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Χαιρετισμός του Δημάρχου Λεμεσού, κ. Νίκου Νικολαΐδη
στη συνέντευξη  τύπου που θα γίνει τ  n  ν Πέμπτη 8 Μαρτίου  
2018 και ώρα 12μ. στο Δημοτικό  Πολιτιστικό Κέντρο Πάνος
Σολομωνίδης  με  την  ευκαιρία  της  διοργάνωσης  των
«ΛΕΜΕΣΙΩΝ»2018

Αγαπητοί εκπρόσωποι των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης

Αγαπητοί χορηγοί και υποστηρικτές  των ΛΕΜΕΣΙΩΝ 2017

Αγαπητοί συνδιοργανωτές των διαφόρων αθλημάτων

Αγαπητοί Δημοτικοί Σύμβουλοι

Κυρίες και Κύριοι

Λίγες  μέρες  πριν  την  έναρξη  των  ΛΕΜΕΣΙΩΝ  2018
βρισκόμαστε εδώ για να παρουσιάσουμε το  πρόγραμμα της
φετινής διοργάνωσης  των ΛΕΜΕΣΙΩΝ. 

Το Σάββατο 17 Μαρτίου  2018 με τον ΟΠΑΠ Μαραθώνιο ΓΣΟ,
ανοίγει  η  αυλαία  των  ΛΕΜΕΣΙΩΝ  2018,  της  μεγαλύτερης
αθλητικής διοργάνωσης που έγινε στη Κύπρο ,με  συνολικά 22
αθλητικές  διοργανώσεις   να  φιλοξενούνται   στο   φετινό
πρόγραμμα  και  θα  ολοκληρωθεί  με  το  Τρίαθλον   στις  4
Νοεμβρίου 2018.

Είναι γεγονός ότι τα ΛΕΜΕΣΙΑ  στην εικοσαετή σχεδόν πορεία
τους  έχουν  πια  καθιερωθεί    ως  μια  αθλητική  γιορτή   της
Λεμεσού . Το κοινό έχει αγκαλιάσει από την πρώτη στιγμή τη
διοργάνωση και είναι εξίσου σημαντικό  ότι χρόνο με το χρόνο
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αυξάνεται  η  συμμετοχή  τόσο  των  αθλητών  όσο  και  των
θεατών.

Στο  πλαίσιο  της  πολιτικής  του  Δήμου  για  την  προσφορά
ευκαιριών άθλησης  στους δημότες  και έχοντας  οδηγό την
ευρωπαϊκή  οδηγία  για  την  δημιουργία  συνθηκών  άθλησης
όλων των πολιτών , ο Δήμος  έχει καταστήσει τα ΛΕΜΕΣΙΑ
ένα αθλητικό  καλεντάρι  που σ’  αυτό  συμμετέχουν μεγάλες
διεθνείς και τοπικές αθλητικές διοργανώσεις. 

Οι καινοτομίες δεν λείπουν από τη φετινή διοργάνωση όπου
αναμένεται  να  ξεπεράσει   τις  35,000  κοινού  που  θα
συμμετέχουν  ως  αθλητές   ή   θα  τις  παρακολουθήσουν  ως
θεατές. 

Η  19η διοργάνωση  ΛΕΜΕΣΙΩΝ  υπόσχεται  να  προσφέρει
μοναδικές αθλητικές στιγμές σε αθλητές και θεατές.

Πλούσιο  το  πρόγραμμα  με  μια  πανδαισία  αθλητικών
διοργανώσεων στις οποίες μπορούν να συμμετέχουν  μικροί
μεγάλοι  από 8 χρονών   και πάνω.

Αγαπητοί εκπρόσωποι των ΜΜΕ

Σήμερα   βρισκόμαστε  εδώ  για   να  παρουσιάσουμε  τις
εκδηλώσεις αυτές και ζητούμε από εσάς τη βοήθεια σας για να
γίνουν γνωστές στο κοινό  της πόλης μας αλλά και ολόκληρης
της Κύπρου.

Παράλληλα   να  ευχαριστήσουμε  θερμά  τους  χορηγούς  της
περσινής διοργάνωσης για τη στήριξη και συμπαράσταση τους
στο θεσμό των ΛΕΜΕΣΙΩΝ.
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Επιπρόσθετα να δώσουμε την ευκαιρία στους υπευθύνους των
αθλημάτων που συμμετέχουν να αναλύσουν τις εκδηλώσεις
τους.

Αναλυτική αναφορά στις αθλητικές δραστηριότητες θα γίνει
από τον Πρόεδρο  της Επιτροπής Νεολαίας και Αθλητισμού  κ.
Λοίζο Μαυρουδή.

Θα ήθελα  τελειώνοντας  να  σας  ευχαριστήσω  για  την  εδώ
παρουσία  σας  και  είμαι  σίγουρος  ότι  όπως  και  τις
προηγούμενες χρονιές έτσι και φέτος , θα δώσετε την ανάλογη
προβολή στην προσπάθεια   μας. 

Ευχαριστίες  εκφράζουμε  ξανά  στους  χορηγούς  και
υποστηρικτές των «ΛΕΜΕΣΙΩΝ» 

Να ευχαριστήσω θερμά όλους τους συντελεστές , το ΤΕΠΑΚ
τους  υπευθύνους των αθλημάτων, το ανοικτό  σχολείο του
Δήμου και τη φωτογραφική εταιρεία. Τέλος καλώ όλους τους
δημότες, να αγκαλιάσουν όπως και τα  προηγούμενα χρόνια
όλες  τις  εκδηλώσεις,  λαμβάνοντας  μέρος  στους  αγώνες  και
χειροκροτώντας την προσπάθεια των αθλητών.      
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