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Ομιλία  Δημάρχου  Λεμεσού  κ.  Νίκου  Νικολαΐδη  στην  εκδήλωση
τιμής  για  τον  Πάμπο  Παπαδόπουλο  Παμπουλλή,  τη  Δευτέρα,  30
Οκτωβρίου 2017 στις 7.30 μ.μ. στο Δημοτικό Μέγαρο

Κυρίες και κύριοι,

Εκ μέρους του Δημοτικού Συμβουλίου Λεμεσού, σας καλωσορίζω στην
αποψινή μας εκδήλωση.

Απόψε είναι μια ξεχωριστή βραδιά για το Δήμο Λεμεσού και για όλους
μας.  Είναι  μια  ξεχωριστή  βραδιά  γιατί  υλοποιούμε  ένα  χρέος  τιμής
προς ένα επιφανή Δημότη μας. Απόψε ο Δήμος Λεμεσού εκφράζει τις
ευχαριστίες του και ανταποδίδει την τιμή που προσέδωσε στην πόλη
μας ο Πάμπος Παπαδόπουλος Παμπουλλής.

Μια πόλη είναι η ιστορία της. Και την ιστορία μιας πόλης την γράφουν
κάποιοι ξεχωριστοί άνθρωποι που ζουν και δημιουργούν σε αυτή.

Όλες οι πόλεις στον κόσμο έχουν τη δική τους ιστορία. Εκείνο όμως που
καθορίζει την αξία αυτής της ιστορίας, είναι η αξία των ανθρώπων που
την γράφουν. Ανθρωποι που ξεχώρισαν με την προσφορά τους σε κάθε
τομέα,  από  τις  επιστήμες,  τον  πολιτισμό,  τις  τέχνες,  την
επιχειρηματικότητα, τον αθλητισμό. 

Απόψε τιμούμε ένα τέτοιο άνθρωπο. Τιμούμε έναν κορυφαίο Αθλητή.
Ένα ανεπανάληπτο ποδοσφαιριστή.

Ξεκίνησε το ποδόσφαιρο από τις αλάνες της Λεμεσού, αυτό το μεγάλο
σχολείο στην προ – ακαδημιών ποδοσφαίρου εποχή. Η ποδοσφαιρική
του διαδρομή ταυτίστηκε με το ιστορικό σωματείο της ΑΕΛ Λεμεσού, με
τη οποία έγραψε μια λαμπρή ποδοσφαιρική ιστορία τη δεκαετία του ΄60.
Υπήρξε μόνιμο στέλεχος της Εθνικής Κύπρου και σε ηλικία 23 ετών
πήρε  μεταγραφή  στον  Ολυμπιακό  Πειραιώς,  όπου  τίμησε  τον
Ολυμπιακό  και  το  ελληνικό  ποδόσφαιρο  για  μια  7-ετία.  Ο  Πάμπος
Παπαδόπουλος  υπήρξε  ένας  από  τους  κυριότερους  εκφραστές  του
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επιθετικού  ποδοσφαίρου,  και  δίκαια  θεωρείται  ένας  από  τους
αποτελεσματικότερους σκόρερ όλων των εποχών στην κυπριακή και
ελλαδική ποδοσφαιρική ιστορία.

Όμως,  ο  κυριότερος  λόγος  που  σήμερα  ο  Δήμος  Λεμεσού  τιμά  τον
Πάμπο, δεν είναι γιατί διέπρεψε ως ποδοσφαιριστής. Ούτε γιατί έβαλε
πολλά γκολ.

Τιμούμε σήμερα τον Πάμπο Παπαδόπουλο Παμπουλλή για είναι ένα
ζωντανό πρότυπο για την κοινωνία μας, ιδιαίτερα για τους νέους μας. 

Η κάθε κοινωνία χρειάζεται πρότυπα και είναι τυχερές όσες κοινωνίες
έχουν τέτοια πρότυπα. Χρειαζόμαστε πρότυπα για τους νέους μας. Οι
νέοι  μας  έχουν  ανάγκη  να  έχουν  πρότυπα,  να  έχουν  απτά
παραδείγματα ανθρώπων που να θέλουν να τους μοιάσουν.

Ο  Πάμπος  Παπαδόπουλος  Παμπουλλής  είναι ένας  άνθρωπος  που
ξεκίνησε από πολύ χαμηλά και έφτασε πολύ ψηλά. Καταγόμενος από
μια λαϊκή οικογένεια, χωρίς μέσα και γνωριμίες,  πίστεψε στον εαυτό
του, δούλεψε σκληρά, και όταν του δόθηκε η ευκαιρία την άρπαξε και
την αξιοποίησε με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.

Αυτό  όμως  που  τον  καθιστά  πρότυπο,  δεν  είναι  αυτή  η  μοναδική
επιτυχία του ως επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Εκείνο που τον κάνει
πρότυπο είναι το γεγονός ότι η επιτυχία του αυτή και η δόξα που έζησε
σε νεαρή ηλικία, δεν τον νόθευσε ως άνθρωπο, δεν αλλοίωσε την αξίες,
τις αρχές και την ηθική του. Ο Πάμπος παρέμεινε και ποραμένει πάντα
αυτός που ήταν. Σεμνός, καταδεχτικός, ζεστός και ανθρώπινος. Τέτοια
πρότυπα είναι που αναζητά σήμερα οι νέοι μας. Και τέτοια πρότυπα
είναι που αναγνωρίζει όλη η κοινωνία μας σήμερα.

Ο  Δήμος  Λεμεσού  σήμερα,  απλά  επιβεβαιώνει  αυτό  που  ήδη  όλη  η
Λεμεσός κάνει καθημερινά.  Αυτό που κάνουν όλοι οι Λεμσιανοί π[ου
συναντούν τον Παμπουλλή καθημερινά: τον σταματούν στο δρόμο, τον
αγκαλιάζουν και του εκφράζουν τη αγάπη τους.
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Αυτή  την  αγάπη  που  σου  εκφράζουν  όλοι  οι  συμπολίτες  σου
καθημερινά, σου εκφράζει σήμερα και επίσημα ο Δήμος Λεμεσού.

Θέλω πριν κλείσω αυτό το σύντομο χαιρετισμό να κάνω μια αναφορά
σε πέντε (5) ονόματα.  Τον Πανίκο – Ζηνωνή – Ανδρέα – ‘ Αριστο και
τον  ΄Ακη.   Είναι  τα  αδέλφια  και  συμπαίκτες  του  Παμπουλλή.   Ο
καθένας έγραψε τη δική του ξεχωριστή ποδοσφαιρική ιστορία.

Στο πρόσωπο του Πάμπου ο Δήμος τιμά και τον καθένα από τα πέντε
(5) αδέλφια του και είμαι σίγουρος ότι όλοι τους αισθάνονται την τιμή
προς τον Πάμπο και δική τους τιμή.

Αγαπητέ μας Πάμπο,

Σε ευχαριστούμε από καρδιάς. 

Να ‘σαι πάντα καλά.


