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Ομιλία του Δημάρχου Λεμεσού κ. Νίκου Νικολαΐδη στην τελετή βράβευσης
Αθλητικών Προτύπων και Άριστων Αθλητών και Σωματείων της πόλης μας
που θα γίνει την Κυριακή 4 Νοεμβρίου 2018, στις 19:15 στο Πολιτιστικό
Κέντρο «Πάνος Σολομωνίδης» με την ευκαιρία της διοργάνωσης των
ΛΕΜΕΣΙΩΝ 2018
Αγαπητοί Βουλευτές,
Αγαπητοί Δημοτικοί Σύμβουλοι,
συμβουλίων της πόλης μας,
Αγαπητοί προσκεκλημένοι,
Αγαπητοί τιμώμενοι,
Κυρίες και Κύριοι,

και

μέλη

προηγούμενων

δημοτικών

Με ξεχωριστή χαρά σας καλωσορίζω στην τελετή βράβευσης που διοργανώνει
κάθε χρόνο ο Δήμος μας για τους άριστους αθλητές και τα σωματεία της πόλης
μας. Μια τελετή που τα τελευταία 19 χρόνια διοργανώνεται μέσα στα πλαίσια
των Λεμεσίων και αποτελεί την κορύφωση των Λεμεσίων.
Ο Δήμος Λεμεσού θα τιμήσει απόψε αθλητές, σωματεία και οργανώσεις που
εξέφρασαν με τον πιο υποδειγματικό τρόπο το περιεχόμενο, τους στόχους και το
πνεύμα των Λεμεσίων: Το ευ αγωνίζεσθαι, την προσπάθεια για αριστεία, την
επιμονή, την προσωπική υπέρβαση, την ευγενή άμιλλα ,την αυτογνωσία, τη
συνεργασία ,την ομαδικότητα, και πάνω απ’ όλα το ήθος. Όλες αυτές τις αξίες
είναι που τιμούμε απόψε, στο πρόσωπο των αθλητών της πόλης μας που έχουν
διακριθεί τη χρονιά που πέρασε, σε παγκόσμιους, πανευρωπαϊκούς και σε
τοπικούς αγώνες.
Η πολιτεία βραβεύει και τιμά όσους διακρίθηκαν και με τη σειρά τους αυτοί που
βραβεύονται δεσμεύονται ότι θα ανταποκριθούν στη τιμή που τους γίνεται,
αποτελώντας πλέον ζωντανά πρότυπα μιας κοινωνίας που έχει ανάγκη να έχει
τέτοια πρότυπα.
Μέσα από την εκδήλωση των Λεμεσίων, που έχει καταστεί η πιο μαζική σε
συμμετοχή αλλά και η πιο σημαντική σε περιεχόμενο και εύρος αθλητική
οργάνωση στον τόπο μας, ο Δήμος Λεμεσού εκφράζει όχι απλά τις πολιτικές του
για θέματα αθλητισμού, αλλά τις αρχές και τις προτεραιότητες του για την
ποιότητα της ζωής των δημοτών αλλά και την ποιότητα της ίδιας της τοπικής
μας κοινωνίας.
Θα ήθελα, ακόμα μια φορά, να ευχαριστήσω όλους εκείνους που οραματίστηκαν
και δούλεψαν για την καθιέρωση και ανάπτυξη του θεσμού των Λεμεσίων.
Δημάρχους, Δημοτικούς Συμβούλους, Λειτουργούς του Δήμου και Συνεργάτες
του Δήμου.
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Ιδιαίτερα θέλω να ευχαριστήσω τον ΚΟΑ, για τη διαχρονική υποστήριξη του
προς το θεσμό των Λεμεσίων και προς το Δήμο Λεμεσού γενικότερα. Μια
στήριξη η οποία φέτος έχει πάρει ιδιαίτερες διαστάσεις, και θεωρώ τη σημερινή
εκδήλωση ως μια ευκαιρία να κάνω μνεία σε μια σειρά από ενέργειες του ΚΟΑ:
1. Πρώτα απ΄ όλα την απόφαση για απόσπαση στο Δήμο Λεμεσού των δύο
πρώην πρωταθλητών μας, Γιάννη Ζησιμίδη και Έλενας Παπαδοπούλου
για να εργαστούν και να ενισχύσουν με την παρουσία και την εμπειρία
τους τα αθλητικά προγράμματα του Δήμου.
2. Η δεύτερη απόφαση αφορά την παραχώρηση της διαχείρισης του
Φυτιδείου Αθλητικού Κέντρου - ΓΣΟ στο Δήμο Λεμεσού, μετά την ατυχή
κατάληξη της προηγούμενης διευθέτησης που έγινε πριν μερικά χρόνια.
Ελπίζω το θέμα να έχει σύντομα αίσιο τέλος και με την αναμενόμενη
επικύρωση της απόφασης και του ΤΕΠΑΚ που θα χρησιμοποιεί τους
αθλητικούς χώρους του ΓΣΟ να αρχίσει μια νέα εποχή για τον χώρο αυτό,
αντάξια της λαμπρής ιστορικής του πορείας.
3. Ιδιαίτερη αναφορά θέλω να κάνω σε δύο ενέργειες του ΚΟΑ για στήριξη
στην κορυφαία προτεραιότητα του Δήμου για αναβάθμιση των συνοικιών
της πόλης μας. Η πρώτη αφορά την χρηματοδότηση από μέρους τους 10
έργων κοινωνικού μαζικού αθλητισμού σε πάρκα στις συνοικίες της
Λεμεσού με κόστος για κάθε έργο από 98,000 μέχρι 240,000 και με
χρονοδιάγραμμα υλοποίησης τους τα επόμενα τρία με 4 χρόνια. Μέσα από
την ενέργεια αυτή δημιουργούνται οι προϋποθέσεις να μπουν βάσεις για
τον μαζικό αθλητισμό στις συνοικίες, στο χώρο που ζουν οι δημότες μας
δίνοντας τους εύκολη πρόσβαση και δυνατότητα για άσκηση, ψυχαγωγία
και κοινωνικοποίηση.
4. Η δεύτερη ενέργεια του ΚΟΑ αφορά την αναβάθμιση του γηπέδου του
ΑΕΤΟΥ με στόχο να εξυπηρετήσει τις ανάγκες αθλητικών σωματείων στις
συνοικίες του Απ. Ανδρέα και του Αγ, Ιωάννη. Ο ΚΟΑ έχει συμπεριλάβει
στον Προϋπολογισμό του ένα κονδύλι της τάξης των €800,000, και ο Δήμος
ήδη προχωρεί στη διαδικασία προσφοροδότησης των έργων για αυτό το
περιφεριακό γήπεδο της πόλης μας, που ήταν για αρκετά χρόνια
υποβαθμισμένο.
Επανερχόμενος στα Λεμέσια, θέλω να αναφέρω ότι τα φετινά Λεμέσια, υπήρξαν
για μια ακόμα χρονιά μια πλούσια σε αθλητικά γεγονότα και σε συνέργειες
οργάνωση που ανέδειξε την μαζικότητα του αθλητισμού αλλά και το ανθρώπινο
του πρόσωπο, μέσα από τη σύνδεση του με την κοινωνική ευαισθησία και την
φιλανθρωπία.
Το κύριο χαρακτηριστικό των φετινών ΛΕΜΕΣΙΩΝ ήταν η άνευ προηγουμένου
συμμετοχή του κοινού και ιδιαίτερα των νέων γεγονός ιδιαίτερα αισιόδοξο που
βεβαίως μας επιφορτίζει με αυξημένες ευθύνες για την διοργάνωση των
Λεμεσίων του 2019, που συμπίπτουν με τα 20χρονα του θεσμού, και θα πρέπει να
πάρει μια πανηγυρική διάσταση.
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Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους εσάς, αθλητές και αθλήτριες
που είσαστε εδώ και να ευχηθώ σ’ όλους σας πολλές ακόμα επιτυχίες, ώστε να
συνεχίσετε να μας κάνετε περήφανους. Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι ο
Δήμος της Πόλης μας θα είναι πάντα δίπλα σας να τιμά τις επιτυχίες σας και να
ενισχύει τις προσπάθειες σας.
Θέλω τέλος να ευχαριστήσω θερμά όλους τους συντελεστές για την άψογη
διοργάνωση της σημερινής μας εκδήλωσης. Τον Πρόεδρο και τα μέλη της
Επιτροπής Νεολαίας και Αθλητισμού, τους Λειτουργούς του Δήμου και τους
σταθερούς τα τελευταία χρόνια συνεργάτες του Δήμου μας.
Και ασφαλώς να ευχαριστήσω εκ μέρους του ΔΣ, τους χορηγούς μας που η
οικονομική τους ενίσχυση συμβάλλει στην συνεχή αναβάθμιση της τόσο
σημαντικής για την πόλη και τον τόπο μας διοργάνωσης.
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