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Χαιρετισμός του Δημάρχου Λεμεσού, κ. Ν. Νικολαΐδη, στην εκδήλωση για να τιμηθεί
η προσφορά Αμμοχωστιανών ποδοσφαιριστών και ποδοσφαιρικών παραγόντων, την
Τετάρτη, 6 Ιουνίου 2018 στις 7.30 μ.μ. στο Δημοτικό Μέγαρο.
Σήμερα είναι μια ξεχωριστή μέρα για το Δήμο Λεμεσού.
Απόψε ο Δήμος Λεμεσού θα τιμήσει μια ομάδα από εξέχοντες Λεμεσιανούς, οι οποίοι όμως
δεν γεννήθηκαν στην πόλη μας, γεννήθηκαν στην Αμμόχωστο.
Απόψε θα έχομε την τιμή να τιμήσουμε συμπολίτες μας, οι οποίοι μετά την προσφυγιά,
μετά την εκδίωξη τους από την αγαπημένη τους πόλη, την Αμμόχωστο, επέλεξαν ως
δεύτερη αγαπημένη τους πόλη τη Λεμεσό.
Το 1974, η Λεμεσός υποδέχτηκε 10δες χιλιάδες αδέλφια μας από την Αμμόχωστο.
Υποδεχτήκαμε 10δες χιλιάδες συμπατριώτες μας, οι οποίοι μάζεψαν τη θρυμματισμένη
ζωή τους και τα διαλυμένα τους όνειρα, και τα ξανάστησαν στη Λεμεσό. Η Λεμεσός, ως
όφειλε, τους προσέφερε αδελφική συμπαράσταση και φιλοξενία. Αυτή τη φιλοξενία της
Λεμεσού, η Αμμόχωστος της την ανταπόδωσε στο πολλαπλάσιο: Η πόλη μας δεν θα ήταν
αυτή που είναι σήμερα, αν δεν υπήρχε η παρουσία, ο ζήλος, η εργατικότητα, η
δημιουργικότητα, η αγάπη των Αμμοχωστιανών Λεμεσιανών.
Η Λεμεσός χρωστά πολλά στους Αμμοχωστιανούς συμπολίτες μας.
Η εκδήλωση απόψε, είναι μια κίνηση ελάχιστης ανταπόδοσης αυτού του οφειλόμενου
χρέους.
Ο Δήμος Λεμεσού τιμά απόψε 30(?) Αμμοχωστιανούς, επιφανείς ποδοσφαιριστές και
παράγοντες του ποδοσφαίρου, που είχαν μια σημαντική και αξιόλογη προσφορά στο
ποδόσφαιρο. Αρχικά στην Αμμόχωστο, και μετά το 1974 στη Λεμεσό.
Τιμώντας αυτές τις σημαντικές προσωπικότητες του ποδοσφαίρου, η Λεμεσός τιμά
ταυτόχρονα και τα δύο μεγάλα σωματεία της Αμμοχώστου, με την τεράστια αθλητική,
κοινωνική και εθνική προσφορά: την Ανόρθωση και τη Νέα Σαλαμίνα.
Πάνω όμως απ’ όλα, η Λεμεσός τιμά απόψε την αγαπημένη πόλη, την Αμμόχωστο. Την
Αμμόχωστο, που όσα χρόνια κι’ αν έχουν περάσει, όσα χρόνια και αν ακόμα περάσουν, δεν
την ξεχνούμε και δεν την βγάζουμε από τον νού και από την καρδιά μας.
Δεν θα μιλήσω ποδοσφαιρικά. Αυτή την ευθύνη την έχουν αναλάβει άλλοι, και θα το
κάνουν πολύ καλύτερα από μένα.
Θέλω όμως να ευχαριστήσω κάποιους καλούς φίλους, χωρίς τους οποίους, χωρίς την
αγάπη των οποίων για το ποδόσφαιρο και την Αμμόχωστο, δεν θα γινόταν η αποψινή
εκδήλωση.
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Πρώτον, ευχαριστώ, τον Τάκη Μιχαήλ, που γέννησε την ιδέα για τη εκδήλωση αυτή. Τον
ευχαριστώ για τη συνεχή και αδιάλειπτη συμπαράσταση του στο Δήμο μας, ως ένας
ενεργός πολίτης.
Ευχαριστώ επίσης τους φίλους Δημοτικούς Συμβούλους Μαρίνα Χατζιημανώλη – Γλυκή
και Λοίζο Μαυρουδή, τον Πρόεδρο της Επιτροπής Νεολαίας και Αθλητισμού του Δήμου
μας, που αγκάλιασαν την ιδέα της εκδήλωσης και την προώθησαν, ώστε να γίνει
πραγματικότητα.
Τέλος ευχαριστώ δύο παλιές αλλά μεγάλες δόξες του κυπριακού ποδοσφαίρου: Τον
Αχιλλέα Νικολάου της Ανόρθωσης και τον Κυριάκο Κουρέα της Νέας Σαλαμίνας. Τους
ευχαριστώ γιατί σε αυτούς πιστώνεται το ότι βρίσκονται απόψε εδώ, αυτή η πλειάδα από
τους κορυφαίους συμπολίτες μας Αμμοχωστιανούς που θα τιμήσουμε.
Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω όλους εσάς που γεμίσατε ασφυκτικά ακόμα μια φορά
αυτό τον πλέον επίσημο χώρο του Δήμου Λεμεσού και μας δώσατε τη χαρά να σας
φιλοξενήσουμε.

