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΄Eντιμε κ. Υπουργέ της Παιδείας και του Πολιτισμού,
Αξιότιμε κ. Διευθυντή Τροχαίας της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λεμεσού,
Αξιότιμε κ. Πρόεδρε της Σχολικής Εφορείας Λεμεσού,
Αξιότιμε

κ.

Πρόεδρε

της

Συνομοσπονδίας

Συνδέσμων

Γονέων

Δημοτικής

Εκπαίδευσης,
Αξιότιμε κ. Ανώτερε Λειτουργέ της Πολιτικής Άμυνας Λεμεσού,
Κυρίες και Κύριοι,
Αγαπητοί Εκπαιδευτικοί,
Αγαπητά μου παιδιά,

Όταν η εκπαίδευση βγαίνει έξω από τους τοίχους ενός σχολικού κτιρίου και
ενσωματώνεται στην καθημερινή ζωή των κατοίκων μιας πόλης αποκτά μια ιδιαίτερη
υπόσταση. Έτσι, είναι με μεγάλη χαρά που χαιρετίζω ως Δήμαρχος της Λεμεσού τη
2η Ημερίδα Χορών που θα διεξαχθεί σήμερα για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την
ευκαιρία των εορτασμών της Παγκόσμιας Ημέρας Χορού που συνήθως γιορτάζεται
στις 29 Απριλίου. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Έντιμου Υπουργού Παιδείας
και Πολιτισμού κ. Κώστα Χαμπιαούρη και διοργανώνεται από το Επαρχιακό Γραφείο
Παιδείας Λεμεσού της Διεύθυνσης Δημοτικής Εκπαίδευσης σε συνεργασία με τον
Δήμο Λεμεσού, τη Σχολική Εφορεία Λεμεσού και στηρίζεται από την Ομοσπονδία
Συνδέσμων Γονέων Δημοτικής Εκπαίδευσης, την Αστυνομία Κύπρου – Τμήματα
Τροχαίας Λεμεσού και την Πολιτική Άμυνα Λεμεσού.
Στόχος της ημερίδας είναι η ενθάρρυνση και η στήριξη της διδασκαλίας του
παραδοσιακού χορού στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ως θεματική ενότητα του

Αναλυτικού Προγράμματος της Φυσικής Αγωγής και αναγκαίο μέρος μιας
γενικότερης παιδείας, αλλά και ως πολύτιμης πολιτιστικής κληρονομιάς. Επιδίωξη
της Ημερίδας αυτής είναι η ευαισθητοποίηση των πολιτών για τη σημασία του χορού
γενικότερα στη ζωή μας.

Η συγκεκριμένη Ημερίδα Χορού που γίνεται την επομένη από τη Μέρα της
Ευρώπης,

είναι πραγματικά σημαντική γιατί δίνει την ευκαιρία σε πολίτες να

παρακολουθήσουν παιδιά Δημοτικής Εκπαίδευσης να ξεδιπλώνουν το ταλέντο τους
και να συνεχίζουν την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου μας μέσα από τους
παραδοσιακούς χορούς που θα παρουσιάσουν. Και όλα αυτά στις πλατείες, σε μια
πόλη που αγκαλιάζει θερμά κάθε πολιτιστική δραστηριότητα.

Ο χορός, είτε μοντέρνος είτε παραδοσιακός, είτε κλασσικός, αποτελεί μια πολύ
ουσιαστική μορφή πολιτισμού, επειδή είναι μια μορφή τέχνης που μπορεί να γίνει
αποδεχτή από πολλούς δέκτες, μια και δεν υπάρχει το θέμα κατανόησης μέσα από
μια

γλώσσα. Η κίνηση του σώματος στον ρυθμό μιας μουσικής προϋποθέτει

αυτοπειθαρχία, υπακοή στις οδηγίες των δασκάλων και προσπάθεια, στοιχεία που
πρέπει να αναπτυχθούν στα παιδιά που κάποια από αυτά ίσως, μελλοντικά,
ασχοληθούν επαγγελματικά ή εθελοντικά με μια τέτοια πολιτιστική έκφραση.

Η σημερινή εκδήλωση φέρει τον τίτλο «Όταν τα παιδιά χορεύουν, ζωντανεύει η
παράδοσή μας», ένας ευφάνταστος τίτλος που εμπεριέχει πολλά μηνύματα σε μιαν
εποχή που είναι πολύ σημαντική η διαφύλαξη της πολιτιστική μας ταυτότητας και η
συνέχιση της παράδοσης μας.

Ας απολαύσουμε τώρα την εκδήλωση και ας χαρούμε τα παιδιά της πόλης μας να
μας παρουσιάσουν αυτό το αξιόλογο πρόγραμμα εδώ στην Πλατεία του

Μεσαιωνικού Κάστρου στην καρδιά του Ιστορικού Κέντρου της πόλης μας. Δε θα
μπορούσε να υπάρχει πιο κατάλληλος χώρος για να δοθεί έμφαση στη συνέχιση της
παράδοσης.

Συγχαρητήρια αξίζουν και στους δασκάλους που τους δίδαξαν με μεράκι και κόπο,
αλλά και όρεξη και ενδιαφέρον αυτούς τους τόσο ωραίους χορούς. Θα ήθελα επίσης
να ευχαριστήσω όλους όσους με το παρόν τους τιμούν αυτήν την εκδήλωση και
αναγνωρίζουν την προσπάθεια των συμμετεχόντων και των διοργανωτών.

Νίκος Νικολαΐδης
Δήμαρχος Λεμεσού

