Χαιρετισμός του Δημάρχου Λεμεσού, κ. Νίκου
Νικολαΐδη, στα εγκαίνια της Γιορτής του Κρασιού,
την Πέμπτη, 31 Αυγούστου 2017 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 56ης Γιορτής του Κρασιού.
Για 6 σχεδόν δεκαετίες η Λεμεσός, η κοιτίδα της
αμπελουργίας και της οινοποιίας στον τόπο μας,
αναδεικνύει και τιμά μέσα από τη Γιορτή του Κρασιού
μια παράδοση που χάνεται στα βάθη των αιώνων.
Η πόλη μας, ακόμα μια φορά μέσα από μια μεγάλη
λαϊκή γιορτή, ανοίγει τις αγκάλες και την καρδιά της
και σας υποδέχεται σε ένα δεκαήμερο αφιέρωμα στην
οινική μας παράδοση. Για δέκα μέρες θα γιορτάσουμε
το κυπριακό κρασί, με κυπριακό κρασί, εκφράζοντας
την εκτίμηση και το θαυμασμό μας προς τους κύπριους
οινοποιούς που συνεχίζουν αυτή τη χιλιόχρονη
παράδοση.
Σήμερα μπορούμε να περηφανευόμαστε για το
κυπριακό κρασί. Όχι απλά γιατί είναι από τα
αρχαιότερα κρασιά στον κόσμο, αλλά γιατί έχει
κατακτήσει μια ζηλευτή θέση μέσα στη σύγχρονη
οινοπαραγωγή παγκόσμια. Είμαστε σίγουροι πως η
Κύπρος διαθέτει όλες τις προϋποθέσεις, τεχνογνωσία,

έμπνευση, υποδομές, συλλογική στήριξη, ώστε να
μπορούν να δημιουργηθούν δυνατότητες ακόμα
μεγαλύτερης καθιέρωσης των κυπριακών κρασιών σε
όλο τον κοσμο.
Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον Υπουργό Ενέργειας,
Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού γιατί για ακόμα
μια χρονιά δείχνει 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 ευχαριστήσω όλους όσοι συνέβαλαν στη
διοργάνωση της φετινής γιορτής, τον Μέγα Χορηγό την
Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα, τον ΚΟΤ, τη Vestnik
Kipra, τη Heart Cyprus, τη CYTA, την ΕΤΚΟ, ΚΕΟ,
ΛΟΕΛ, ΣΟΔΑΠ και ΣΟΚ (Σύνδεσμο Οινοποιών
Κύπρου), τα Κουμανταροχώρια μας που συμμετέχουν
ομαδικά φέτος, τον ΄Ομιλο Οινοφίλων, τα αρμόδια
κυβερνητικά τμήματα, τον Πρόεδρο και τα μέλη της
Πολιτιστικής Επιτροπής και τις πολιτιστικές υπηρεσίες
του Δήμου.
Ευχαριστούμε ακόμα όλα τα Μέσα Μαζικής
Ενημέρωσης για την προβολή που παρέχουν στις
εκδηλώσεις του Δήμου μας.

Τέλος ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς που με την
παρουσία και την αγάπη σας διασφαλίζετε τη συνέχεια
και αναβάθμιση του θεσμού της Γιορτής του κρασιού
της Λεμεσού.

ΝΝ

