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Χαιρετισμός του Δημάρχου Λεμεσού, κ. Νίκου Νικολαΐδη,
στην τελετή λήξης της Γιορτής του Κρασιού, την Κυριακή,
10 Σεπτεμβρίου 2017 στις 9.30 μ.μ.
Εκλεκτοί προσκεκλημένοι,
Αγαπητοί φίλοι,
Απόψε ολοκληρώνεται η 56η Γιορτή του Κρασιού, η οποία πλέον
αποτελεί μέρος της ιστορίας της σημαντικής αυτής λαϊκής
γιορτής της πόλης μας, αλλά και της Κύπρου ολόκληρης.
Για 10 ημέρες η Λεμεσός, γιόρτασε και τίμησε το κυπριακό
κρασί, αναδεικνύοντας για ακόμα μια χρονιά την αμπελουργία
και την οινοποιία στον τόπο μας, μια παράδοση που χάνεται
στα βάθη των αιώνων.
Η πόλη μας, ακόμα μια φορά φιλοξένησε χιλιάδες συμπολίτες
μας, χιλιάδες συμπατριώτες μας από όλες τις πόλεις και τα
χωριά της Κύπρου, αλλά και χιλιάδες ξένους επισκέπτες που
είμαι σίγουρος ότι θα πάρουν πίσω στις πατρίδες τους ωραίες
αναμνήσεις από τη Γιορτή του κρασιού. Ιδιαίτερη αναφορά
θέλω να κάνω στην παρουσία στη φετινή γιορτή και
εκατοντάδων συμπατριωτών μας Τ/Κ από τα κατεχόμενα.
Η φετινή Γιορτή του Κρασιού, απέδειξε με τον αυξημένο
αριθμό επισκεπτών της, ότι εξακολουθεί να αγκαλιάζεται με
θέρμη από τον κόσμο. Αυτό δημιουργεί μια μεγάλη ευθύνη για
εμάς στο Δήμο Λεμεσού: Να συνεχίσουμε τις προσπάθειες μας
η Γιορτή του Κρασιού να αναβαθμίζεται και να
εκσυγχρονίζεται συνεχώς ώστε και να προκαλεί αυξανόμενο
ενδιαφέρον από το κοινό αλλά και να ανταποκρίνεται ολοένα
και περισσότερο στην ανάγκη προβολής και προώθησης του
κυπριακού κρασιού.
Ευχαριστώ όλους τους επίσημους προσκεκλημένους μας και
όλο τον κόσμο για την παρουσία σας στη Γιορτή του κρασιού,
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μια παρουσία που ερμηνεύεται ως αγάπη και ενδιαφέρον για
την πόλη μας.
Ιδιαίτερα θέλω να ευχαριστήσω τους οινοποιούς μας: την
ΕΤΚΟ, την ΚΕΟ, τη ΛΟΕΛ, τον ΣΟΔΑΠ, και όλα τα οινοποιεία
που αποτελούν την ραχοκοκαλιά της Γιορτής όλα αυτά τα
χρόνια. Φέτος καλωσορίσαμε και το περίπτερο των
Κουμανταροχωριών μας, που θα έχουν πλέον μόνιμη παρουσία
στη Γιορτή του Κρασιού.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσοι συνέβαλαν στην
οργάνωση της φετινής γιορτής, τον Μέγα Χορηγό τη
Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα, τον ΚΟΤ, τη Vestnik Kipra, τη
Heart Cyprus, τη CYTA, , τον ΄Ομιλο Οινοφίλων, τα αρμόδια
κυβερνητικά τμήματα, τον Πρόεδρο και τα μέλη της
Πολιτιστικής Επιτροπής και τις πολιτιστικές υπηρεσίες του
Δήμου. Θερμές ευχαριστίες σε όλους τους καλλιτέχνες, τα
μουσικά συγκροτήματα, τους κανταδόρους, τις θεατρικές
ομάδες, τις χορευτικές ομάδες και ομίλους και σε όσους
συνέβαλαν στο πολύ πλούσιο φέτος ψυχαγωγικό πρόγραμμα.
Ευχαριστούμε ακόμα όλα τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης για
την προβολή που παρέχουν στις εκδηλώσεις του Δήμου μας.
Αγαπητοί φίλοι
συμπολίτισσες,

και

φίλες,

αγαπητοί

συμπολίτες

και

Με ένα μεγάλο ευχαριστώ προς όλους σας, ανανεώνουμε το
ραντεβού σε αυτό το χώρο για την Γιορτή του Κρασιού 2018.
Από αύριο, αρχίζουμε στο Δήμο δουλειά, ώστε η επόμενη, αλλά
και οι επόμενες Γιορτές του Κρασιού να είναι αντάξιες της
αγάπης και της στήριξης σας.
Να ‘στε καλά.

