1

Ομιλία του Δημάρχου Λεμεσού, κ. Νίκου Νικολαΐδη
στην εκδήλωση αφιερωμένη στην Ημέρα της Νίκης
την Τετάρτη 9 Μαίου 2018 στις 7.00 μ.μ. στο
Πολυλειτουργικό Πάρκο (συνδιοργάνωση Ρωσικής
Πρεσβείας – Δήμου Λεμεσού)
Αξιότιμε κ. Πρέσβη της Ρωσικής Ομοσπονδίας
Κυρίες και κύριοι,
Είναι με ιδιαίτερη χαρά που για ακόμα μια χρονιά ο
Δήμος Λεμεσού συνδιοργανώνει μαζί με τη Ρωσική
Πρεσβεία την εκδήλωση για την Ημέρα Νίκης, με την
ευκαιρία των 73 χρόνων από τη μεγάλη Νίκη, των
λαών, τη νίκη της δημοκρατίας και της ελευθερίας
κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
Η Λεμεσός τιμά τα εκατομμύρια ήρωες, που με τη
θυσία τους συνέβαλαν στη δική μας ελευθερία και
αξιοπρέπεια. Ταυτόχρονα τιμούμε και όλους τους
βετεράνους του μεγαλειώδους αυτού πολέμου ενάντια
στον ναζιστικό ολοκληρωτισμό.
Εκφράζουμε το θαυμασμό και το σεβασμό μας και προς
τους λαούς που αγωνίστηκαν ενάντια στο ναζισμό.
Ιδιαίτερες ευχαριστίες εκφράζουμε προς το ρωσικό λαό,
που με την αυτοθυσία και τη γενναιότητα του
συνέβαλαν

καθοριστικά

στην

έκβαση

του

Β’

Παγκοσμίου Πολέμου. Κλείνουμε σήμερα ευλαβικά το
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γόνυ προς τα εκατομμύρια των νεκρών που με το αίμα
τους απέτρεψαν την υποδούλωση της ανθρωπότητας
στις δυνάμεις του άξονα.
Στον παγκόσμιο αυτό αγώνα, ήταν παρούσα και η
Κύπρος. Από την πρώτη ημέρα του πολέμου δεκάδες
χιλιάδες Κύπριοι πατριώτες κατετάγησαν ως εθελοντές
και πολέμησαν στο Αλβανικό μέτωπο, στην Ελλάδα,
την Αίγυπτο, τη Λιβύη και την Κρήτη. Η μικρή Κύπρος
επέλεξε το δρόμο της αξιοπρέπειας και της τιμής, το
δρόμο του αγώνα και της εθνικής υπερηφάνειας.
Η συμμετοχή του Ρωσικού και του Κυπριακού λαού
στον αγώνα για την ελευθερία, αποτέλεσαν τη βάση
για

τη

σφυρηλάτηση

μιας

φιλίας

στέρεης

και

διαχρονικής. Μιας φιλίας που στηρίζεται πάνω στις
ίδιες αρχές και αξίες. Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι,
γιατί η πόλη μας, η Λεμεσός, εκφράζει με τον καλύτερο
τρόπο αυτή τη φιλία. Είμαστε περήφανοι γιατί έχουμε
χιλιάδες φίλους από τη Ρωσία που διάλεξαν τη Λεμεσό
ως τη δεύτερη τους πατρίδα.
Πέρσι, από αυτό εδώ το χώρο είχα εξαγγείλει την
πρόθεση μου, ως μια ελάχιστη ένδειξη της οφειλόμενης
τιμής και ευγνωμοσύνης προς τους τιμημένους ήρωες
και βετεράνους μας, να εισηγηθώ προς το Δημοτικό
Συμβούλιο Λεμεσού

την διαμόρφωση ενός δημόσιου

πάρκου της πόλης μας, ως «Πάρκου Νίκης». Σήμερα
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είμαι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω ότι
αυτή η εξαγγελία έχει ήδη πάρει το δρόμο υλοποίησης
της.
Ο Δήμος Λεμεσού, έχει αποφασίσει να προχωρήσει σε
συνεργασία με τη Ρωσική Πρεσβεία και με τον αξιότιμο
φίλο της Λεμεσού κύριο Viacheslav Zarenko, προς τους
οποίους εκφράζω και τη βαθιά μας εκτίμηση. Η κοινή
μας απόφαση είναι να κτίσουμε σε ένα χώρο που θα
προσφέρει ο Δήμος Λεμεσού ένα Μνημείο Νίκης, και
μαζί

με

αυτό

ένα

Πολιτιστικό

Κέντρο

με

ένα

πλανητάριο που θα χρησιμοποιείται και ως ένα
εικονικό μουσείο.
Αυτό το πάρκο μαζί με το Πολιτιστικό Κέντρο, θα τιμά
και θα θυμίζει τις θυσίες των λαών μας κατά το Β’
Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά και θα αποτελέσει και ένα
χώρο πολιτισμού και ψυχαγωγίας όλων όσοι ζουν ή
επισκέπτονται την πόλη μας. Πάνω απ’ όλα όμως θα
τιμά και θα θυμίζει τις διαχρονικής κοινές μας αρχές
και αξίες στους νέους μας και στις μελλοντικές γενεές.
Σας ευχαριστώ.

