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Χαιρετισμός του Δημάρχου Λεμεσού, κ. Νίκου Νικολαϊδη,
στο 2ο Αγροτικό Φεστιβάλ Πολιτισμού 2018, 3-5 Αυγούστου
στο παλιό λιμάνι Λεμεσού
Εκ μέρους του Δήμου Λεμεσού, σας καλωσορίζω στο 2ο
Αγροτικό Φεστιβάλ Πολιτισμού, που φέτος διοργανώνεται στην
πόλη μας, και φιλοξενείται σε αυτό τον υπέροχο χώρο του
Παλιού Λιμανιού της πόλης μας.
Θέλω να συγχαρώ τον Πρόεδρο, φίλο Ττίμη Ευθυμίου και τα
μέλη του ΔΣ του Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών
Πληρωμών για την καθιέρωση του θεσμού αυτού, καθώς
επίσης και τις αγροτικές μας οργανώσεις για τη στήριξη τους
προς το Φεστιβάλ.
Εκδηλώσεις όπως η αποψινή, είναι εξαιρετικά σημαντικές, για
τον τόπο μας, γιατί μέσα από αυτές αναδεικνύεται και
στηρίζεται ο ρόλος των αγροτών μας και η σημασία της
αγροτικής μας παραγωγής. Συντηρείται και τονίζεται η
πολυδιάστατη και πολυσήμαντη συμβολή της υπαίθρου στην
οικονομία του τόπου. Αλλά και στην ενίσχυση της κοινωνικής
συνοχής, στην προστασία του φυσικού μας περιβάλλοντος, στη
διατήρηση της πολιτιστικής και πολιτισμικής μας ταυτότητας.
Πάνω όμως απ’ όλα, το αποψινό Φεστιβάλ έχει να κάνει με τα
ήθη, τα έθιμα και το ήθος του λαού. Σε αυτό το ήθος του λαού
μας είναι που απευθύνεται η πρωτοβουλία του ΚΟΑΠ, του
Δήμου Λεμεσού και του Καναλιού 6, να δώσουν στο αποψινό
Φεστιβάλ ένα διαφορετικό περιεχόμενο, ένα περιεχόμενο
ανθρωπιάς, αλληλεγγύης και εθνικής ενότητας. Στον απόηχο
της μεγάλης τραγωδίας που κτύπησε την Ελλάδα, η Λεμεσός
απαντά παρούσα. Και δηλώνει πως είναι πάντα κοντά στους
αδελφούς μας Ελλαδίτες. Αλλά και κοντά σε κάθε συνάνθρωπο
μας που έχει ανάγκη την αγάπη και τη στήριξη μας. Αυτή είναι
η Λεμεσός, αυτή είναι η Κύπρος, αυτός είναι ο λαός μας. Είμαι
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σίγουρος ότι η γενναιοδωρία σας απόψε θα στείλει τα πιο
ισχυρά μηνύματα ήθους και πολιτισμού.
Τελειώνοντας θέλω ακόμα μια φορά να εκφράσω τα θερμά μου
συγχαρητήρια στους διοργανωτές του Φεστιβάλ, και σε όσους
συμμετέχουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο σε αυτό. Και να
διαβεβαιώσω ότι ο Δήμος Λεμεσού θα συνεχίσει να στηρίζει με
θέρμη τέτοιες προσπάθειες.
Εύχομαι καλή επιτυχία.

