Χαιρετισμός
Δημάρτοσ Λεμεσού
Δημοσιογραυική Διάσκευη 11οσ Κσπριακού Διαγφνισμού Οίνοσ,
Δημοτικό Μέγαρο Λεμεσού, Δεστέρα 16 Απριλίοσ 2018, ώρα 11:00
Αγαπεηνί θίινη.
Καισζνξίζαηε ζην Γεκαξρείν ηεο νηλνπόιεσο Λεκεζνύ (ζύκθσλα κε ζρεηηθή δεκνζίεπζε ηνπ Γηεζλνύο
Οξγαληζκνύ Ακπέινπ θαη Οίλνπ-OIV ηνπ 1978.) Σε ρξνληθή ζεηξά, ε Γεκνζηνγξαθηθή Γηάζθεςε είλαη ε
ηξίηε (3ε) εθδήισζε ζηα πιαίζηα ηνπ Γηαγσληζκνύ κεηά από ηηο Δθζέζεηο Κππξηαθνύ Οίλνπ πνπ έγηλαλ
ζηελ Αγία Νάπα θαη Λεκεζό, ζηηο 30 Μαξηίνπ 2018 θαη 14 Απξηιίνπ 2018, αληίζηνηρα. Η Γεκνζηνγξαθηθή
Γηάζθεςε είλαη επίζεο ην πξννίκην ηνπ δηαδηθαζηηθνύ κέξνπο ηνπ Γηαγσληζκνύ πνπ ζα αξρίζεη από
κεζαύξην 18 Απξηιίνπ 2018 θαη ζα νινθιεξσζεί ηελ εξρόκελε Παξαζθεπή 20 Απξηιίνπ 2018, ζην
Πνιηηηζηηθό Κέληξν «Πάλνο Σνινκνλίδεο».
Ο Γηαγσληζκόο ζπλδηνξγαλώλεηαη από ην Τκήκα Γεσξγίαο (ηνπ Υπνπξγείνπ Γεσξγίαο, Αγξνηηθήο
Αλάπηπμεο θαη Πεξηβάιινληνο), ην Γήκν Λεκεζνύ, ηνλ Κππξηαθό Οξγαληζκό Τνπξηζκνύ (ΚΟΤ), ην
Σύλδεζκν Οηλνπνηώλ Κύπξνπ (ΣΟΚ), ηελ Έλσζε Πηπρηνύρσλ Οηλνιόγσλ Κύπξνπ (ΔΠΟΚ), ην Σύλδεζκν
Οηλνρόσλ Κύπξνπ, ηνλ Όκηιν Οηλνθίισλ Κύπξνπ, θαη ηνλ Όκηιν Οηλνθίισλ Ακκνρώζηνπ.
Σηνλ 11ν Κππξηαθό Γηαγσληζκό Οίλνπ, ζπκκεηέρνπλ 34 νηλνπνηεία ηεο Κύπξνπ κε 168 δηαγσληδόκελνπο
νίλνπο, αξηζκνί πνπ απνηεινύλ έλα λέν ξεθόξ ζπκκεηνρώλ. Ο Γηαγσληζκόο ηειεί ππό ηελ αηγίδα ηνπ
Γηεζλνύο Οξγαληζκνύ Ακπέινπ θαη Οίλνπ (OIV), θαη ηνπ Κύπξηνπ Υπνπξγνύ Γεσξγίαο Αγξνηηθήο
Αλάπηπμεο θαη Πεξηβάιινληνο. Η επηακειήο θξηηηθή Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνύ απνηειείηαη από επηά (7)
θαηαμησκέλνπο θξηηέο νίλνπ θαη ζα πξνεδξεύεηαη από ηε Γαιιίδα Οηλνιόγν θπξία Beatrice Da-Ros, ε
νπνία είλαη απεζηαικέλε πξαγκαηνγλώκνλαο ηνπ OIV.
Θα πξέπεη επίζεο λα αλαθεξζεί όηη ηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν ζα θηινμελεζνύλ ζηελ Κύπξν πέληε (5)
δηαθεθξηκέλνη δεκνζηνγξάθνη από ρώξεο ηνπ εμσηεξηθνύ, νη νπνίνη ζα θαιύςνπλ ην γεγνλόο θαη
παξάιιεια ζα ζπκκεηέρνπλ ζε ζεηξά ελεκεξσηηθώλ επηζθέςεσλ ζηνπο «Γξόκνπο ηνπ Κππξηαθνύ
Κξαζηνύ» όπνπ ζα έρνπλ ηελ επθαηξία γλσξηκίαο κε ηα Κππξηαθά νηλνπνηεία θαη ηνπο αλζξώπνπο πίζσ
από ηνλ Κππξηαθό νίλν. Δπειπηζηνύκε όηη ε ελέξγεηα απηή καδί κε άιιεο παξεκθεξείο εθδειώζεηο πνπ
πιαηζηώλνπλ ην Γηαγσληζκό, ζα δεκηνπξγήζεη ηα αλαγθαία πξνγεθπξώκαηα γηα ηελ αλάδεημε θαη
πξνώζεζε ηνπ Κππξηαθνύ νίλνπ ζε λέεο αγνξέο.
Κνξύθσζε ησλ εθδειώζεσλ ηνπ Γηαγσληζκνύ απνηειεί ε «Τειεηή Βξάβεπζεο θαη ην Δπίζεκν Γείπλν»
πνπ ζα δηεμαρζεί ην Σάββαην 21 Απξηιίνπ 2018, ζην μελνδνρείν Αdams Hotel, ζηελ Αγία Νάπα. Να
ζεκεηώζσ όηη ζα αθνινπζήζνπλ δύν (2) εμεηδηθεπκέλεο Οηληθέο Δθδειώζεηο πξνβνιήο ησλ Βξαβεπκέλσλ
Οίλσλ. Μία εθδήισζε πνπ ζα γίλεη ζηελ Πνιηηηζηηθή Αίζνπζα ηνπ Γήκνπ Παξαιηκλίνπ ζηηο 28 Απξηιίνπ
2018, θαη κία εθδήισζε πνπ ζα γίλεη ζηελ Α' Γεκνηηθή Αγνξά Λεκεζνύ (πιεζίνλ ηεο Πιαηείαο
Σαξηπόινπ), ζηηο 5 Μαΐνπ 2018.
Κιείλνληαο ην ραηξεηηζκό κνπ ζα ήζεια λα ηνλίζσ όηη ην γεγνλόο ηνπ 11νπ Κππξηαθνύ Γηαγσληζκνύ Οίλνπ
απνηειεί νξόζεκν γηα ηνλ ακπειννηληθό ηνκέα ηεο Κύπξνπ. Δίλαη όκσο νξόζεκν θαη γηα άιινπο ιόγνπο.
Πξσηίζησο θαιιηεξγείηαη έλα θιίκα επγελνύο άκηιιαο κεηαμύ ησλ νηλνπνηώλ γηα ηελ πνηνηηθή θαηαμίσζε.
Από ηε δπλακηθή πξνβνιή θαη επηθνηλσλία όισλ ησλ εθδειώζεσλ δεκηνπξγείηαη έλα ξεύκα ππέξ ησλ
Κππξηαθώλ νίλσλ πνηόηεηαο. Τν ζιόγθαλ «Οίλνη Κύπξνπ: ε αλαγέλλεζε ελόο ηζηνξηθνύ terroir»

αθνύγεηαη ζηα απηηά ηνπ Κύπξηνπ θαηαλαισηή σο κηα ηζηνξηθή ππνρξέσζε έλαληη ηνπ ηόπνπ ηνπ.
Απμάλεηαη άκεζα ε αλαγλσξηζηκόηεηα, εκπεδώλεηαη ε νηληθή ηαπηόηεηα ηεο Κύπξνπ θαη κεγαιώλεη ην
κεξίδην αγνξάο ησλ Κππξηαθώλ Πνηθηιηαθώλ Οίλσλ, ησλ Οίλσλ ΠΟΠ θαη ΠΓΔ.
Με απηέο ηηο ιίγεο ζθέςεηο ζπγραίξσ ην πξνζσπηθό ηνπ Τκήκαηνο Γεσξγίαο θαη ηελ Οξγαλσηηθή
Δπηηξνπή ηνπ 11νπ Κππξηαθνύ Γηαγσληζκνύ Οίλνπ γηα ηηο αμηέπαηλεο πξνζπάζεηεο ηνπο γηα ηελ νξγάλσζε
όισλ ησλ νηληθώλ εθδειώζεσλ θαη ζαο επραξηζηώ γηα ηελ εδώ παξνπζία ζαο.

