Χαιρετισμός του κ. Νίκου Νικολαΐδη, Δημάρχου Λεμεσού στην εκδήλωση του
Λαογραφικού Ομίλου Λεμεσού «Μουσικές του Αιγαίου» την Παρασκευή 28
Απριλίου 2017 στις 8:30 μ.μ στο πολιτιστικό κέντρο Τρακασόλ.
Με ξεχωριστή χαρά χαιρετίζω απόψε την διοργάνωση στην πόλη μας, μιας
σημαντικότατης εκδήλωσης που τιτλοφορείται «Μουσική του Αιγαίου: Κυκλάδες,
Λέσβος, Κρήτη, Κάρπαθος, Κύπρος» και διοργανώνεται από τον Λαογραφικό
Όμιλο Λεμεσού.
Στην εκδήλωση αυτή συμμετέχουν σημαντικοί οργανοπαίκτες και χορευτές από την
Ελλάδα και την Κύπρο, πλαισιωμένοι από τη χορευτική ομάδα του Λαογραφικού
Ομίλου Λεμεσού.
Συγχαίρω για την αποψινή διοργάνωση τον Λαογραφικό ΄Ομιλο Λεμεσού, που
αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους και πιο ζωντανούς πολιτιστικούς φορείς
της Λεμεσού, αλλά και του τόπου γενικότερα.
Απόψε θα τιμηθεί επίσης ένας από τους πρωτεργάτες και ιδρυτές του
Λαογραφικού Ομίλου Λεμεσού ο Ανδρέας Λανίτης με μακροχρόνια και πολύτιμη
συμβολή στη διάδοση και διάσωση της λαϊκής μας κληρονομιάς.
Ο Λαογραικός ΄Ομιλος Λεμεσού ιδρύθηκε το καλοκαίρι του 1977. Με πρόσφατα
ακόμη τα σημάδια από το πραξικόπημα και την τουρκική εισβολή, μια ομάδα
ανθρώπων με πρωτεργάτη τον Μάριο Σωφρονίου ξεκίνησαν με όραμα τη
προστασία και σωστή προβολή της γνήσιας μουσικοχορευτικής παράδοσης του
τόπου μας και στόχο τη μεταλαμπάδευση της πλούσιας αυτής κληρονομιάς στις
νέες γενιές.
Το χορευτικό συγκρότημα του Ομίλου έχει βραβευτεί επανειλημμένα σε Διεθνή
Φεστιβάλ Λαϊκών Χορών. Το Συγκρότημα, όπως και οι Παιδικές Χορευτικές του
Ομάδες, συνεχίζουν να συμμετέχουν κάθε χρόνο σε διάφορες φιλανθρωπικές και
καλλιτεχνικές εκδηλώσεις στη Κύπρο και το εξωτερικό. Επίσης ο Όμιλος έχει
καταγράψει στο ενεργητικό του σημαντικές μουσικοχορευτικές παραγωγές.
Στις εκδηλώσεις αυτές συνεργάστηκαν με τον Λαογραφικό Όμιλο Λεμεσού
καταξιωμένοι καλλιτέχνες από την Ελλάδα και την Κύπρο.

Ο Λαογραφικός Όμιλος Λεμεσού δίνει ιδιαίτερη σημασία στην παρουσίαση της
μουσικής και χορευτικής μας κληρονομιάς, τόσο της ιδιαίτερης μας πατρίδας
Κύπρου όσο και του υπόλοιπου Ελληνισμού, με σεβασμό στα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής.
Αναγνωρίζοντας τη σημασία της επιστημονικής προσέγγισης της παράδοσης και
την ανάγκη ενημέρωσης του κοινού σε θέματα λαογραφίας, ο Λαογραφικός Όμιλος
Λεμεσού οργανώνει διαλέξεις και συμπόσια λαογραφίας με τη συμμετοχή
διακεκριμένων εισηγητών από την Κύπρο και την Ελλάδα.
Από το 1993 ο Λαογραφικός Όμιλος Λεμεσού οργανώνει, ανά διετία, το Διεθνές
Παιδικό Φεστιβάλ Λαϊκών Χορών που αποτελεί πια θεσμό για το τόπο,
φιλοξενώντας παιδικές χορευτικές ομάδες από όλο τον κόσμο. Τον προσεχή
Ιούλιο, ο Λαογραφικός ΄Ομιλος θα διοργανώσει με τη στήριξη του Δήμου μας, το
13ο Διεθνές Παιδικό Φεστιβάλ Λαϊκών Χορών.
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.
Θέλω να ευχηθώ κάθε επιτυχία στην αποψινή εκδήλωση και πολλές πολλές
επιτυχίες στο μέλλον για τον Λαογραφικό ΄Ομιλο Λεμεσού.

