1

Χαιρετισμός του Δημάρχου Λεμεσού κ. Νίκου Νικολαΐδη
στην τελετή βράβευσης των αρίστων Αθλητών και
Αθλητικών Προτύπων και σωματείων της πόλης μας που
θα γίνει την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2017, στις 19:30
στο Πολιτιστικό Κέντρο «Πάνος Σολομωνίδης» με την
ευκαιρία της διοργάνωσης των ΛΕΜΕΣΙΩΝ 2017
Κύριοι Βουλευτές,
Φίλοι Δήμαρχοι,
Φίλοι Δημοτικοί Σύμβουλοι,
Πρόεδρε και μέλη Σχολικών Εφοριών
Αγαπητοί προσκεκλημένοι,
Αγαπητοί τιμώμενοι,
Κυρίες και Κύριοι,
Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω στην τελετή βράβευσης
που διοργανώνει κάθε χρόνο ο Δήμος μας για τους άριστους
αθλητές και σωματεία της πόλης μας. Η αποψινή εκδήλωση
εντάσσεται μέσα στα πλαίσια της διοργάνωσης των
ΛΕΜΕΣΙΩΝ και είναι το επιστέγασμα και η κορύφωση όλων
των εκδηλώσεων της διοργάνωσης αυτής.
Οφείλω να πω, πως τα ΛΕΜΕΣΙΑ είναι μια εκδήλωση που
κάνει τον δήμαρχο της πόλης να νιώθει περήφανος! Η
θεματολογία, η άρτια διοργάνωση, η ποιότητα, η εμπλοκή
και συμμετοχή των δημοτών είναι τα βασικά συστατικά της
μεγάλης αποδοχής και της επιτυχίας της.
Φέτος κλείνουν δεκαοκτώ χρόνια συνεχούς και αδιάκοπης
δράσης των ΛΕΜΕΣΙΩΝ.
Μέσα από την πορεία των χρόνων διαπιστώνεται ξεκάθαρα
η συνεχής βελτίωση , τόσο στον οργανωτικό τομέα αλλά
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και όσον άφορα στην συμμετοχή των δημοτών σε όλες τις
εκδηλώσεις που εντάσσονται στα ΛΕΜΕΣΙΑ. Η άριστη σχέση
αλλά και το ενδιαφέρον που υπάρχει από τα σωματεία, τις
ομοσπονδίες και ιδιαίτερα από τους απλούς δημότες είναι
τα βασικά συστατικά της επιτυχίας των Λεμεσίων.
Η διοργάνωση των ΛΕΜΕΣΙΩΝ αποτελεί την έμπρακτη
απόδειξη πως ο Δήμος της Λεμεσού ενδιαφέρεται και
μεριμνά για την ποιότητα ζωής των δημοτών του. Γιατί τα
οφέλη από την ενασχόληση με τον αθλητισμό είναι
πολλαπλά και μπορούν να προσφέρουν σε όλους μας μια
καλύτερη και υγιέστερη ζωή .
Τα ΛΕΜΕΣΙΑ έχουν πλέον «ενηλικιωθεί», και η
συσσωρευμένη εμπειρία από αυτή τη 18χρονη διαδρομή, μας
επιφορτίζουν με ακόμα πιο βαριές ευθύνες.
Συνολικά 20 αθλητικές εκδηλώσεις έχουν περιληφθεί στο
πρόγραμμα των Φετινών Λεμεσίων, με τη συμμετοχή όλων
των ηλικιακών ομάδων.
Από τον Μάιο μέχρι σήμερα έχουν διοργανωθεί :
 αγώνας κανό καγιάκ για παιδιά κάτω των 12 χρονών
 φιλανθρωπικό τουρνουά mini football
 αγώνες κολύμβησης
 φιλανθρωπικός αγώνας δρόμου με τη μορφή
σκυταλοδρομίας-RUN 4ALL
 Διεθνές τουρνουά αγώνων καλαθόσφαιρας τρεις
εναντίον τριών
 Ζωντανό ποδοσφαιράκι
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 Water beach polo tour
 Ποδοβόλευ
 Fitness for all
 Μέρα αγωνιστικού προσανατολισμού
 Limassol indoor rowing challenge
 Fitness day
 Αγώνες στίβου βετεράνων
 Ποδηλατική διαδρομή 10χλμ
 Futocan karate
 Και πυγμαχία, η οποία θα ολοκληρωθεί την Κυριακή
22/10.
Τέλος αύριο θα πραγματοποιηθεί ο αγώνας δρόμου προς
τιμήν του Μάριου Αγαθαγγέλου, που αποτελεί και την
κορυφαία εκδήλωση της διοργάνωσης, και την Κυριακή θα
διεξαχθεί το τρίαθλο.
Επιπρόσθετα στα πλαίσια της διοργάνωσης εντάχθηκε και η
προχθεσινή διάλεξη με θέμα την υγεία και άσκηση, και η
έκθεση αθλητικής φωτογραφίας με όλο το φωτογραφικό
υλικό της διοργάνωσης.
Η σημερινή εκδήλωση τιμά τα αποτελέσματα της
προσπάθειας των αθλητών της πόλης μας.
Για ακόμη μια φορά ο Δήμος μας αποδεικνύει ότι
αναγνωρίζει και επιβραβεύει τις ατομικές αλλά και τις
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ομαδικές επιδόσεις των αθλητών αλλά και των σωματείων
της πόλης μας.
Απευθυνόμενος προς τους αθλητές μας θα ήθελα να τους
συγχαρώ για τις διακρίσεις τους και να τους τονίσω πως η
βράβευση τους αυτή αποτελεί μια μεγάλη τιμή αλλά και
ταυτόχρονα και μια μεγάλη δέσμευση, γιατί τους καθιστά
πρότυπα, ιδιαίτερα για τη νέα γενιά.
Σε μια περίοδο που η κρίση αξίων μαστίζει της κοινωνίες η
δική σας στάση και συμπεριφορά οι δικοί σας αγώνες και οι
δικές σας επιτυχίες αποτελούν φάρους φωτεινούς για όλους
εμάς .
Συνεχίστε λοιπόν το αγώνα σας με το ίδιο πάθος με το ίδιο
ζήλο με την ίδια αποφασιστικότητα, γιατί η Λεμεσός, η
Κύπρος σας χρειάζεται.
Φίλοι και φίλες,
Θα ήταν σοβαρή παράληψη να μην κάνω ιδιαίτερη
αναφορά στους χορηγούς των ΛΕΜΕΣΙΩΝ, για την
οικονομική ενίσχυση και την ηθική στήριξη τους προς το
Δήμο μας.
Τη CYTA, που είναι και ο Επίσημος τηλεπικοινωνιακός
παροχέας
METOCHEMIE
ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ(θεσμικός χορηγός)
ΚΟΑ
DELOITTE
ANDY SRYROU LTD
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ΑΗΚ
HERCULES
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
MARLOW
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ
EXNESS GLOBAL LTD
INTERSHIP NAVICATION
RED CAFÉ - Malines Trading Ltd
TOTAL SERVE LTD
Χωρίς αυτούς δεν θα ήταν δυνατή η πραγματοποίηση και η
διοργάνωση όλων αυτών των δραστηριοτήτων.
Στις φετινές ειδικές βραβεύσεις θα βραβευθούν :
Ο Παύλος Κοντίδης, για την πρώτη θέση στο Παγκόσμιο
Πρωτάθλημα στο Σπλιτ της Κροατίας.
Ο Μίλαν Τραίκοβιτς για τη 2η θέση στα 110 μ με εμπόδια και
την κατάκτηση του παγκύπριου ρεκόρ στο Diamond League
στο Λονδίνο.
Η Καρολίνα Πελεντρίτου, για την 1η θέση στα 50μ πρόσθιο
(κατηγορία SB12 )και 100μ πρόσθιο, και για την κατάκτηση
της κορυφαίας παγκόσμιας επίδοσης του 2017 στο IDM
Berlin Meeting.
Και Ο ΑΠΟΛΛΩΝ Λεμεσού για την κατάκτηση του κυπέλου
Κύπρου.
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Στο θεσμό των αθλητικών προτύπων θα τιμήσουμε αθλητές
που έχουν αφήσει το στίγμα τους στο άθλημα που έχουν
υπηρετήσει .
Ένας από τους ένθερμους υποστηρικτές των ΛΕΜΕΣΙΩΝ
από την πρώτη διοργάνωση υπήρξε ο αείμνηστος Ανδρέας
Γεωργιάδης, ο οποίος στήριξε με θέρμη τα ΛΕΜΕΣΙΑ και
συνέβαλε καθοριστικά στη συλλογική προσπάθεια. Τα
φετινά ΛΕΜΕΣΙΑ, προς ένδειξη τιμής αφιερώνονται σ’
αυτόν.
Απόψε έχουμε μαζί μας και τους τρεις προηγούμενους
Προέδρους της Επιτροπής Νεολαίας και Αθλητισμού του
Δήμου Λεμεσού, τους οποίους θα τιμήσουμε για την
προσφορά τους στα ΛΕΜΕΣΙΑ :
Τον Βασίλη Παρτασίδη, από τους εμπνευστές και τους
πρωτεργάτες της διοργάνωσης,
Τον Ανδρέα Κυπριανού που καθιέρωσε στη θητεία του
τη διοργάνωση και φιλοξένησε στα ΛΕΜΕΣΙΑ μεγάλες
προσωπικότητες του αθλητισμού,
Και την Πέρσα Παπαϊωάννου που διατήρησε σε
δύσκολους καιρούς τη διοργάνωση καταφέρνοντας
παράλληλα να της δώσει μαζικότητα και λαϊκή
συμμετοχή.
Εκ μέρους του Δημοτικού Συμβουλίου, τους ευχαριστώ
θερμά για την προσφορά τους στο θεσμό των Λεμεσίων.
Πριν κλείσω το χαιρετισμό μου θέλω να εκφράσω την
ευαρέσκεια μου για την άψογη, μέχρι σήμερα διοργάνωση
των φετινών ΛΕΜΕΣΙΩΝ και να ευχαριστήσω θερμά όλους
τους συντελεστές αυτής της επιτυχίας, και ιδιαίτερα τον
Πρόεδρο της Επιτροπής Νεολαίας και Αθλητισμού Λοίζο
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Μαυρουδή, τον Συντονιστή των Λεμεσίων Άθω Ξενοφώντος
και τη Γραμματέα της Επιτροπής Νεολαίας και Αθλητισμού
Μαρία Αντωνίου.
Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους εσάς, που είσαστε
εδώ , και όλους τους συνδημότες μας που με το δικό τους
τρόπο συνέβαλαν στην επιτυχία και των φετινών
εκδηλώσεων των ΛΕΜΕΣΙΩΝ.
Να ευχηθώ επίσης σ’ όλους τους αθλητές και αθλήτριες
ακόμα περισσότερες επιτυχίες.
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