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Ομιλία Δημάρχου Λεμεσού κ. Νίκου Νικολαΐδη στην εκδήλωση τιμής του
Κώστα Συμεωνίδη, 02/10/18, 7:00μμ, Δημοτικό Μέγαρο
Κυρίες και κύριοι,
Εκ μέρους του Δημοτικού Συμβουλίου Λεμεσού, σας καλωσορίζω στην αποψινή μας
εκδήλωση.
Κάθε κάμποσα χρόνια, συμβαίνουν κάποια γεγονότα που ξεπερνούν ακόμα και την πιο
τολμηρή φαντασία. Γινόμαστε μάρτυρες σε κάποια ανθρώπινα επιτεύγματα που
αποδεικνύουν ότι τα όρια της ανθρώπινης θέλησης είναι απέραντα. Ένα τέτοιο
επίτευγμα από ένα συμπολίτη μας θα τιμήσουμε απόψε.
Ο Κώστας Συμεωνίδης, κάνοντας όρθια σανιδοκωπηλασία, ολοκλήρωσε στις 24.08.2018
μια διαδρομή 850 χιλιομέτρων, από τη Μύκονο ως τη Λεμεσό, προκειμένου να
συγκεντρώσει χρήματα για το Κέντρο Προληπτικής Παιδιατρικής και το Καραϊσκάκειο
Ίδρυμα. Αυτό ήταν το επίτευγμα του Κώστα Συμεωνίδη. Με μια απλή πρόταση. Μια
απλή πρόταση που κρύβει όμως ένα δισυπόστατο αθλητικό και ηθικό μεγαλείο.
Ο Κώστας Συμεωνίδης έχει μέχρι σήμερα διαγράψει μια λαμπρή καριέρα ως
προπονητής, αλλά και ο ίδιος ως αθλητής ιστιοσανίδας και όρθιας σανιδοκωπηλασίας.
Ως προπονητής, έχει βοηθήσει αθλητές στην προετοιμασία τους για τους Ολυμπιακούς
Αγώνες (όπως τον Παύλο Κοντίδη και τον Αντρέα Καριόλου) οι οποίοι με τις επιτυχίες
τους, έκαναν την πατρίδα μας περήφανη.
Ο Κώστας δουλεύει χρόνια με τους νέους και κατάφερε να δημιουργήσει μια ομάδα
παιδιών τα οποία προπονούνται σκληρά μέσα και έξω από το νερό. Αποτέλεσμα της
σκληρής του δουλειάς ήταν η κατάκτηση της πρώτης και της δεύτερης θέσης στο Greek
Isthmus Crossing τα τελευταία δύο χρόνια και η επιτυχία ενός 15χρονου μέλους της
ομάδας, ο οποίος τερμάτισε 18ος στο Barcelona SUP World Series Pro Category.
Παράλληλα προπονεί μια ομάδα αντρών και γυναικών οι οποίοι επίσης πέτυχαν πρώτες
και δεύτερες νίκες σε διεθνείς αγώνες, ενώ τα 2 τελευταία χρόνια ο Κώστας και η
ομάδα του, υποστήριξαν Κύπριους αθλητές και προώθησαν το πνεύμα της ευγενούς
άμιλλας με τη διοργάνωση Παγκύπριων Αγώνων Όρθιας Σανιδοκωπηλασίας.
Αποδεικνύοντας ότι ο αθλητισμός παράλληλα με τη σωματική άσκηση καλλιεργεί και
την ψυχή και το πνεύμα, ο Κώστα Συμεωνίδη, και την ομάδα του διοργανώνουν τα
τελευταία χρόνια τη φιλανθρωπική εκδήλωση «Κωπηλατώ για τη ζωή, κωπηλατώ για
τα παιδιά". Ο σκοπός της εκδήλωσης αυτής είναι η οικονομική στήριξη μη
κερδοσκοπικών οργανισμών, που στόχο έχουν να βοηθούν παιδιά.
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Μέσα στα πλαίσια της εκδήλωσης αυτής, τo 2013, ο Κώστας Συμεωνίδης, μαζί με τον
Νίκο Καραολή, ολοκλήρωσαν με επιτυχία την πρώτη πρόκληση, διαδρομή 80 χιλ. όρθιας
σανιδοκωπηλασίας σε 12 ώρες (Πάφο-Λεμεσό). Τα καθαρά έσοδα, αξίας €13,900,
δόθηκαν στον Κυπριακό Ερυθρό Σταυρό.
Το 2014, ο Κώστας ολοκλήρωσε με επιτυχία μια διαδρομή 400 χιλ.(ΚαστελόριζοΛεμεσός) με καθαρά έσοδα €35,000 και δόθηκαν στο Κέντρο Προληπτικής Παιδιατρικής.
Το 2016, ο Κώστας διάνυσε και πάλι με επιτυχία ακόμα μεγαλύτερη απόσταση, 700 χιλ.
(Κρήτη-Κύπρος) και τα καθαρά έσοδα αξίας €35,000, δόθηκαν και πάλι στο Κέντρο
Προληπτικής
Παιδιατρικής.
Φέτος ο Κώστας Συμεωνίδης στις 15 Αυγούστου 2018, έθεσε ως στόχο μια ακόμα
μεγαλύτερη πρόκληση: Τη διαδρομή Μύκονος – Κύπρος. Με τη στήριξη από μια ομάδα
30 ατόμων και πολλών εθελοντών, ολοκλήρωσε με επιτυχία αυτό το ασύλληπτο
πραγματικά εγχείρημα προσφέροντας ταυτόχρονα και το ποσό των € 75,000 για την
οικονομική στήριξη του Κέντρου Προληπτικής Παιδιατρικής και του Καραΐσκάκειου
Ιδρύματος.

Απόψε ο Δήμος Λεμεσού εκφράζει τις ευχαριστίες του και του ανταποδίδει την τιμή που
προσέδωσε στην πόλη μας ο Κώστας Συμεωνίδης.
Τιμούμε τον Κώστας Συμεωνίδη ως ένα ζωντανό πρότυπο για τους νέους μας και για την
κοινωνία μας. Μια κοινωνία που έχει ανάγκη, σήμερα όσο ποτέ άλλοτε, από πρότυπα.
Χρειαζόμαστε πρότυπα για τους νέους μας. Οι νέοι μας χρειάζονται να έχουν
παραδείγματα ανθρώπων που να θέλουν να τους μοιάσουν.
Αγαπητέ μας Κώστα, σε ευχαριστούμε.
Σε ευχαριστούμε που μας έκανες περήφανους.
Να ‘σαι πάντα καλά.

