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Χαιρετισμός του Δημάρχου Λεμεσού, κ. Νίκου Νικολαΐδη,
στα εγκαίνια της Γιορτής του Κρασιού, την Παρασκευή, 31
Αυγούστου 2018 στις 8.00 μ.μ.
Κύριε Υπουργέ,
Εκλεκτοί προσκεκλημένοι,
Αγαπητοί φίλοι,
Με ιδιαίτερη χαρά και τιμή σας καλωσορίζω, εκ μέρους του
Δημοτικού Συμβουλίου Λεμεσού, στην αποψινή επίσημη
έναρξη της 57ης Γιορτής του Κρασιού.
Για 6 δεκαετίες τώρα, η Λεμεσός διοργανώνει τη μεγαλύτερη
λαϊκή γιορτή της Κύπρου. Γιορτάζει και τιμά το κυπριακό
κρασί και τους κύπριους οινοπαραγωγούς. Αναδεικνύει μια
πολυχιλιόχρονη παράδοση αμπελουργίας και οινοποιίας στον
τόπο μας. Αποδεικνύει ότι για πολλούς αιώνες μέχρι σήμερα, οι
«πρώτοι οίνον πίοντες», έχουν μέχρι σήμερα συνεχιστές που
τιμούν και αγαπούν το κυπριακό κρασί. Το κυπριακό κρασί που
δεν είναι μόνο το πιο ιστορικό κρασί στον κόσμο. Αλλά κατέχει
μια αξιοζήλευτη θέση στην παγκόσμια οινοπαραγωγή. Μια
θέση που βελτιώνεται συνεχώς γιατί σήμερα η Κύπρος, πέρα
από την παράδοση, διαθέτει σοβαρούς επαγγελματίες και
τεχνογνωσία τόσο στην αμπελοκαλλιέργεια όσο και την
οινοπαραγωγή.
Η Λεμεσός, η κατ´ εξοχήν κοιτίδα της αμπελουργίας και της
οινοποιίας στον τόπο μας, πιστή στην ιστορία της, για ακόμα
μια χρονιά προσκαλεί όλη την Κύπρο, και όλους τους
επισκέπτες της Κύπρου, να έλθουν στη γιορτή του κρασιού, να
γιορτάσουν μαζί μας και να νιώσουν τη ζεστή Λεμεσιανή
φιλοξενία. Να γιορτάσουν μαζί μας την κυπριακή παράδοση,
την κυπριακή λαογραφία, τον κυπριακό πολιτισμό.
Φέτος η Γιορτή του κρασιού είναι ακόμα πιο αναβαθμισμένη. Ο
Δήμος Λεμεσού, τόσο σε πολιτικό όσο και σε υπηρεσιακό
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επίπεδο, δεν φεισθήκαμε κόπων, ώστε να σας προσφέρομε μια
γιορτή όσο πιο άρτια γινόταν από πλευράς ποιότητας
εκδηλώσεων, τεχνικής υποδομής και καινοτομιών. Όλα αυτά
θα σας δοθεί η δυνατότητα να τα δείτε, να τα χαρείτε και να τα
κρίνετε ασφαλώς.

Θερμές ευχαριστίες στον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου,
Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Γεώργιο Λακκοτρύπη που για
ακόμα μια χρονιά είναι μαζί για να τελέσει τα εγκαίνια
δείχνοντας έμπρακτα τη στήριξη του στη Γιορτή του Κρασιού.
Ευχαριστώ επίσης όλους τους επίσημους μας προσκεκλημένους
και όλο τον κόσμο, για την παρουσία σας στα αποψινά
εγκαίνια, μια παρουσία που εκφράζει την αγάπη και το
ενδιαφέρον σας για την πόλη μας.
Θα ήθελα να εκφράσω τη βαθιά μας εκτίμηση προς όλους όσοι
συνέβαλαν στη διοργάνωση της φετινής γιορτής, τον ΚΟΤ, τη
CYTA, την ΕΤΚΟ, ΚΕΟ, ΛΟΕΛ, ΣΟΔΑΠ και ΣΟΚ (Σύνδεσμο
Οινοποιών Κύπρου), τα Κουμανταροχώρια, τον ΄Ομιλο
Οινοφίλων, τα αρμόδια κυβερνητικά τμήματα, τη Vestnik Kipra,
τον Πρόεδρο και τα μέλη της Πολιτιστικής Επιτροπής και τις
πολιτιστικές υπηρεσίες του Δήμου.
Ευχαριστούμε τέλος όλα τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης για
την προβολή που παρέχουν στις εκδηλώσεις του Δήμου μας.
Σας εύχομαι όλους καλή διασκέδαση.
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