Χαιρετισμός του Δημάρχου Λεμεσού, κ. Νίκου Νικολαϊδη,
στη δημοσιογραφική διάσκεψη ΟΠΑΠ Μαραθωνίου –
Andrey and Julia Dashin’s Foundation δρόμος νεολαίας, την
Τετάρτη, 7 Μαρτίου 2018 στις 12.00 μ. στο Δημοτικό Μέγαρο
Καλώς ορίσατε στο Δημαρχείο μας και για όσους μένουν εκτός
Λεμεσού, στην όμορφη μας πόλη.
Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, σε λίγες μέρες θα διοργανωθεί
στην πόλη μας για 12η συνεχόμενη χρονιά ο ΟΠΑΠ
Μαραθώνιος Λεμεσού ΓΣΟ. Έχουμε την τιμή στα πλαίσια του
ΟΠΑΠ Μαραθώνιου Λεμεσού ΓΣΟ για το 2018 να φιλοξενούμε
μεταξύ άλλων το παγκύπριο πρωτάθλημα μαραθώνιου
δρόμου, το βαλκανικό πρωτάθλημα, όπως επίσης και σχεδόν
3,000 διεθνείς δρομείς και συνοδούς.
Η πιο μεγάλη τιμή όμως είναι πως στα πλαίσια του ΟΠΑΠ
Μαραθώνιου Λεμεσού ΓΣΟ θα φιλοξενήσουμε και 1400 νέους
και νέες της Κύπρου, οι οποίοι θα ζήσουν την απόλυτη
δρομική εμπειρία που αυτή η μεγάλη διοργάνωση για τον
τόπο μας προσφέρει.
Ο Δήμος Λεμεσού σαν συνδιοργανωτής του Μαραθωνίου
πιστεύει πως μια από τις πιο σημαντικές πτυχές της
εκδήλωσης αυτής είναι η προώθηση του αθλητισμού και των
αξιών που αυτός εκπροσωπεί, στην νεολαία μας.
Στη βάση αυτών των αρχών, διοργανώνεται και ο Andrey and
Julia Dashin’s Foundation δρόμος νεολαίας, το Σάββατο 17

Μαρτίου. Με τρεις διαδρομές που θα απευθύνονται σε νέους
και νέες από 6 μέχρι 16 ετών, έμπρακτα προωθούμε αξίες
όπως το ευ αγωνίζεσθε και η ευγενής άμυλα στην νέα γενιά.
Είναι άλλωστε πεποίθηση μας πως ο πιο αποτελεσματικός
τρόπος μάθησης είναι η εμπειρία.
Αυτή την εμπειρία δεν θα μπορούσαν να την ζήσουν οι νέοι
μας χωρίς την υποστήριξη του Ιδρύματος Andrey and Julia
Dashin. Ένα ίδρυμα το οποίο διοικείται από ένα ζεύγος με
όραμα και αγάπη τόσο για την Λεμεσό όσο και για την Κύπρο.
Ευχαριστούμε το Ίδρυμα Dashin που για δεύτερη συνεχόμενη
χρονιά στηρίζει και χορηγεί τον δρόμο νεολαίας. Σαν συνδιοργανωτής, ο Δήμος Λεμεσού θεωρεί τιμή του να έχουμε
τέτοιους συνεργάτες.
Ιδιαίτερες ευχαριστίες στην κα ΄Αντρη Αναστασιάδη, η οποία
έθεσε τον αγώνα Andrey and Julia Dashin’s δρόμο νεολαίας
υπό την αιγίδα της. Η συμβολή του θεσμού της πρώτης κυρίας
στην προσπάθεια μας είναι ιδιαίτερα σημαντική και προσθέτει
κύρος και βαρύτητα στον θεσμό.
Επίσης ευχαριστίες θα πρέπει να δοθούν και στο Υπουργείο
Παιδείας και Πολιτισμού, το οποίο στάθηκε αρωγός στις
προσπάθειες μας για ανάπτυξη του μαθητικού δρόμου της
εκδήλωσης. Πριν από δύο μήνες, και συγκεκριμένα στις 16
Ιανουαρίου, ο Δήμος Λεμεσού σε συνεργασία με το Υπουργείο
Παιδείας και Πολιτισμού και τον ΟΠΑΠ Μαραθώνιο Λεμεσού
ΓΣΟ διοργάνωσαν στον μόλο Λεμεσού το παγκύπριο μαθητικό

πρωτάθλημα «Τρέχω για την υγεία μου», μία εκδήλωση
αποκλειστικά για τους μαθητές και τις μαθήτριες όλων των
σχολείων της Κύπρου.
Ο Δήμος Λεμεσού θα συνεχίσει τις προσπάθειες του για
προώθηση των αθλητικών δραστηριοτήτων με επικέντρωση
στους νέους μας.
Ραντεβού λοιπόν στις 17 και 18 Μαρτίου στον 12 ο ΟΠΑΠ
Μαραθώνιο Λεμεσού ΓΣΟ και στον Andrey and Julia Dashin’s
Foundation Δρόμο Νεολαίας.
Σας ευχαριστώ πολύ.

