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Χαιρετισμός του Δημάρχου Λεμεσού, κ. Νίκου Νικολαΐδη στη Δημοσιογραφική
Διάσκεψη που θα γίνει τη Τετάρτη 15 Μαΐου 2019 και ώρα 11.30 π.μ
στο Δημοτικό Πολιτιστικό Κέντρο «Πάνος Σολομωνίδης» με την ευκαιρία της
διοργάνωσης των «ΛΕΜΕΣΙΩΝ» 2019

Αγαπητοί εκπρόσωποι των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
Αγαπητοί χορηγοί
Αγαπητοί συνδιοργανωτές των διάφορων αθλημάτων
Αγαπητοί Δημοτικοί Συμβούλοι
Αγαπητέ μου Μάριε και Αντώνη, (Μάριος Γεωργίου κορυφαίος αθλητής ενόργανης
γυμναστικής) (Αντώνης Αρέστη παραολυμπιονίκης, αθλητής στίβου)
Θέλω να εκφράσω την ευαρέσκεια μου για την παρουσία σου στη σημερινή μας
εκδήλωση. Οι επιδόσεις και οι διακρίσεις σου μας έχουν κάνει όλους περήφανους.
Κυρίες και Κύριοι,
Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω στη σημερινή συνέντευξη τύπου που διοργανώνει ο
Δήμος μας με την ευκαιρία των Λεμεσίων 2019.
Όπως γνωρίζετε το 2000 ήταν η χρονιά που το τότε Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου
αποφάσισε τη διοργάνωση των Λεμεσίων.
Μια διοργάνωση που μέσα στο πέρασμα των χρόνων κατέληξε να είναι ένας θεσμός
κύρους, με καθοριστικό ρόλο στα αθλητικά και πολιτιστικά δρώμενα της πόλης.
Φέτος γιορτάζουμε τα 20χρόνα των Λεμεσίων, 20 χρόνια αθλητικής δημιουργίας και
προσφοράς στο δημότη.
Ο θεσμός των ΛΕΜΕΣΙΩΝ καταξιώθηκε στα μάτια των δημοτών, και τεκμήριο αυτής της
καταξίωσης είναι οι χιλιάδες κόσμου που παρακολουθούν και συμμετέχουν στις 10δες
αθλητικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται ολόχρονα στην πόλη μας.
Με τον τρόπο αυτό τα ΛΕΜΕΣΙΑ έχουν καταστεί η μεγαλύτερη λαϊκή αθλητική γιορτή
στον τόπο μας, και λειτούργησε καταλυτικά στην εξάπλωση του κοινωνικού μαζικού
αθλητισμού: οι δημότες κατά χιλιάδες αφήνουν πλέον τον καναπέ τους και συμμετέχουν,
αθλούνται, και να ζουν τον παλμό των Λεμεσίων, τον παλμό της πόλης τους.
Με την ευκαιρία των 20χρονων των Λεμεσίων, η Επιτροπή Νεολαίας και Αθλητισμού και
το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης ανταποδίδουν τη διαχρονική υποστήριξη των δημοτών
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απέναντι στο θεσμό των Λεμεσίων, με ενέργειες και δράσεις που θα υπογραμμίσουν τη
σημασία του αθλητισμού της συμμετοχής και της ομαδικότητας.
Με το μήνυμα των φετινών Λεμεσίων « Ζήσε, Αθλήσου στην πόλη σου», ο Δήμος τονίζει
την ταύτιση των Λεμεσίων με το δημότη και την Λεμεσό. Δίνει την ευκαιρία στον πολίτη
μέσα από 23 αθλητικές δραστηριότητες που έχουν ενταχθεί στο φετινό καλεντάρι, να
αθληθεί, να ψυχαγωγηθεί να συμμετάσχει.
Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι ο αθλητισμός δεν είναι απλά και μόνο ατομική επιλογή.
Μπορεί να αποτελεί συλλογική δράση και τρόπο ζωής. Σε τελευταία ανάλυση, ο
αθλητισμός και το ευ αγωνίζεσθε καθρεφτίζει τον πολιτισμό μας.
Στο πνεύμα αυτό έχει σχεδιαστεί ένα πλάνο δράσεων από τα ΛΕΜΕΣΙΑ προς τον πολίτη.
Αρχικά ανανεώθηκε η εικόνα των ΛΕΜΕΣΙΩΝ και έχει ετοιμαστεί το ετήσιο πρόγραμμα
των αθλητικών δραστηριοτήτων.
Στο πλαίσιο των εορτασμών των εικοσάχρονων θα δοθεί έμφαση σε φιλανθρωπικές
δράσεις, υπογραμμίζοντας την αξία της προσφοράς και συνεργασίας ενώ θα κληθούν και
εταιρικά σύνολα να συμμετάσχουν στις εορταστικές δράσεις.
Πέρα από την καθαρά αθλητική πλευρά τους, τα ΛΕΜΕΣΙΑ θα αποτελέσουν ομπρέλα για
μια σειρά από επιμέρους δράσεις και καινοτομίες.
Για το σκοπό αυτό προγραμματίζονται μια σειρά αιμοδοσιών που θα λάβουν χώρα με
στόχο την προσφορά στον συνάνθρωπο. Επιπλέον τιμώντας το τοπικό επιχειρείν και
επιδιώκοντας την δραστηριοποίηση εταιρικών συνόλων θα διοργανωθούν αθλητικές
εκδηλώσεις, σεμινάρια και εργαστήρια μέσα σε εταιρείες, με στόχο την προώθηση του
corporate wellness.
Επιπρόσθετα ετοιμάζεται ένα επετειακό βιβλίο – παρουσίαση με φωτογραφικό υλικό
από την 20χρονη πορεία των Λεμεσίων. Προγραμματίζεται επίσης και είναι υπό
σχεδιασμό ένα ημερολόγιο συνταγών με υγιεινές προτάσεις μαγειρικής από
καταξιωμένους σεφ της πόλης, σε μια προσπάθεια να ενταχθεί ο σημαντικός για την
πόλη μας τομέας της τοπικής εστίασης στα ΛΕΜΕΣΙΑ.
Ο Δήμος μετά τη δημιουργία του αθλητικού γραφείου, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για
περαιτέρω ανάπτυξη και αναβάθμιση των ΛΕΜΕΣΙΩΝ, καθώς και αναβάθμισης της
παρέμβασης του Δήμου στα αθλητικά δρώμενα της πόλης.
Το αθλητικό καλεντάρι των Λεμεσίων ξεκίνησε με τον ΟΠΑΠ Μαραθώνιο ΓΣΟ τον
Μάρτιο και θα ολοκληρωθεί στις 17 Νοεμβρίου με το Limassol Down Town Spring
Regatta στη Μαρίνα Λεμεσού. Αθλητικές εκδηλώσεις όπως πυγμαχία, καράτε,
νυκτερινός αγώνα δρόμου, ρυθμική γυμναστική, ξιφασκία, κωπηλασία, beach water polo,
basket 3on3, και πολλές άλλες ακόμα, υπόσχονται να χαρίσουν σε όλους μας ξεχωριστές
αθλητικές στιγμές.
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Να σημειώσω την τελετή βράβευσης άριστων αθλητών και σωματείων που θα
πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 8 Νοεμβρίου 2019 και η οποία θα έχει επετειακό
χαρακτήρα.
Επιπρόσθετα την παρουσίαση στο Δημοτικό Μέγαρο της έκθεσης αθλητικής
φωτογραφίας από τη Φωτογραφική Εταιρεία Κύπρου την Τρίτη 3 Δεκεμβρίου 2019.
Θέλω να ευχαριστήσω:
1.
2.
3.
4.

Λοίζο Μαυρουδή – Πρόεδρο Επιτροπής Νεολαίας και Αθλητισμού
Δημοτικούς Συμβούλους - Μέλη της Επιτροπής
Μαρία Αντωνίου – ΑΓΛ
Τους δύο πρωταθλητές μας που έδωσαν νέα δυναμική στην αθλητική πολιτική
του Δήμου μας μέσα από το στήσιμο και τη λειτουργία του Αθλητικού Γραφείου

Θέλω επίσης να ευχαριστήσω όλους τους συντελεστές, τους υπεύθυνους των
αθλημάτων, το ΤΕΠΑΚ, τους συλλόγους, τα άτομα και τις ομοσπονδίες που συμμετέχουν
στη διοργάνωση.
Θερμές ευχαριστίες προς όλους τους χορηγούς και υποστηρικτές, που με την συνεισφορά
τους βοήθησαν στη διατήρηση και επέκταση του θεσμού των Λεμεσίων.
Χορηγοί Λεμεσίων










BANK OF CYPRUS
MEDOCHEMIE
ASKANIS GROUP LTD
KOA
DELOITTE
HERCULES
ΟΠΑΠ
ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝ Συγκρότημα ΔΙΑΣ και τηλεόραση SIGMA
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ: LIMASSOL TV NEWS

Να ευχαριστήσω επίσης και την εταιρεία PNS food supplies ltd που χορήγησε το
περιεχόμενο των καλαθιών.
Τελειώνοντας θα ήθελα να σας ευχαριστήσω εσάς, τα ΜΜΕ για την εδώ παρουσία σας.
Είμαι σίγουρος ότι όπως και τις προηγούμενες χρονιές θα δώσετε και την ανάλογη
προβολή και στη φετινή μας προσπάθεια ώστε να ενημερωθεί το κοινό για τις
εκδηλώσεις και να συμμετέχει σ αυτές.

