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Χαιρετισμός του Δημάρχου Λεμεσού, κ. Νίκου Νικολαΐδη
στη δημοσιογραφική διάσκεψη που θα γίνει τ nν Τρίτη 10
Οκτωβρίου 2017 και ώρα 12μ. στο Δημοτικό Μέγαρο με την
ευκαιρία της διοργάνωσης των «ΛΕΜΕΣΙΩΝ»2017

Αγαπητοί εκπρόσωποι των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
Αγαπητοί χορηγοί και υποστηρικτές των ΛΕΜΕΣΙΩΝ 2017
Αγαπητοί συνδιοργανωτές των διαφόρων αθλημάτων
Αγαπητοί Δημοτικοί Σύμβουλοι
Κυρίες και Κύριοι
Με ξεχωριστή
χαρά σας καλωσορίζω στη σημερινή
δημοσιογραφική διάσκεψη που διοργανώνει ο Δήμος μας με
την ευκαιρία των ΛΕΜΕΣΙΩΝ 2017.
Όπως γνωρίζετε τα ΛΕΜΕΣΙΑ είναι ένας θεσμός που
λειτουργεί με μεγάλη επιτυχία τα τελευταία 18 χρόνια , ο
οποίος αγκαλιάστηκε και στηρίχθηκε από όλα τα
προηγούμενα Δημοτικά Συμβούλια.
Στόχος του Δημοτικού Συμβουλίου είναι η συνεχής
αναβάθμιση και βελτίωση των ΛΕΜΕΣΙΩΝ και η εμπλοκή και
η συμμετοχή στις αθλητικές εκδηλώσεις κάθε χρόνο όλο και
περισσότερων δημοτών.
Φετινές καινοτομίες στα ΛΕΜΕΣΙΑ είναι η επιμήκυνση στη
χρονική διάρκεια τους και η ένταξη σ αυτά μεγάλων
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αθλητικών διοργανώσεων όπως το Limassol 3on3 και το water
polo tour.
Σ’ αντίθεση με τα προηγούμενα χρόνια τα ΛΕΜΕΣΙΑ 2017
ξεκίνησαν με το κανό καγιάκ την πρώτη Κυριακή του Μάη και
αναμένεται να ολοκληρωθούν την τελευταία Τετάρτη του
Νοέμβρη με την έκθεση αθλητικής φωτογραφίας.
Το γεγονός αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό γιατί όλη η πόλη
βρίσκεται σε μια συνεχή αθλητική δράση και ενέργεια κάτι
που θα έλεγα ότι είναι το κύριο χαρακτηριστικό της πόλης της
Λεμεσού.
Επιπρόσθετα εναρμονίζεται με το πνεύμα της Ευρωπαϊκής
οδηγίας για ανάπτυξη προγραμμάτων άθλησης για
καλλιέργεια του αθλητισμού και για συμπερίληψη της
άσκησης στην καθημερινότητα των δημοτών.
Θα ήταν παράλειψη να μην αναφερθώ και να μην να
ευχαριστήσω όλους τους χορηγούς και υποστηρικτές των
ΛΕΜΕΣΙΩΝ για τη συνεισφορά τους στη διατήρηση και
επέκταση του θεσμού των ΛΕΜΕΣΙΩΝ.
Τα φετινά ΛΕΜΕΣΙΑ είναι αφιερωμένα στον αείμνηστο
Ανδρέα Γεωργιάδη για την προσφορά του από την πρώτη
διοργάνωση τους.
Με σύνθημα “αθλητισμός με ουσία χωρίς ουσίες” τα
ΛΕΜΕΣΙΑ συνεχίζονται με 7 αθλητικές διοργανώσεις όπως
fitness day, futocan karate,πυγμαχία, τρίαθλο, ποδηλατική
διαδρομή, και αγώνα δρόμου 10 χλμ « Μάριου Αγαθαγγέλου»
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Επιπρόσθετα θα πραγματοποιηθεί διάλεξη με θέμα την υγεία
σε συνδυασμό με την άσκηση , η καθιερωμένη τελετή
βράβευση αρίστων αθλητών και σωματείων με επίσημο
καλεσμένο τον ολυμπιονίκη Λευτέρη Πετρούνια και έκθεση
αθλητικής φωτογραφίας με όλο το φωτογραφικό υλικό της
διοργάνωσης.
Στα φετινά ΛΕΜΕΣΙΑ θα τιμηθούν στο πλαίσιο της τελετής
βράβευσης αρίστων αθλητών και σωματείων με ειδικές
βραβεύσεις ο Παύλος Κοντίδης , η Καρολίνα Πελεντρίτου και
η ομάδα του ΑΠΟΛΛΩΝΑ Λεμεσού για την κατάκτηση του
κυπέλου Κύπρου 2016-2017.
Στο θεσμό των αθλητικών
προτύπων θα βραβευτούν οι Ανδρέας Κισσονέργης, Θράσος
Κονιώτης και Στέλιος
Πελεντρίτης (ποδόσφαιρο), Λίνος
Πετρίδης (κολύμβηση), Τώνης Εύζωνας (καλαθόσφαιρα),
Χριστάκης Τελώνης (στίβος).
Αναλυτική αναφορά στις αθλητικές δραστηριότητες θα γίνει
από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Νεολαίας και Αθλητισμού κ.
Λοίζο Μαυρουδή.
Θα ήθελα τελειώνοντας να σας ευχαριστήσω για την εδώ
παρουσία σας, είμαι σίγουρος ότι όπως και τις προηγούμενες
χρονιές έτσι και φέτος , θα δώσετε την ανάλογη προβολή στην
προσπάθεια μας.
Ευχαριστίες εκφράζουμε ξανά
υποστηρικτές των «ΛΕΜΕΣΙΩΝ» ΑΗΚ

στους

χορηγούς

και
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MEDOCHEMIE
ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΚΟΑ
DELOITTE
ANDY SPYROU
HERCULES
MARLOW NAVICATION LTD
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ
EXNESS GLOBAL LTD
INTERSHIP NAVICATION LTD
RED CAFÉ – Malines Trading Ltd
TOTAL SERVE
Την CYTA ως επίσημο τηλεπικοινωνιακό παροχέα των
ΛΕΜΕΣΙΩΝ και τον CHOICE FM ως επίσημο ραδιοφωνικό
χορηγό.
Να ευχαριστήσω θερμά όλους τους συντελεστές , το ΤΕΠΑΚ
και τους υπευθύνους των αθλημάτων και τη φωτογραφική
εταιρεία .
Τέλος καλώ όλους τους δημότες, να αγκαλιάσουν όπως και τα
προηγούμενα χρόνια όλες τις εκδηλώσεις, λαμβάνοντας μέρος
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στους αγώνες και
αθλητών.

χειροκροτώντας την προσπάθεια των
ΜΑ/ ΛΕΜΕΣΙΑ 2017

