ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ

Με μεγάλη χαρά καλωσορίζω και φέτος το 17ο Διεθνές Φεστιβάλ «Κινηματογραφικές
Μέρες – Κύπρος 2018» το μεγαλύτερο κρατικό φεστιβάλ κινηματογράφου του τόπου
μας.
Η σημαντική αυτή διοργάνωση φέρνει τους Κύπριους δημιουργούς και θεατές σε επαφή
με τον ποιοτικό κινηματογράφο, την παγκόσμια και την κυπριακή παραγωγή ταινιών.
Παράλληλα, στο πρόγραμμά του περιλαμβάνονται κινηματογραφικά εργαστήρια,
μουσικές και άλλες εκδηλώσεις.
Ο Δήμος Λεμεσού στηρίζει με θέρμη την προσπάθεια αυτή. Είμαστε βέβαιοι για την
επιτυχία της, αλλά και για τη συμβολή της στα πολιτιστικά δρώμενα της πόλης και της
Κύπρου γενικότερα.
Η αγάπη και το ενδιαφέρον με τα οποία το κοινό αγκαλιάζει το φεστιβάλ, αλλά και το
γεγονός της συνεχούς, για δεκαεπτά χρόνια, παρουσίας του, αποδεικνύει τη σημασία και
τον ρόλο του.
Για τον λόγο αυτό, άλλωστε, ο Δήμος Λεμεσού προσφέρει Βραβείο €500.
Θέλω ιδιαίτερα να τονίσω τη σημασία του φεστιβάλ ως μιας ευκαιρίας για Κύπριους,
νέους καλλιτέχνες να προβάλουν το έργο τους.
Εκ μέρους του Δήμου Λεμεσού θέλω να εκφράσω τα θερμά μου συγχαρητήρια στους
διοργανωτές του Φεστιβάλ – το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και το Θέατρο
Ριάλτο. Εύχομαι καλή επιτυχία.
Νίκος Νικολαΐδης
Δήμαρχος Λεμεσού
ADDRESS BY THE MAYOR OF LIMASSOL
It is with great pleasure that I welcome the 17th International Film Festival “Cyprus Film
Days 2018”, the island’s greatest official film festival.
The event brings the audience of Cyprus, as well as local film professionals, in contact
with the International and Cypriot film production and high-quality cinema, while
including in its programme a series of film workshops, concerts and other events.
The Municipality of Limassol wholeheartedly supports this effort and strongly believes
not only in its success, but also in its contribution to the cultural life of the city and
Cyprus in general.
The appreciation and interest of the audience in the festival, as well as its continuous
presence for the past seventeen years, clearly demonstrate its importance and role.

This is indeed the reason that the Municipality of Limassol offers a €500 award.
I would like to highlight the importance of the festival as an opportunity for young
Cypriot filmmakers to showcase their work.
On behalf of Limassol Municipality, I would like to warmly congratulate the Festival's
organisers – the Ministry of Education and Culture and the Rialto Theatre – for their
efforts and I wish them every success.
Nicos Nicolaides
Mayor of Limassol

