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Με ιδιαίτερη χαρά βρισκόμαστε σήμερα εδώ σε μια σημαντική μέρα για τη Λεμεσό
και την Κύπρο γενικότερα. Η Λεμεσός είναι η πρώτη κυπριακή πόλη που διεκδικεί
τον τίτλο της Ευρωπαϊκής Πόλης Αθλητισμού για το 2020.
Με τη δημιουργία του Αθλητικού Γραφείου του, ο Δήμος Λεμεσού έθεσε ως μια από
τις προτεραιότητες του την διεκδίκηση αυτού του τίτλου και είμαστε ιδιαίτερα
χαρούμενοι που αυτός ο στόχος υλοποιείται σήμερα.
Η μεγάλη και συνεχής προσπάθεια του Δήμου μας για την ανάπτυξη του
αθλητισμού στη πόλη μας και την ενεργοποίηση των πολίτων για καθημερινή
άσκηση, ανεξάρτητα από φύλο ή ηλικία, αγκαλιάζεται συνεχώς και από
περισσότερο κόσμο και έχει ήδη αρχίσει να επιφέρει στην κοινωνία όλο και
θετικότερα αποτελέσματα.
Η προσδοκώμενη ανακήρυξη μας ως Ευρωπαϊκή Πόλη Αθλητισμού, θα αποτελέσει
τη βάση για την περαιτέρω ανάπτυξη του μαζικού αθλητισμού στην πόλη μας και
την ακόμα μεγαλύτερη αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων και υποδομών
στη Λεμεσό. Αυτό το γεγονός αποτελεί την καλύτερη επένδυση που θα μπορούσαμε
να κάνουμε, γιατί αφορά κατά κύριο λόγο το μέλλον των παιδιών μας. Η Λεμεσός
αποτελεί ένα εξαιρετικό παράδειγμα μιας πόλης όπου μέσα από τον μαζικό
αθλητισμό, στοχεύονται η υγεία, η
ενσωμάτωση, η εκπαίδευση και ο
αλληλοσεβασμός. Αυτές είναι και οι κύριες κατευθυντήριες γραμμές και οι στόχοι
των δράσεων του Αθλητικού μας γραφείου. Παράλληλα οι πολλαπλές αθλητικές
εκδηλώσεις και δραστηριότητες αποτελούν και μια καλή ευκαιρία για να προωθηθεί
ο αθλητικός τουρισμός και να αναδειχθεί η ομορφιά, η ιστορία και η παράδοση του
τόπου μας.
Μέσα από την προσδοκώμενη ανακήρυξη της πόλης μας ως Ευρωπαϊκής Πόλης
Αθλητισμού θα προκύπτουν και μια σειρά από άλλα σημαντικά οφέλη:
Η πόλη μας θα προβληθεί διεθνώς αφού θα γίνομε μέρος ενός Ευρωπαϊκού δικτύου
πόλεων, αποκτώντας ανοικτά κανάλια επικοινωνίας και συνεργασίας με
μεγαλύτερες προοπτικές στο χώρο του αθλητισμού.
Επιπρόσθετα, ο τίτλος αυτός βοηθά σημαντικά στην εξεύρεση Ευρωπαϊκών
Κονδυλίων εφόσον λειτουργεί ως πλεονέκτημα για τις πόλεις που κατέχουν αυτόν
τον τίτλο. Στόχος του Δήμου είναι να κερδίσει αυτά τα κονδύλια ούτως ώστε να
συνεισφέρει στην περαιτέρω ανάπτυξη του αθλητισμού και της ενότητας «Άσκηση
και Πολίτης» στην πόλη μας.

Τέλος, η ανακήρυξη μας ως Ευρωπαϊκή Πόλη Αθλητισμού, ευελπιστούμε ότι θα
βοηθήσει σημαντικά και στην εξεύρεση περισσοτέρων χορηγών για επένδυση στον
αθλητισμό της πόλης μας.
Ήδη το Αθλητικό μας Γραφείο έχει καταρτήσει συγκεκριμένο πλάνο δράσεων το
οποίο και θα οριστικοποιηθεί και θα αρχίσει να υλοποιείται μετά την ευτυχή
κατάληξη της υποψηφιότητας της πόλης μας.

