικός ΄Ομιλος ΔΙΟΝΥΣΟΣ περισυλλέγει με
ιδιαίτερη προσοχή και μεράκι αυθεντικές στολές από

όλες τις γωνίες της Ελλάδας και της Κύπρου, έτσι που
έχει ήδη δημιουργήσει μια πρότυπη λαϊκή ιματιοθήκη.
Ο ΔΙΟΝΥΣΟΣ μπορεί να θεωρηθεί ως ένας σταθερός
πολιτιστικός συνεργάτης του Δήμου Λεμεσού, αφού με
προθυμία ανταποκρίνεται άμεσα σε κάθε κάλεσμα για
συμμετοχή σε καλλιτεχνικές διοργανώσεις, ενώ
συμμετέχει επίσης στο Ευρωμεσογειακό Φεστιβάλ
Λαϊκών Χορών.
Φέτος, κλείνουν 25 χρόνια από την ίδρυση του
Πολιτιστικού Χορευτικού Ομίλου ΔΙΟΝΥΣΟΣ, 25
γόνιμα χρόνια, γεμάτα δημιουργία, γεμάτα εκδηλώσεις
αξιώσεων μέσα από τις οποίες προβάλλεται η
λαογραφική παράδοση της Ελλάδας και ιδιαίτερα της
Κύπρου. Η αποψινή παράσταση αποτελεί κορύφωση
των εκδηλώσεων αυτών και όλοι οι συντελεστές είναι
άξιοι συγχαρητηρίων.

Εκφράζω τα θερμά μου συγχαρητήρια προς όλα τα
μέλη του ΔΙΟΝΥΣΟΥ για το πολύπλευρο έργο που
επιτελούν, έχοντας γίνει πρεσβευτές της λαϊκής μας
κουλτούρας στο εξωτερικό.
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ΔΙΟΝΥΣΟΣ κάθε επιτυχία στους μελλοντικούς του
στόχους και τη συνέχιση του έργου του με τον ίδιο
πάντα ενθουσιασμό. Ο Δήμος Λεμεσού θα βρίσκεται
πάντα αρωγός και συμπαραστάτης.
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