Χαιρετισμός του Δημάρχου Λεμεσού, κ. Νίκου Νικολαΐδη, στην τελετή
μετονομασίας του κεντρικού γηπέδου του Ομίλου Αντισφαίρισης Αμμοχώστου
σε «Γήπεδο Ντίνος Παναγιώτου», το Σάββατο, 8 Δεκεμβρίου 2018 στις 12.00 μ.
Κυρίες και κύριοι,
Αγαπητή κα Νίτσα Παναγιώτου,
Αγαπητοί μου Ροδίωνα και Γιώργο Παναγιώτου,
Σήμερα ο Όμιλος Αντισφαίρισης Αμμοχώστου, εκπληρώνει ένα οφειλόμενο χρέος.
Αποδίδει μια οφειλόμενη τιμή στον άνθρωπο που συνέδεσε το όνομα του με την
επαναλειτουργία και επαναδραστηριοποίηση του Ομίλου στη Λεμεσό. Η μετονομασία του
κεντρικού γηπέδου σε «Γήπεδο Ντίνος Παναγιώτου», ακριβώς αυτό το νόημα έχει και
αυτό το στόχο εξυπηρετεί.
Μετά την προσφυγιά, ο Όμιλος Αντισφαίρισης Αμμοχώστου είχε δύο επιλογές. Είτε
μοιρολατρικά να αφεθεί να περιπέσει στην ανυπαρξία, είτε να προσπαθήσει, ως νέος
Φοίνικας, να αναγεννηθεί από τις στάχτες του.
Ήταν άνθρωποι σαν τον αείμνηστο Ντίνο Παναγιώτου που διαμόρφωσαν το
απαιτούμενο κλίμα, το απαιτούμενο πνεύμα, την απαιτούμενη θέληση και
αποφασιστικότητα μέσα στη διοίκηση και τα μέλη του Ομίλου, για να αρχίσουν όλοι μαζί
ένα πραγματικά τιτάνιο αγώνα για να ξαναζωντανέψουν τον Όμιλο Αντισφαίρισης
Αμμοχώστου. Ο Ντίνος Παναγιώτου, υπήρξε Πρόεδρος του Ομίλου για 20 χρόνια και
άφησε ανεξίτηλη την σφραγίδα του ως ένας εμπνευσμένος, ακούραστος και ανιδιοτελής
ηγέτης του Ομίλου.
Σήμερα ο Όμιλος δικαιούται να περηφανεύεται για αυτά που κατάφεραν με κόπο και
μόχθο πολλών χρόνων. Οι εγκαταστάσεις του Ομίλου σήμερα αποτελούνται από 10
γήπεδα και 2 μικρότερα γήπεδα. Κάτω από την επίβλεψη 10 προπονητών, στην Ακαδημία
του απασχολούνται πάνω από 300 παιδιά. Η δραστηριότητα του Ομίλου επεκτείνεται όλο
το χρόνο με τη διοργάνωση εκδηλώσεων και πρωταθλημάτων. Να αναφέρω ότι ο Όμιλος
διοργανώνει με μεγάλη επιτυχία Διεθνή Πρωταθλήματα προσελκύοντας αρκετούς ξένους
αθλητές.
Θα ήθελα με την ευκαιρία αυτή να συγχαρώ και να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο τον φίλο
Ροδίωνα Παναγιώτου, το ΔΣ και τα μέλη του Όμίλου Αντισφαίρισης Αμμοχώστου για την
προσφορά τους προς την πόλη της Λεμεσού. Προσφορά πολύτιμη στον αθλητισμό, στην
αθλητική παιδεία των παιδιών μας αλλά και στα γενικότερα κοινωνικά δρώμενα της
πόλης μας.

Θέλω επίσης να τους συγχαρώ για την απόφαση τους να τιμήσουν τον Ντίνο
Παναγιώτου, δίνοντας το όνομα του στο κεντρικό τους γήπεδο. Με την ενέργεια τους
αυτή στέλνουν το πιο ισχυρό μήνυμα ότι το παράδειγμα και οι παρακαταθήκες του
αείμνηστου Ντίνου Παναγιώτου θα είναι πάντα ζωντανές.
Αιωνία του η μνήμη.

