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Επικήδειος από το Δήμαρχο Λεμεσού Νίκο Νικολαΐδη στην κηδεία της
Νίκης Μ. Φυτίδου, 27.05.2020

Με αισθήματα βαθειάς θλίψης και απώλειας αποχαιρετούμε σήμερα μια μεγάλη
ευεργέτιδα της πόλης μας, την Νίκη Φυτίδου.
Εκ μέρους του Δημοτικού Συμβουλίου Λεμεσού, και εκφράζοντας τα αισθήματα
ολόκληρης της Λεμεσού, καταθέτω την αγάπη και την ευγνωμοσύνη μας, προς την άξια
συμπολίτισσα μας.
Η Νίκη Φυτίδου υπήρξε μια εξέχουσα προσωπικότητα. Φιλάνθρωπος, καταξιωμένη
αθλήτρια, ευαίσθητη και έμπρακτη αρωγός προς τους ανθρώπους, αλλά και προς τα ζώα
που είχαν ανάγκη στοργής και βοήθειας, και άφησε ανεξίτηλη την παρουσία της στην
ιστορία της πόλης μας.
Η Νίκη Φυτίδου έχει συνδέσει το όνομά της, όπως επίσης και η οικογένειά της, με την
αθλητική ιστορία της Λεμεσού.
Πατέρας της ήταν ο μεγάλος αθλητής Μιχάλης Φυτίδης, επί σειράν ετών αξιωματούχος
του ΓΣΟ, από τον οποίο η Νίκη κληρονόμησε το αθλητικό πνεύμα και την αγάπη στον
αθλητισμό. Από τη μητέρα της, τη Χριστίνα Φυτίδου, κληρονόμησε το φιλάνθρωπο
πνεύμα και την προσφορά προς όσους είχαν ανάγκη.
Η Νίκη Φυτίδου, κυριολεκτικά γεννήθηκε και μεγάλωσε στο ΓΣΟ και έχει συνδέσει το
όνομά της με το «Φυτίδειο Αθλητικό Κέντρο - ΓΣΟ». Το 2002 δώρισε στην πόλη μεγάλη
έκταση γης ανατολικά και δυτικά του παλιού ΓΣΟ. Με τον τρόπο αυτό, το γυμναστήριο
του ΓΣΟ, όπως ήταν μέχρι τότε γνωστό, έγινε κατορθωτό να αναβαθμιστεί, με δαπάνες
του ΚΟΑ και με τη συνδρομή του Δήμου Λεμεσού σε Κέντρο Ελεύθερης Αθλητικής
Ενασχόλησης Λεμεσού, και μετονομάστηκε σε «Φυτίδειο Αθλητικό Κέντρο-ΓΣΟ».
Σήμερα το «Φυτίδειο Αθλητικό Κέντρο-ΓΣΟ» βρίσκεται στη διαδικασία αναβάθμισης και
επαναλειτουργίας του, μετά την πρόσφατη συμφωνία Δήμου Λεμεσού – ΚΟΑ – ΤΕΠΑΚ
και την κρατική οικονομική στήριξη. Στο χώρο του Κέντρου, θα ανεγερθεί και το Αθλητικό
Μουσείο – ΓΣΟ, στο οποίο θα καταγραφεί η ιστορία του ΓΣΟ, η οποία συμπεριλαμβάνει
και την αθλητική διαδρομή της Νίκης Φυτίδου.
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Η Νίκη υπήρξε Αθλήτρια του ΓΣΟ στη δισκοβολία και στη σφαιροβολία, με συμμετοχή σε
τοπικούς, πανελλήνιους και διεθνείς Αγώνες, όπως αυτούς στην Αίγυπτο το 1963 και
στον Λίβανο το 1971. Μέλος της εθνικής Ομάδας Γυναικών, διακρίθηκε ιδιαίτερα ως
αθλήτρια της δισκοβολίας, με σημαντικά ρεκόρ, κράτησε ψηλά τον αθλητικό πήχη για
περισσότερα από 15 χρόνια προσφέροντας πολλαπλά στον ΓΣΟ με τη συμμετοχή της. Το
1962 προσκαλείται στην Αθήνα για να πάρει μέρος στα Β΄ Λανίτεια, προς τιμήν του εκ
των ιδρυτών του ΓΣΟ Ν. Κλ Λανίτη, αγώνες που έλαβαν χώρα στο στάδιο της Φιλοθέης.
Η Νίκη Φυτίδου σ’ εκείνους τους αγώνες σημείωσε παγκύπριο ρεκόρ στη δισκοβολία.
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι αθλήτριες του ΓΣΟ πήγαν κατευθείαν από το αεροδρόμιο στο
στάδιο της Φιλοθέης. Η Νίκη Φυτίδου ήταν επίσης μέλος της γυναικείας ομάδας του
ΓΣΟ που πρώτευσε το 1968 στους Πανελληνίους Αγώνες στη Θεσσαλονίκη, παίρνοντας
την νίκη από τον Πανιώνιο Αθηνών που για 13 χρόνια έως τότε μονοπωλούσε την πρώτη
θέση. Μάλιστα, ο Δήμος Λεμεσού για να τιμήσει την σπουδαία νίκη των αθλητριών του
ΓΣΟ διοργάνωσε παλλαϊκή υποδοχή των αθλητριών, φωταγωγώντας την πόλη.
Το 1995 η Νίκη Φυτίδου τιμήθηκε μαζί με άλλους αθλητές και αθλήτριες του ΓΣΟ, καθώς
και παράγοντες των αθλητικών σωματείων της πόλης, αλλά και προσφυγικά σωματεία
που είχαν τη Λεμεσό ως έδρα τους σε εκδήλωση που διοργάνωσε ο Δήμος Λεμεσού προς
τιμήν όλων όσοι τίμησαν την πόλη με τις αθλητικές τους επιδόσεις.
Η Νίκη Φυτίδου ήταν άτομο χαμηλών τόνων, με δυναμική όμως προσωπικότητα.
Στάθηκε διαχρονικά δίπλα σε αρκετούς αθλητές, και κατέγραψε στο ενεργητικό της
πάμπολλες αγαθοεργές πράξεις.
Ταύτισε το όνομά της με το πνεύμα του αθλητισμού, την αγάπη προς το συνάνθρωπο
της, και την αγάπη προς την πόλη της. Με την ευαισθησία της βοήθησε παρα πολλούς
συμπολίτες μας που είχαν οικονομική ανάγκη. Η αγάπη και οι ευαισθησίες της δεν
περιορίστηκαν στους ανθρώπους. Η Νίκη, ήταν γνωστή φιλόζωος, και πολλά ζώα, κυρίως
αδέσποτα προσέφευγαν στα στοργικά της χέρια για την επιβίωση τους.
Η Νίκη αγάπησε την πόλη της και το απέδειξε με τις πράξεις της και τις δωρεές της. Εκτός
από τη μεγάλη δωρεά της για το ΓΣΟ, το 2018 η Νίκη δώρισε στο Δήμο μας ένα
διαμέρισμα στην συνοικία του Αγίου Νεκταρίου, με σκοπό τη στέγαση αστέγων
συμπολιτών μας.
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Μέσα από αυτές τις σημαντικές δωρεές της, αναδείχθηκε το ήθος και η αρετή της Νίκης
Φυτίδου και η αγάπη της προς την πόλη μας και τους ανθρώπους της. Δίκαια και ο Δήμος
Λεμεσού την ανέδειξε ως Μεγάλη Ευεργέτιδα της πόλης.
Με τις δωρεές της, η Νίκη πρόσθεσε το όνομα της στον κατάλογο με τα ονόματα των
ευεργετών της Λεμεσού. Των ευεργετών που συνεισέφεραν στην κοινωνική και
πολιτιστική ανέλιξη της πόλης. Η Λεμεσός νιώθει περήφανη που η γενναιοδωρία των
τέκνων της είχε ως αποτέλεσμα να γραφτούν ξεχωριστές σελίδες στην ιστορία του
πολιτισμού, του αθλητισμού και της εν γένει ευημερίας της πόλης. Δεν υπάρχει ίσως
άλλη πόλη στην Κύπρο, η οποία να έχει σχεδόν εξ ολοκλήρου αποκτήσει την πολιτιστική
της υποδομή μέσω δωρεών και ευεργεσιών από δημότες της, όπως η Λεμεσός. Το
πνεύμα όλων αυτών των επιφανών συμπολιτών μας, ζει και διαιωνίζεται μέσα από την
ίδια την προσφορά τους.
Έτσι θα διαιωνίζεται και το πνεύμα της Νίκης Φυτίδου, η οποία θα παραμείνει ένα
φωτεινό παράδειγμα για μας όλους και τις γενιές που θα έλθουν.
Αγαπημένη μας Νίκη, η πόλη σου, αισθάνεται σήμερα πολύ φτωχότερη χωρίς τη δική
σου παρουσία. Αισθάνεται όμως και πολύ περήφανη για σένα. Περήφανη και
εγνωμονούσα.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα σε σκεπάσει και αιωνία ας είναι η μνήμη σου.
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