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Χαιρετισμός Δημάρχου Λεμεσού Νίκου Νικολαΐδη στο Δικοινοτικό Πολιτιστικό Συναπάντημα
Λεμεσιανών – 21 Απριλίου 2019
Αγαπητοί φίλοι και φίλες, Τ/Κ και Ε/Κ,
Εκ μέρους Δήμου Λεμεσού σας καλωσορίζω στο Δικοινοτικό Πολιτιστικό Συναπάντημα
Λεμεσιανών.
Ιδιαίτερα καλωσορίζω τους Τ/Κ συμπατριώτες μας στην πόλη μας, στην πόλη τους, στην κοινή
μας πόλη.
Sevgili arkadaşlar, hoşgeldiniz.
Θέλω να ευχαριστήσω τους συνδιοργανωτές των σημερινών εκδηλώσεων: Τον Όμιλο
Παλαίμαχων Ποδοσφαιριστών της ΑΕΛ και το Πολιτιστικό Ίδρυμα Τουρκοκυπρίων Λεμεσιανών.
Η σημερινή εκδήλωση είναι μια γιορτή φιλίας, και αγάπης για την κοινή μας Πατρίδα. Είναι μια
εκδήλωση όπου οι παλαιότεροι θα θυμηθούμε τις παλιές καλές μέρες που ζήσαμε στη Λεμεσό.
Οι δε νεότεροι να μάθουν για αυτό το κοινό παρελθόν και για αυτά που μας ενώνουν. Και όλοι
μαζί να τονώσουμε την πίστη και την ελπίδα στο μέλλον αυτού του τόπου.
Οι σημερινές εκδηλώσεις γίνονται και προς τιμήν ενός μεγάλου συμπατριώτη μας, που μας
έφυγε πρόσφατα, του Σεβήμ Εμπέογλου.
Ο Σεβήμ υπήρξε ένας κορυφαίος κύπριος αθλητής. Ξεχώρισε για το σπάνιο ταλέντο του και το
απαράμιλλο αθλητικό του ήθος. Διέπρεψε ως ποδοσφαιριστής της ΑΕΛ και της μεικτής Κύπρου,
και αγαπήθηκε από τους ποδοσφαιρόφιλους, όλους τους κύπριους ποδοσφαιρόφιλους, και
Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους. Η ποδοσφαιρική του σταδιοδρομία υπήρξε ταυτισμένη
με τις υψηλές αρχές του αθλητισμού: την αθλητική τιμή, την αγωνιστική αριστεία και το ευ
αγωνίζεσθαι.
Όμως Ο Σεβήμ Εμπέογλου δεν ήταν μόνο ένας άριστος αθλητής. Πέρα από την χρυσή
ποδοσφαιρική του ιστορία, ο Σεβήμ θα μείνει ξεχωριστός και κορυφαίος για την αγάπη του προς
την πόλη του, τη Λεμεσό, την αγάπη του προς την πατρίδα του, την Κύπρο. Μια αγάπη που
πήγαζε μέσα από τη βαθιά συνειδητοποίηση της ταυτότητας του. Ο Σεβήμ υπήρξε πάνω απ’ όλα
ένας συνειδητοποιημένος κύπριος, ένας κύπριος πατριώτης. Ο πολύπαθος τόπος μας σήμερα,
ιδιαίτερα σήμερα, έχει όσο ποτέ, την ανάγκη για φωτεινά παραδείγματα, όπως αυτό του Σεβήμ,
παραδείγματα της αγάπης προς την κοινή πατρίδα, χωρίς μισαλλοδοξία και φανατισμούς, που
να μπορεί να μας δώσει τη δύναμη να κοιτάξουμε με ελπίδα προς το μέλλον αυτού του τόπου.
Αυτή την διπλή παρακαταθήκη του Σεβήμ, την ποδοσφαιρική αριστεία και την αγάπη προς την
κοινή πατρίδα τιμούμε και αναδεικνύουμε σήμερα με την εκδήλωση μας αυτή.
Σας εύχομαι όλους καλή διασκέδαση.

