Χαιρετισμός του Δημάρχου Λεμεσού, κ. Νίκου Νικολαϊδη,
στην έναρξη των Πανελλήνιων Μαθητικών Αγώνων
Καλαθόσφαιρας, που διοργανώνονται από το Υπουργείο
Παιδείας και Πολιτισμού, Διεύθυνση Μέσης Εκπαίδευσης –
Γραφείο Φυσικής Αγωγής, την Πέμπτη, 30 Μαρτίου 2017
στις 9.00 π.μ. στο στάδιο Σπύρος Κυπριανού.

Ως ευ παρέστητε
Αδέλφια από την Ελλάδα, καλωσορίσατε.
Σας υποδεχόμαστε στην Κύπρο με αισθήματα χαράς και
εθνικής περηφάνιας.
Η διοργάνωση στην Κύπρο των φετινών Πανελλήνιων
Σχολικών Αγώνων Καλαθοσφαίρισης Λυκείων 2017, αποτελεί
μια σημαντική αθλητική εκδήλωση, τόσο για την χώρα μας,
όσο και για την πόλη μας, την ανοικτή και φιλόξενη Λεμεσό.
Οι σημερινοί αγώνες συνεχίζουν μια πορεία παράλληλη
Κύπρου και Ελλάδας στον αθλητισμό. Μια παράλληλη πορεία
που υπερβαίνει όμως τα όρια του αθλητισμού, επεκτείνεται σε
πολύ πιο ευρείς ορίζοντες και χάνεται στα βάθη των αιώνων.
Ο αθλητισμός δεν είναι απλά μια ανταγωνιστική ή έστω
αγωνιστική διαδικασία. Ο αθλητισμός είναι φιλοσοφία και
στάση ζωής. Και ως τέτοιος, πρέπει να εκφράζεται και
εξυπηρετείται
μέσα
από
τις
διάφορες
αθλητικές
δραστηριότητες.
Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι, μέσα από τις διάφορες αυτές
αθλητικές δραστηριότητες, τα παιδιά και οι νέοι μας
αναπτύσσουν τα ταλέντα τους, ψυχικά και σωματικά.
Διαμορφώνουν χαρακτήρες που διέπονται από υγιείς αρχές και
αξίες, τις οποίες αφού κάνουν βίωμα, μεταφέρουν στην
κοινωνία, ως ενεργοί και ευαισθητοποιημένοι πλέον πολίτες.

Η σκληρή δουλειά, η επιμονή, η συνεργασία, το ομαδικό
πνεύμα και η συλλογική προσπάθεια, μέσα από την ευγενική
άμιλλα, αποτελούν για τους νέους μας την πιο ψυχωφελή και
υγιή απασχόληση.
Με αυτές τις λίγες σκέψεις καλωσορίζω όλους τους αθλητές
και συνοδούς τους και εύχομαι ολόψυχα κάθε επιτυχία στους
προσεχείς
αγώνες.
Ταυτόχρονα,
καλωσορίζω
τους
εκπροσώπους του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων της Ελλάδας και εύχομαι καλή διαμονή στην
πόλη μας.
Είμαι βέβαιος πως οι διοργανωτές των φετινών πανελλήνιων
μαθητικών αγώνων καλαθόσφαιρας με την συστηματική τους
δουλεία θα φέρουν σε πέρας και αυτή την τόσο σημαντική
διοργάνωση με τρόπο άριστο.

