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Ομιλία Δημάρχου Λεμεσού, κ. Νίκου Νικολαΐδη, στη
δημοσιογραφική διάσκεψη με θέμα τη Γιορτή του
Κρασιού, τη Δευτέρα, 28 Αυγούστου 2017 στις 6.00
μ.μ.
Όπως κάθε χρόνο, αυτή την εποχή, η Λεμεσός
ετοιμάζεται πυρετωδώς για την έναρξη της Γιορτής του
Κρασιού. Η πόλη μας απευθύνει ανοικτή πρόσκληση σε
όλη την Κύπρο για να επισκεφθεί τη Γιορτή του
Κρασιού, να γνωρίσει και να χαρεί τα κρασιά του τόπου
μας στο μαγευτικό χώρο του Δημοσίου Κήπου.
Με τη συμμετοχή των τεσσάρων οινοποιείων της πόλης
μας ΕΤΚΟ – ΚΕΟ – ΛΟΕΛ και ΣΟΔΑΠ που είναι οι
διαχρονικοί μας συνεργάτες, άλλων οινοποιείων της
Κύπρου, του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και
Περιβάλλοντος, του Ομίλου Οινοφίλων Κύπρου και
εξήντα περίπου άλλων περιπτέρων πραγματοποιείται
για 56η χρονιά η φετινή Γιορτή του Κρασιού από 31
Αυγούστου μέχρι 10 Σεπτεμβρίου 2017.
Η Γιορτή έχει καταφέρει να καθιερωθεί και να γίνει ένα
πολύ σημαντικό γεγονός για τον τόπο μας, ελκύοντας
το ενδιαφέρον χιλιάδων ντόπιων και τουριστών. Η
επιτυχία που σημειώνει κάθε χρόνο, υπογραμμίζει το
καθήκον μας να αναζητούμε συνεχώς τρόπους
περαιτέρω ανάπτυξης και αναβάθμισής της.
Σε πέντε διαφορετικά σημεία του Δημοσίου Κήπου,
ένα οπτικοακουστικό πανηγύρι σας περιμένει να το
ζήσετε, παρέα με δεκάδες καλλιτέχνες, μουσικά και
θεατρικά σχήματα αλλά και τους παραγωγούς του
κρασιού.
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Φέτος, αξίζει να σημειωθεί ότι έγινε μείωση στην τιμή
του εισιτηρίου, περνώντας από τα 6 ευρώ στα 5 ευρώ 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, επίσης μειώθηκε στα 3 ευρώ.
Οι καλλιτεχνικές εκδηλώσεις της φετινής γιορτής,
διανθίζονται
από
δεκάδες
καλλιτέχνες
που
διασφαλίζουν ότι οι επισκέπτες θα απολαύσουν ένα
πλούσιο ψυχαγωγικό πρόγραμμα κάθε βράδυ.
Οι Ομάδες Κανταδόρων της πόλης μας, δίνουν φέτος
πιο δυναμικά το παρών τους. Στο Κηποθέατρο θα
ερμηνεύσουν τραγούδια του κρασιού η Χορωδία
Αρίονες με την Ομάδα Κυπρίων Κανταδόρων, ενώ τη
συναυλία των Κανταδόρων Γιωργαλέττου θα
πλαισιώσει ο γνωστός τραγουδιστής Μπάμπης
Τσέρτος.
Παράλληλα με τις πιο πάνω παραστάσεις, μια σειρά
από άλλες μουσικές εκδηλώσεις θα εμπλουτίσουν το
καλλιτεχνικό πρόγραμμα στον χώρο μπροστά από τον
Βρακά.
Θεατρικές παραστάσεις παρουσιάζουν η ΕΘΑΛ, το
Θέατρο Σκάλα, το Θέατρο Διόνυσος, το Σατιρικό
Θέατρο, το Θέατρο Ανατροπές και το Σωματείο «Ταξίδι
στη Σιωπή – Κυπριακή Νοηματική Γλώσσα». Όπως
πάντα μαζί μας θα είναι και οι Λαογραφικοί Όμιλοι της
πόλης
μας.
Για
τα
παιδιά,
θα
υπάρχουν
ταχυδακτυλουργικές παραστάσεις, θέατρο σκιών όπως
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και
η
«Ομάδα
Παραμυθοδρομίου»
(αφήγηση
παραμυθιών με συνοδεία ζωντανής μουσικής).
Στην τελετή λήξης, θα έχουμε μαζί μας το μουσικό
σχήμα ΓΕΝΕΘΛΙΟΥ, σε ένα λαϊκό πρόγραμμα. Το
σχήμα θα πλαισιώνει το χορευτικό συγκρότημα
Μαχαλλεκίδη.
Το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και
Περιβάλλοντος θα έχει και φέτος το δικό του περίπτερο
στη Γιορτή, δίνοντας περισσότερη έμφαση στην
αναπαράσταση ενός παραδοσιακού οινοποιείου.
Στο χώρο της Γιορτής, το Σάββατο 27 Αυγούστου και το
Σάββατο 3 Σεπτεμβρίου, θα παρασκευάζεται και θα
προσφέρεται στον κόσμο ζεστός παλουζές.
Επιπλέον, ο κόσμος θα έχει την ευκαιρία να δουν από
κοντά την τέχνη της κατασκευής παραδοσιακών
μουσικών οργάνων.
Στον χώρο της γιορτής θα υπάρχει περίπτερο με τα 14
Κουμανδαροχώρια της Κύπρου, στο οποίο θα
προβάλλεται η Κουμανδαρία τόσο στους ντόπιους όσο
και στους ξένους επισκέπτες.
Το Σάββατο, 2 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).
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Θα γίνει αναπαράσταση των «Θεοίνιων» με τις
Διονυσίες να βρίσκονται στη Γιορτή του Κρασιού για να
χορέψουν και να φωτογραφηθούν μαζί σας. Επίσης,
στο χώρο της Γιορτής θα περιφέρονται Βρακάδες που
θα βγάζουν selfies με τον κόσμο.
Επιπλέον, στον χώρο που βρίσκεται πίσω από τον
Βρακά, θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη έκθεση
φωτογραφίας με τα αποτελέσματα του περσινού
Παγκύπριου Διαγωνισμού φωτογραφίας με θέμα
«Γιορτή του Κρασιού 2016», την Παρασκευή, 1 η
Σεπτεμβρίου.
Την Τρίτη, 5 Σεπτεμβρίου στο Ιστορικό Αρχείο της
πόλης θα οργανωθεί διάλεξη με θέμα «Κουμανδαρία:
Το κρασί των Βασιλέων και ο Βασιλέας των Κρασιών»
από τον οινολόγο και συγγραφέα Κυριάκο Δ.
Παπαδόπουλο. Θα ακολουθήσει γευστολόγηση.
Επιπλέον, αξίζει να αναφερθεί ότι καθημερινά
πραγματοποιείται γευστολόγηση από τις 8.00μ.μ. έως
και τις 10.00μ.μ. σε όλα τα οινοποιεία που βρίσκονται
στο χώρο της Γιορτής.
Η Γιορτή του Κρασιού συνεχίζει να διατηρεί τη δική της
ηλεκτρονική παρουσία στο διαδίκτυο και στο Facebook.
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.
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Ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού προσφέρει
δωρεάν μεταφορά σε κλιματιζόμενα λεωφορεία με τη
συνοδεία λειτουργών του ΚΟΤ από Λευκωσία –
Λάρνακα – Πάφο και Αγία Νάπα.
Τα εγκαίνια της γιορτής θα τελέσει την Πέμπτη, 31
Αυγούστου στις 8.00 μ.μ. ο Υπουργός Ενέργειας,
Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, κ. Γεώργιος
Λακκοτρύπης, υπό τους ρυθμούς της φιλαρμονικής του
Δήμου. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει μουσικό
πρόγραμμα από τους Κανταδόρους Γιωργαλλέτου με
τη συμμετοχή του Μπάμπη Τσέρτου.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσοι συνέβαλαν στην
οργάνωση της γιορτής, τον Μέγα Χορηγό το
Συνεργατικό Ταμιευτήριο Λεμεσού, τον ΚΟΤ, τη Vestnik
Kipra, τη Heart Cyprus, την ΕΤΚΟ, ΚΕΟ, ΛΟΕΛ και
ΣΟΔΑΠ, 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
σκηνικών που θα πλαισιώνουν τις διάφορες
μουσικοχορευτικές παραστάσεις τόσο στο Κηποθέατρο
όσο και στο Γήπεδο Αντισφαίρισης.
ΣΑ/

