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Χαιρετισμός από τον κ. Γιώργο Μαρκοπουλιώτη,
Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο

Θα ήθελα να σας καλωσορίσω στο Σπίτι της Ευρώπης για την έναρξη της
Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού, η οποία πανευρωπαϊκά θα διαρκέσει από
σήμερα έως τις 13 του Σεπτέμβρη. Στην Κύπρο, όμως, θα κρατήσει παραπάνω από
εφτά μέρες - θα τρέξει έως το τέλος του μήνα.
Ο αθλητισμός και η σωματική άσκηση είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής
εκατομμυρίων Ευρωπαίων. Στόχος μας με την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού,
στα πλαίσια της οποία θα πραγματοποιηθούν δράσεις σε όλες τις χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι η αύξηση της συμμετοχής όλων των πολιτών στη
σωματική άσκηση και στον αθλητισμό σε όλα τα επίπεδα.
Και αυτό γιατί ο αθλητισμός είναι σημαντικός. Φέρνει χαρά στη ζωή μας. Η
ενασχόληση με τον αθλητισμό μας βοηθά να υιοθετήσουμε έναν ενεργό και υγιή
τρόπο ζωής ενώ φέρνει κοντά ανθρώπους διαφορετικών ηλικιών, εθνικοτήτων και
κοινωνικών στρωμάτων.
Όμως, τα τελευταία στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας κρούουν τον κώδωνα του
κινδύνου. Ενδεικτικά είναι τα αποτελέσματα περσινού Ευρωβαρόμετρου για τον
αθλητισμό και τη φυσική δραστηριότητα σύμφωνα με τα οποία σχεδόν 60% των
ευρωπαίων πολιτών δεν αθλούνται ή αθλούνται ελάχιστα. Στην Κύπρο, το αντίστοιχο
ποσοστό ανεβαίνει στο 64%.
Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για να
αντιστρέψουμε αυτή την τάση, για να πληροφορήσουμε τον κόσμο σχετικά με τα
οφέλη του αθλητισμού και της σωματικής άσκησης. Αξίζει να σημειωθεί πως η
σύλληψη της ιδέας για την εβδομάδα χρονολογείται από το 2012, όταν η Κύπρος είχε
την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όταν, βέβαια, Επίτροπος
με αρμοδιότητα για τον Αθλητισμό ήταν η κυρία Βασιλείου.
Χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί για το σκοπό αυτό έχουμε τρεις εξαίρετους πρεσβευτές: την
κα Βασιλείου, η οποία στην διάρκεια της θητείας της ως Επίτροπος έχει αποδείξει
πως αυτό είναι ένα θέμα κοντά στην καρδιά της · τον Ολυμπιονίκη κο Κοντίδη, ο
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οποίος πριν από τρία χρόνια μας έκανε όλους περήφανους με το θρίαμβό του στο
Λονδίνο· και την Παραολυμπιονίκη κα Πελενδρίτου, η οποία διαπρέπει στις πισίνες.
Κυρίες και κύριοι,
Τις επόμενες εβδομάδες θα έχουμε πλήθος δραστηριοτήτων οι οποίες στόχο θα
έχουν να φέρουν τον αθλητισμό πιο κοντά στους πολίτες. Θα ήθελα να ευχαριστήσω
τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού και τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού, ο
οποίος είναι ο εθνικός συντονιστικός φορέας της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας
Αθλητισμού στην Κύπρο, για τον ενθουσιασμό με τον οποίο αγκάλιασαν αυτήν την
ιδέα, η εκπλήρωση της οποίας είμαι σίγουρος πως θα στεφθεί με επιτυχία.
Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην
Κύπρο: http://ec.europa.eu/cyprus
Επισκεφθείτε τη σελίδα μας στο facebook: http://www.facebook.com/ec.cyprus
Επισκεφθείτε τη σελίδα μας στο twitter:

http://twitter.com/eucyprus
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