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Χαιρετισμός του Δημάρχου Λεμεσού, κ. Νίκου Νικολαϊδη,
στη δημοσιογραφική διάσκεψη για το Καρναβάλι 2018,
που έγινε στο Δημοτικό Μέγαρο την Τρίτη, 30 Ιανουαρίου
2018 στις 11.00 πμ.
Σας καλωσορίζω στη δημοσιογραφική διάσκεψη για το
Καρναβάλι 2018.
Το Λεμεσιανό Καρναβάλι είναι η μεγαλύτερη λαϊκή γιορτή
στον τόπο μας. Είναι ένας θεσμός, μια λαϊκή γιορτή, που
αποτελεί ένα αναπόσπαστο κομμάτι του πολιτισμού και της
παράδοσης της Λεμεσού. Οι ρίζες της χάνονται στην
αρχαιότητα και η αποκριάτικη παράδοση διατηρείται μέχρι τις
μέρες μας.
Σήμερα, το Καρναβάλι της Λεμεσού συμπεριλαμβάνεται στον
Εθνικό Κατάλογο ΄Αυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της
Κύπρου στην Ουνέσκο και οι ετήσιες εκδηλώσεις του
αποτελούν πόλο έλξης για εκατοντάδες χιλιάδες ντόπιους και
ξένους επισκέπτες.
Έχοντας επίγνωση αυτής της τεράστιας πολιτιστικής
κληρονομιάς, ο Δήμος Λεμεσού διοργανώνει το Καρναβάλι
2018, χωρίς να ξεχνά και την ουσία αυτής της μεγάλης λαϊκής
γιορτής, που είναι πάνω απ’ όλα μια ωδή στη χαρά της ζωής.
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Έτσι λοιπόν, όπως κάνει τα τελευταία 100 και πλέον χρόνια, η
Λεμεσός για ακόμα μια χρονιά, αλλάζει τους ρυθμούς της
καθημερινότητας μας. Για ένα 11ήμερο, μας καλεί όλους να
παραμερίσουμε τις έγνοιες, τις σκοτούρες και τα προβλήματα
μας, έστω για λίγο, και να ζήσουμε στιγμές χαράς και
ξεγνοιασιάς. Η Λεμεσός, για ακόμα μια χρονιά μετατρέπεται
σε ένα απέραντο πανηγύρι διασκέδασης. Για ακόμα μια φορά
στέλνει ένα δυνατό μήνυμα για τη χαρά της ζωής και ένας
μήνυμα αισιοδοξίας για το μέλλον, τόσο το μέλλον του
καθενός μας προσωπικά, αλλά και το μέλλον της πατρίδας
μας.
Θέλουμε να προσκαλέσουμε και φέτος όλη την Κύπρο, όλους
τους συμπατριώτες μας σε αυτό το 11ήμερο χαράς στη Λεμεσό.
Τους προσκαλούμε να έλθουν στη φιλόξενη Λεμεσό, να
γίνουν για λίγο Λεμεσιανοί. Τους προσκαλούμε να έλθουν
στη Λεμεσό για να ανεφοδιαστούν με δύναμη και αισιοδοξία
για το μέλλον. Όλοι μας χρειαζόμαστε αυτό το κουράγιο και
αυτή τη δύναμη για να συνεχίσουμε το ταξίδι της ζωής μας.
Όπως είχαμε υποσχεθεί στο περσινό καρναβάλι, στόχος μας
ήταν να αρχίσουμε μια προσπάθεια αναβάθμισης και
αναζωογόνησης του καρναβαλιού. Με απόλυτο σεβασμό στην
παράδοση και στη συλλογική σοφία που το διαμόρφωσε μέσα
στην πορεία του χρόνου, να επιχειρήσουμε τον εμπλουτισμό
του με νέα στοιχεία, να αναβιώσουμε παλαιότερα στοιχεία
που εξέλιπαν και να περιορίσουμε στοιχεία που ίσως να είχαν
δημιουργήσει μια πολιτιστική κόπωση.
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Με αυτούς τους στόχους, το Δημοτικό Συμβούλιο, μπήκε σε
μια διαδικασία ανοικτών δημόσιων συζητήσεων με τις
εκατοντάδες καρναβαλλιστές της πόλης μας. Συζητήσαμε,
ανταλλάξαμε απόψεις και επιχειρήματα, προσπαθήσαμε να
γεφυρώσουμε διαφορετικές προσεγγίσεις και καταλήξαμε σε
κοινές διαπιστώσεις και αποφάσεις. Αποφάσεις για το πως θα
κάνουμε το Λεμεσιανό καρναβάλι καλύτερο, και για το πως
θα το βελτιώνουμε συνεχώς, χρόνο με χρόνο. Πάντα,
επαναλαμβάνω, έχοντας υπόψη πως οφείλουμε και να
διατηρούμε την παράδοση, αλλά και να κτίζουμε παράδοση
με την πάροδο των χρόνων.
Φέτος θα δείτε πολλές και σημαντικές καινοτομίες που ήταν
το προϊόν της διαδικασίας της δημόσιας συζήτησης. Μιας
δημόσιας συζήτησης που θα συνεχιστεί. Γιατί και οι αλλαγές
και οι βελτιώσεις πρέπει να συνεχιστούν και του χρόνου, και
τα επόμενα χρόνια. Γιατί το καρναβάλι της Λεμεσού θα
συνεχίσει την πορεία του μέσα στο χρόνο, και κάθε χρόνο θα
γίνεται και καλύτερο, γιατί πάντα θα υπάρχουν οι Λεμεσιανοί
που θα το αγαπούν και θα το υπηρετούν.
Πριν σας παρουσιάσω το πρόγραμμα και τις καινοτομίες του
φετινού καρναβαλιού, επιτρέψτε μου να εκφράσω τις
απαραίτητες ευχαριστίες προς τους χορηγούς μας:





Τη Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα
Τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού
Την Εταιρεία Exness
Την Εταιρεία Exxon Mobile
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 Την Εταιρεία Lophitis Group
 Τον χορηγό επικοινωνίας on line Heart Cyprus

