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Ομιλία Δημάρχου Λεμεσού, κ. Νίκου Νικολαΐδη, στη
δημοσιογραφική διάσκεψη με θέμα τη Γιορτή του Κρασιού, Τετάρτη
29 Αυγούστου 2018 στις 7.15 μ.μ.
Μπήκαμε στην ευθεία αφού, την Παρασκευή 31 Αυγούστου είναι τα
εγκαίνια της 57ης Γιορτής του Κρασιού που θα διαρκέσει μέχρι τις 9
Σεπτεμβρίου. Μια γιορτή που γίνεται στο Δημόσιο Κήπο της πόλης μας.
Φέτος ο Δημόσιος Κήπος αποκτά νέα ταυτότητα, ομορφαίνει καθώς
φωτίζεται καλλιτεχνικά και διακοσμείτε θεατρικά. Την περίοδο αυτή η
Λεμεσός μας γιορτάζει και σας προσκαλεί στην Γιορτή του κρασιού.
Μαζί μας οι διαχρονικοί μας συνεργάτες τα τέσσερα οινοποιεία της πόλης
μας ΕΤΚΟ – ΚΕΟ – ΛΟΕΛ και ΣΟΔΑΠ, ο Σύνδεσμος Οινοποιείων Κύπρου
(ΣΟΚ), το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος που
θα φιλοξενεί και τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών πληρωμών, και ο
Όμιλος Οινοφίλων Κύπρου. Τα περίπτερα της Γιορτής του Κρασιού
συμπληρώνονται με αυτά που θα μας προσφέρουν, τα Κυπριακά
εδέσματα και τα παραδοσιακά γλυκά
Στόχος πάντα και σκοπός της Γιορτής η προώθηση και η προβολή του
κυπριακού κρασιού.
Θέλοντας να συνεχίσουμε να ελκύομε το ενδιαφέρων των χιλιάδων
ντόπιων και ξένων επισκεπτών, αναζητούμε συνεχώς τρόπους
αναβάθμισης της λαϊκής αυτής γιορτής.
Φέτος η γιορτή του Κρασιού αποκτά καινούριο ποτήρι, πιο βελτιωμένο
όσον αφορά στην σωστή γευστολόγηση του κρασιού.
Τα παιδιά αποκτούν για πρώτη φορά τον δικό τους χώρο στην Γιορτή του
Κρασιού, ένας παιδότοπος με παιδικές παραστάσεις και δραστηριότητες
στήνεται στον χώρο πίσω από τον βρακά. Εκεί θα έχουν την ευκαιρία να
χειροτεχνήσουν τον «βρακά» όπως οι ίδιοι τον φαντάζονται, να
ζωγραφίσουν καρικατούρες «βρακάδων», να φτιάξουν ένα τσαμπί από
σταφύλι με φελλούς.
Θα μάθουν με τους γονείς τους πως
κατασκευάζεται και πως παίζεται το παραδοσιακό «πιθκιάβλι». Ακόμα θα
έχουν την δυνατότητα να παίξουν και να κατασκευάσουν στον τροχό, το
εργαλείο της αγγειοπλαστικής, αντικείμενα που έχουν σχέση με το κρασί.
Στην παρέα τους ένας ξυλοπόδαρος βρακάς, και η μαγεία να πλανάται
στην ατμόσφαιρα από τους υπέροχους ταχυδακτυλουργούς Λιοτατή Στον
ίδιο χώρο θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν παραστάσεις
θεάτρου Σκιών, και να ακούσουν αφηγήσεις παραμυθιών.
Η εξέδρα μπροστά στον βρακά μεγαλώνει, για να μπορεί να φιλοξενεί και
τις παραστάσεις της παράδοσης στις 8:00μμ, και η βραδιά θα κλείνει με
μουσικά συγκροτήματα. Μαζί μας οι Λαογραφικοί Όμιλοι της πόλης μας
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με κυπριακούς ελληνικούς και Λαϊκούς χορούς. Το μουσικό κομμάτι
περιλαμβάνει τις ομάδες κανταδόρων της πόλης μας «Αρίονες» και
«Ομάδα Κυπρίων Κανταδόρων», Λαϊκό και Ρεμπέτικο τραγούδι από
διάφορα σχήματα. Η Φιλαρμονική του Δήμου Λεμεσού με ανανεωμένο
πρόγραμμα θα συμμετέχει στις 31 Αυγούστου και στις 9 Σεπτεμβρίου.
Το Κηποθέατρο φιλοξενεί θεατρικές παραστάσεις από την ΕΘΑΛ, το
θέατρο ΣΚΑΛΑ το θέατρο Διόνυσος, το Σατιρικό, το Σωματείο ταξίδι στη
Σιωπή - Κυπριακή Νοηματική Γλώσσα, το θέατρο Γέλιου, και οι
Περιοδεύοντες - συνεργασία ηθοποιών Πάφου, και μια παράσταση
ταχυδακτυλουργίας. Οι παραστάσεις του Κηποθεάτρου ολοκληρώνονται
με τρεις μεγάλες συναυλίες, οι Γιωργαλλέτοι με τη χορωδία τους και τον
Ελλαδίτη τραγουδιστή Θάνο Πολύδωρα, η Ορχήστρα των Ηχοχρωμάτων
σε συνεργασία με την σχολή χορού Μαχαλλεκίδη και το Μουσικό σχήμα
του Άδμητου Πιτσιλλίδη με την Χριστιάνα Παύλου και τον Πάρη
Παράσχο.
Έναρξη της Γιορτής του Κρασιού. Φέτος κάτι διαφορετικό στήνεται. Ένα
σύντομο μουσικοθεατρικό δρώμενο με κεντρικούς ήρωες τους δύο
«Μουχτάρηδες» από το ίδιο χωριό που έρχονται για να τελέσουν αυτοί τα
εγκαίνια, ανακαλύπτοντας ότι τους την έστησαν …. Οι διάλογοι
συμπληρώνονται από παραδοσιακά τραγούδια και χορούς από
σημαντικούς καλλιτέχνες. Την καλλιτεχνική διεύθυνση έχει ο Βάσος
Αργυρίδης. Συμμετέχουν οι καλλιτέχνες Ανδρέας Αροδίτης, Μιχάλης
Χατζημιχαήλ, Άννα Αριστείδου, Νικόλας Βρυώνης, Κώστας Βήχας,
Χρύσανθος Χρυσάνθου, Πάμπος Θεοδώρου και η ομάδα κρουστών
Batukinio.
Τελετή Λήξης. Στην τελετή Λήξης θα έχουμε μαζί μας το παραδοσιακό
σχήμα της Βασιλικής Χατζηαδάμου με τον χορευτικό πολιτιστικό Όμιλο
Λεμεσού «Διόνυσος»
Μεταφερόμαστε στο γήπεδο αντισφαίρισης που φέτος παίρνει άλλη όψη,
καθώς φιλοξενεί νέα στοιχεία της Γιορτής του Κρασιού. Το Υπουργείο
Γεωργίας Φυσικών πόρων και περιβάλλοντος, στο δικό τους περίπτερο,
φιλοξενεί ιδιαίτερες δραστηριότητες και θα θέλαμε να τους
ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα. Γαστρονομικές προτάσεις από μέλη του
Ομίλου Αρχιμαγείρων, παραγωγή παλουζέ, παρουσίαση με θέμα την
ζιβανία, και κοκτέιλ με βάση τον οίνο από την Κυπριακή Ένωση
Bartenders.
Στο περίπτερο του Ομίλου Οινοφίλων Κύπρου θα διεξάγεται διαγωνισμός
αναγνώρισης αρωμάτων του Κρασιού. Στο περίπτερο του Συνδέσμου
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Οινοποιών Κύπρου ο Σύνδεσμος Οινοχόων θα παρουσιάζει τον σωστό
τρόπο για να σερβίρουμε το κρασί.
Θα φιλοξενείται επίσης η καθιερωμένη έκθεση φωτογραφίας που γίνεται
σε συνεργασία με την Φωτογραφική Εταιρεία Κύπρου Τμήμα Λεμεσού.
Κάτι διαφορετικό συμπληρώνει τον εκεί χώρο, μια έκθεση γελοιογραφίας
με θέμα το κρασί σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Κυπρίων
Γελοιογράφων ΓΕΛΑ και το Εργαστήριο Γελοιογραφίας και Σκίτσου Πιν.
Για πρώτη φορά εκτός από τα παραδοσιακά Κυπριακά εδέσματα θα
δώσουμε στους επισκέπτες, με ένα καινούριο περίπτερο, την ευκαιρία να
συνοδεύσουν το κρασί τους με εύγεστα τυριά.
Την Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου στις 7:30μμ στο Παττίχειο Ιστορικό Αρχείο της
Πόλης, ο Δήμος Λεμεσού και οι Εκδόσεις ΦΥΛΛΙΣ παρουσιάζουν το πρώτο
παραμύθι παγκοσμίως για το κρασί με τίτλο «Το μαγεμένο αμπέλι» του
Φίλιππου Στυλιανού.
Στον χώρο της Γιορτής θα είναι μαζί μας και φέτος τα Κουμανδαροχώρια
της Κύπρου με δικό τους περίπτερο.
Η Γιορτή του Κρασιού φέτος επεκτείνεται καθώς αγκαλιάζει τις
εκδηλώσεις των Κουμανδαροχωριών που θα πραγματοποιηθούν από τις 7
μέχρι 15 Σεπτεμβρίου, λεπτομέρειες θα σας δοθούν στη δημοσιογραφική
διάσκεψη που θα φιλοξενηθεί εδώ στην Γιορτή του Κρασιού στις 7/9/2018
στις 10:30 πμ.
Από πέρσι η τιμή του εισιτηρίου της Γιορτής είναι στα 5 ευρώ για τους
ενήλικες με 20% έκπτωση σε όλα ανεξαίρετα τα εμφιαλωμένα μπουκάλια
από τα οινοποιεία ΕΤΚΟ, ΛΟΕΛ, ΚΕΟ και ΣΟΔΑΠ. Το εισιτήριο για
έφηβους και παιδιά από 6 μέχρι 18 ετών, παραμένει στα 3 ευρώ.
Στο χώρο της Γιορτής, το Σάββατο 1 Σεπτεμβρίου και το Σάββατο 8
Σεπτεμβρίου, θα παρασκευάζεται και θα προσφέρεται στον κόσμο ζεστός
παλουζές.
Το Σάββατο, 1 Σεπτεμβρίου στις 5 το απόγευμα, η Λέσχη Παλαιού
Αυτοκινήτου Λεμεσού ΛΕΠΑΛ με εκκίνηση από το χώρο στάθμευσης
Εναερίου θα κάνει μια γιορταστική διαδρομή με αυτοκίνητα αντίκες στην
τουριστική περιοχή και μέσα στην πόλη, με τερματισμό τη νότια είσοδο
του Δημοσίου Κήπου (παραλία).
Η Γιορτή του Κρασιού συνεχίζει να διατηρεί τη δική της ηλεκτρονική
παρουσία στο διαδίκτυο και στο Facebook.
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Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, για τη διευκόλυνση των χιλιάδων
επισκεπτών της γιορτής, ο Δήμος Λεμεσού προσφέρει δωρεάν χώρο
στάθμευσης ανατολικά του Κηποθεάτρου που ευγενώς παραχωρήθηκε
και φέτος από την Εταιρεία ΠΑΦΙΛΙΑ.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού καθώς η
συνεισφορά του μεγαλώνει, γίνεται αρωγός στην αναβαθμισμένη εικόνα
της Γιορτής του Κρασιού και του Δημόσιου Κήπου και στη διαφορετική
τελετή έναρξης της φετεινής Γιορτής. Η συνεισφορά του ολοκληρώνεται
με την δωρεάν μεταφορά που προσφέρει σε κλιματιζόμενα λεωφορεία με
τη συνοδεία λειτουργών του ΚΟΤ από Λευκωσία – Λάρνακα – Πάφο και
Αγία Νάπα όπως και τις προηγούμενες χρονιές.
Ιδιαίτερες ευχαριστίες στη Cyta που για δεύτερη συνεχή χρονιά θα
παρέχει δωρεάν ίντερνετ καθόλη την διάρκεια της γιορτής του κρασιού σε
όλο τον δημόσιο κήπο.

Τα εγκαίνια της γιορτής θα τελέσει την Παρασκευή, 31 Αυγούστου στις
8.00 μ.μ. ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, κ.
Γεώργιος Λακκοτρύπης τον οποίο και ευχαριστούμε ιδιαίτερα.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν στην οργάνωση της
γιορτής, τον ΚΟΤ, τη Vestnik Kipra, την ΕΤΚΟ, ΚΕΟ, ΛΟΕΛ και ΣΟΔΑΠ,
τον ΣΟΚ και όλα τα υπόλοιπα οινοποιεία, τον ΄Ομιλο Οινοφίλων, τα
αρμόδια κυβερνητικά τμήματα, τον Πρόεδρο και τα μέλη της Πολιτιστικής
Επιτροπής και τις πολιτιστικές υπηρεσίες του Δήμου.
Ιδιαίτερες ευχαριστίες στην εταιρεία Παπαδόπουλος & Σχοινής και στη
Σκηνοτεχνική του Γιώργου Παπαδόπουλου για τη δωρεάν παραχώρηση
των αντικειμένων για εμπλουτισμό της διακόσμησης της Γιορτής.
ΣΑ/

