Ομιλία Δημάρχου στη Δημοσιογραφική διάσκεψη για το #BE ACTIVE στο γήπεδο
Σπύρος Κυπριανού, 21.9.2020
Μας τιμά ιδιαίτερα που φέτος η Δημοσιογραφική διάσκεψή του BE ACTIVE
πραγματοποιείτε στην πόλη μας με αφορμή την κατάκτηση του τίτλου της
Ευρωπαϊκής Πόλης Αθλητισμού.
Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού είναι ένα πετυχημένο πρόγραμμα της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προώθηση του αθλητισμού και της φυσικής
δραστηριότητας σε όλη την Ευρώπη που στοχεύει στην ευαισθητοποίηση του πολίτη
σχετικά με τα πολλαπλά οφέλη της άσκησης.
Η Λεμεσός ως Ευρωπαϊκή πόλη αθλητισμού συγχαίρει το Υπουργείο Παιδείας,
Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, καθώς και τον Κυπριακό Οργανισμό
Αθλητισμού ως Εθνικό συντονιστικό φορέα του όλου προγράμματος. Ο Δήμος
Λεμεσού συμμετέχει ενεργά κάθε χρόνο και στηρίζει την εκστρατεία αυτή με
διάφορες δράσεις του.
Η Λεμεσός ως η πρώτη πόλη της Κύπρου με τον βαρυσήμαντο τίτλο της Ευρωπαϊκής
πόλης Αθλητισμού εντάσσεται σε ένα σύγχρονο δίχτυο συνεργασίας και επικοινωνίας
Ευρωπαϊκών πόλεων, με πυρήνα προτάσεων και ενεργειών όσο αφορά τον
αθλητισμό και τα οφέλη για τον άνθρωπο. Στόχος μας είναι ο τίτλος αυτός να
αποτελέσει τη βάση για την περαιτέρω ανάπτυξη του μαζικού αθλητισμού
παροτρύνοντας τους πολίτες να εντάξουν την άσκηση στη καθημερινότητα τους.
Παρόλο που η πανδημία μας ανάγκασε να αναστείλουμε σχεδόν όλες τις μαζικές
εκδηλώσεις και να ανατρέψει τους αρχικούς σχεδιασμούς μας, ελπίζουμε πως η
παράταση του τίτλου και μέσα στο 2021 θα μας δώσει την ευκαιρία να κάνουμε το
μεγαλύτερο μέρος όσων έχουμε προγραμματίσει.
Μέσα στους στόχους μας, ως Ευρωπαϊκή πόλη Αθλητισμού ήταν και η
 Ενίσχυση και αναβάθμιση των εκδηλώσεων των Λεμεσίων, και
εμπλουτισμός τους με νέα αθλήματα.
 Η Δημιουργία Κέντρου Αθλημάτων παραλίας με την συνεργασία του
ΚΟΑ
 Η Δημιουργία κυψελών αθλητισμού στις συνοικίες επίσης σε
συνεργασία με τον ΚΟΑ
 Ο Σχεδιασμός και δρομολόγηση αθλητικών υποδομών στην πόλη μας
(Κατασκευή ενός νέου κολυμβητηρίου, αίθουσα πολλαπλών αθλητικών
χρήσεων, δημιουργία Αθλητικού Κέντρου Ναυταθλητισμού, και άλλα)
 Η Προσέλκυση και διοργάνωση αθλητικών συνεδρίων στην πόλη μας

 Και ασφαλώς η Προβολή των αθλητικών δραστηριοτήτων της πόλης μας
διεθνώς με στόχο την προσέλκυση αθλητικού τουρισμού, σε συνεργασία
με το Υφυπουργείο Αθλητισμού.
Ας ευχηθούμε σύντομα να επανέλθουμε στην ομαλότητα ώστε να μπορέσουμε να
προγραμματίσουμε και να προωθήσουμε τα τόσο σημαντικά θέματα του μαζικού
αθλητισμού στην χώρα μας.

