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Δημοσιογραφική Διάσκεψη 12ου Κυπριακού Διαγωνισμού Οίνου, Πολιτιστικό Κέντρο «Πάνος
Σολoμωνίδης», Τρίτη 9 Απριλίου 2019, ώρα 09:00
Χαιρετισμός Δημάρχου Λεμεσού
Αγαπητέ κύριε Υπουργέ Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.
Dear madam President of the International Organization for Vine and Wine.
Αγαπητοί φίλοι και δημοσιογράφοι.

Καλωσορίσατε στη Λεμεσό, την οινόπολη της Κύπρου, την κατ´ εξοχήν κοιτίδα της αμπελουργίας
και της οινοποιίας στον τόπο μας.

Ο Δήμος Λεμεσού αποτελεί διαχρονικό συνεργάτη του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος στη διοργάνωση του ετήσιου Κυπριακού Διαγωνισμού Οίνου.
Στηρίζει και φέτος τον 12ο Διαγωνισμό, και ασφαλώς και θα συνεχίσει να προσφέρει τις
υπηρεσίες του σε αυτό το θεσμό, ο οποίος, προσφέρει σημαντική υπηρεσία στην εξέλιξη του
αμπελοοινικού τομέα και στην ανάδειξη του Κυπριακού οίνου.

Χαιρόμαστε που για ακόμα μια χρονιά στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Λεμεσού «Πάνος
Σολομωνίδης», αξιοποιείται ως κεντρικός πυλώνας της διοργάνωσης, αφού εδώ γίνεται το
διαδικαστικό μέρος του Διαγωνισμού κατά τα τελευταία 5 χρόνια. Παράλληλα, ο Δήμος Λεμεσού
με πολλές δράσεις και ανακοινώσεις του συμβάλει στη δημοσιοποίηση της σημαντικότερης
αυτής οινικής εκδήλωσης που πραγματοποιείται στη χώρα μας. Φυσικά η Λεμεσός τιμά το
κυπριακό κρασί και τους κύπριους οινοπαραγωγούς και μέσα από τη μεγαλύτερη λαϊκή γιορτή
της Κύπρου, τη Γιορτή του κρασιού, την οποία διοργανώνει για 6 δεκαετίες τώρα.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι, ο Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου, ο οποίος πραγματοποιείται κάθε
χρόνο από το 2006 έχει αγκαλιαστεί από τους οινοπαραγωγούς του τόπου μας, και

έχει

συμβάλει με το δικό του τρόπο στη βελτίωση και ανάδειξη των μοναδικών ποιοτικών
χαρακτηριστικών των Κυπριακών οίνων. Αυτό, άλλωστε, αποδεικνύεται και από την υψηλή
συμμετοχή οινοποιείων στο Διαγωνισμό που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια. Όπως έχω
ενημερωθεί, στο φετινό Διαγωνισμό συμμετέχουν 36 οινοποιεία με 94 οίνους διαφόρων
κατηγοριών, γεγονός που αποτελεί νέο ρεκόρ συμμετοχών.
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Θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι με τη βελτιωμένη τεχνογνωσία που έχει αποκτήσει τα τελευταία
χρόνια ο Κύπριος οινοποιός και μέσα από τον ευγενή ανταγωνισμό, αξιοποιούνται πλέον στο
έπακρο οι πολύ ευνοϊκές εδαφολογικές και κλιματολογικές συνθήκες της χώρας μας και οι
εξέχουσες γηγενείς ποικιλίες του τόπου μας, με αποτέλεσμα να προσφέρεται πλέον στον
καταναλωτή μοναδικοί οίνοι, Κυπριακής παραγωγής, αρίστης ποιότητας. Το κυπριακό κρασί 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.

Κλείνοντας, θα ήθελα να αναφέρω ότι αυτή η κοινή δημοσιογραφική διάσκεψη για σκοπούς
ενημέρωσης και επικοινωνίας των οινικών εκδηλώσεων στα πλαίσια του 12 ου Κυπριακού
Διαγωνισμού Οίνου, δίνει το μήνυμα ότι η πολιτεία και οι δημοτικές αρχές στηρίζουν, προάγουν
και εξυπηρετούν έμπρακτα την αμπελοοινική ανάπτυξη της χώρας μας.

Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στη Δημοσιογραφική Διάσκεψη.

