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Χαιρετισμός του Δημάρχου Λεμεσού, κ. Νίκου Νικολαϊδη,
στην έναρξη των Πανελλήνιων Μαθητικών Αγώνων
Πετόσφαιρας, που διοργανώνονται από το Υπουργείο
Παιδείας και Πολιτισμού, Διεύθυνση Μέσης Εκπαίδευσης –
Γραφείο Φυσικής Αγωγής, τη Δευτέρα, 23 Απριλίου 2018
στις 9.00 π.μ. στο στάδιο Σπύρος Κυπριανού.

Αδέλφια μας από την Ελλάδα, καλωσορίσατε στην Κύπρο.

Σας υποδεχόμαστε στη Μεγαλόνησο, με συγκίνηση και με
αισθήματα εθνικής περηφάνιας.

Η Λεμεσός νιώθει σήμερα ιδιαίτερη χαρά, γιατί της δίνεται η
ευκαιρία για δεύτερη συνεχή χρονιά να φιλοξενήσει μια
σημαντική αθλητική εκδήλωση, που έχει σχέση με τα παιδιά
μας. Πέρσι είχαμε τη χαρά σε αυτό το χώρο να φιλοξενήσουμε
τους Πανελλήνιους Μαθητικούς Αγώνες Καλαθόσφαιρας.
Φέτος φιλοξενούμε, με την ίδια χαρά και περηφάνεια τους
Πανελλήνιους Σχολικούς Αγώνες Πετόσφαιρας Λυκείων. Θέλω
να ευχαριστήσω, εκ μέρους του Δημοτικού Συμβουλίου
Λεμεσού το Γραφείο Φυσικής Αγωγής της Διεύθυνσης Μέσης
Εκπαίδευσης του Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, που
επέλεξε τη Λεμεσό για αυτές τις αθλητικές εκδηλώσεις. Θέλω
ταυτόχρονα να τους συγχαρώ για την εξαιρετική δουλειά που
κάνουν και να τους διαβεβαιώσω ότι η αθλητομάνα Λεμεσός
είναι πάντοτε έτοιμη και πρόθυμη να υποδεχτεί τέτοιους είδους
εκδηλώσεις, τοσούτω δε μάλλον όταν σε αυτές συμμετέχουν
και αδέλφια μας από την Ελλάδα.

Οι σημερινοί αγώνες αποτελούν ακόμα ένα σταθμό σε μια
παράλληλη διαδρομή Ελλάδας και Κύπρου στον αθλητισμό.
Από τα βάθη των αιώνων, από τους Ολυμπιακούς Αγώνες της
Αρχαίας Ελλάδας, μέχρι τις σύγχρονες διοργανώσεις, η Κύπρος
ήταν μέρος της πανελλαδικής αθλητικής ιστορίας. Αυτή η
παράδοση συνεχίζεται, και θα συνεχίζεται ώσπου θα υπάρχουν
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εμπνευσμένοι εκπαιδευτικοί και νέοι με ήθος και φρόνημα
ελληνικό. Τόσο στην Ελλάδα, όσο μια στην Κύπρο.

Αγαπητοί Φίλοι,

Ο Δήμος Λεμεσού, έχει ιδιαίτερη ευαισθησία στον αθλητισμό.
Απτή απόδειξη αυτής της ευαισθησίας και αγάπης είναι τα
Λεμέσια. Τα Λεμέσια είναι η μεγαλύτερη αθλητική διοργάνωση
στον τόπο μας, περιλαμβάνει δεκάδες αγωνίσματα και επί
μέρους αθλητικές εκδηλώσεις που διαρκούν από τον Μάρτιο
μέχρι το Νιόβρη κάθε χρόνου. Τα Λεμέσια διοργανώνονται τα
τελευταία δέκα εννέα (19) χρόνια από το Δήμο Λεμεσού,
υποστηρίζονται από μια πλειάδα αθλητικών σωματείων,
ομοσπονδιών και οργανισμών, και κυρίως, και αυτό είναι το πιο
σημαντικό, συμμετέχουν σε αυτές τις διοργανώσεις δεκάδες
χιλιάδες συμπατριώτες μας και ξένοι, όλων των ηλικιών. Τα
Λεμέσια είναι μια έμπρακτη εφαρμογή της φιλοσοφίας ότι ο
αθλητισμός δεν είναι μια ανταγωνιστική διαδικασία, αλλά μια
στάση ζωής. Είναι με μεγάλη χαρά που έχουμε εντάξει και
στηρίζουμε ως Δήμος και τη σημερινή εκδήλωση μέσα στα
πλαίσια των Λεμεσίων 2018.

Με αυτές τις λίγες σκέψεις καλωσορίζω όλους τους αθλητές
και συνοδούς τους και εύχομαι ολόψυχα κάθε επιτυχία στους
αγώνες που θα ακολουθήσουν. Με ιδιαίτερη χαρά καλωσορίζω
και τους εκπροσώπους του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων της Ελλάδας και τους εύχομαι καλή παραμονή
στην πόλη μας.


