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Χαιρετισμός Δημάρχου Λεμεσού κ. Νίκου Νικολαΐδη στην εκδήλωση καταδίκης του
ψευδοκράτους στο Θέατρο Λανιτείου – 15/11/2019

Συμπατριώτες και συμπατριώτισσες,
Εκ μέρους του Δημοτικού Συμβουλίου Λεμεσού, σας απευθύνω θερμό αγωνιστικό
χαιρετισμό. Ο Δήμος Λεμεσού ενώνει και τη δική του φωνή στην βροντερή καταδίκη της
παράνομης ανακήρυξης του ψευδοκράτους στα κατεχόμενα μας εδάφη.
36 χρόνια μετά την απόπειρα νομιμοποίησης της τουρκικής εισβολής στο νησί μας, και
οι συλλογικές μας ευθύνες μας παραμένουν αναλλοίωτες: Να μην συμβιβαστούμε με
την κατοχή, να μη δεχτούμε τα τετελεσμένα της τουρκικής επιδρομικότητας, να μην
ξεχάσουμε ποτέ την κατεχόμενη γη μας.
Απόψε ανανεώνουμε την απόφαση μας να μην εγκαταλείψουμε τον αγώνα για
ελευθερία και επιστροφή.
Ανανεώνουμε την απόφαση μας στο όνομα των ηρώων των αγώνων του λαού μας για
δημοκρατία και ελευθερία που οι αγώνες και οι θυσίες τους παραμένουν ακόμα
αδικαίωτες.
Οι πληγές της τουρκικής εισβολής και της συνεχιζόμενης κατοχής παραμένουν ακόμα
ανοικτές.
Η πατρίδα μας περνά κρίσιμες στιγμές. Η Τουρκική επιδρομική πολιτική βρίσκεται στο
απόγειο της.
Το κυπριακό έχει μπει σε μια επικίνδυνη πορεία αδιεξόδου με ορατούς τους κινδύνους
οριστικής παγίωσης των τετελεσμένων της εισβολής και της κατοχής.
Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές που περνά η πατρίδα μας, πρέπει να κρατηθούμε όρθιοι.
Δεν πρέπει να υποκύψουμε στο βάρος της διχοτόμησης και της κατοχής. Το οφείλουμε
στους πρόσφυγες μας που πεθαίνουν με το νόστο του γυρισμού. Το οφείλουμε στους
συγγενείς των αγνοουμένων που περιμένουν ακόμα με καρτερία την εξακρίβωση της
τύχης των αγαπημένων τους. Το οφείλουμε στους εγκλωβισμένους μας, που μας
θυμίζουν καθημερινά τις ευθύνες μας.
Οι φετινές εκδηλώσεις μνήμης των κατεχομένων που διοργανώθηκαν με πρωτοβουλία
του ΥΠΠ στην πόλη μας ήταν το πιο ισχυρό αντίδοτο στη λήθη και στον εφησυχασμό. Η
παρουσία όλων των κατεχόμενων δήμων και κοινοτήτων στην ίδια εκδήλωση στο
δημόσιο κήπο της πόλης μας έστειλε ένα ισχυρό μήνυμα ενότητας και ομοψυχίας. Αυτή
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η έκθεση των κατεχομένων εδαφών μας, τόνωσε μέσα μας μνήμες και εικόνες από την
κατεχόμενη μας πατρίδα που δεν πρέπει να τις αφήσουμε να σβήσουν ποτέ. Ταυτόχρονα
δόθηκε η ευκαιρία σε εκατοντάδες παιδιά μας να γνωρίσουν την καταγωγή τους, να
αποκτήσουν αυτογνωσία, να δημιουργήσουν ζωντανές εικόνες από μια πατρίδα που δεν
πρέπει να την ξεχάσουμε και να την αφήσουμε να χαθεί.
Απόψε, καταδικάζουμε το παράνομο ψευδοκράτος. Καταδικάζουμε την κατοχή. Τιμούμε
τους ήρωες του λαού μας. Προπαντός όμως επαναπροσδιορίζουμε το δικό μας καθήκον.
Που δεν είναι άλλο από του να συνεχίσουμε, ενωμένοι και ομόθυμοι, τον αγώνα για
ελευθερία και δικαίωση της πατρίδας μας.

