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Χαιρετισμός του Δημάρχου Λεμεσού κ. Νίκου
Νικολαΐδη, στην εκδήλωση τιμής για τους 13
ηρωικούς νεκρούς της φονικής έκρηξης στο Μαρί
(11 Ιουλίου 2011), το Σάββατο, 8 Ιουλίου 2017 στις 8:00
μ.μ. στο Δημοτικό Κηποθέατρο «Μάριος Τόκας»
Κύριε Πρόεδρε της Δημοκρατίας,
Σεβαστοί συγγενείς των 13 ηρώων,
Κυρίες και κύριοι,
Η Λεμεσός τιμά τους 13 ήρωες της φονικής έκρηξης στο
Μαρί στις 11 Ιουλίου 2011.
Τιμούμε τα 13 παλικάρια που έδωσαν τη ζωή τους στην
εκτέλεση του καθήκοντος τους.
Τιμούμε τη θυσία τους. Τιμούμε τον ηρωισμό τους.
Τιμούμε τον πατριωτισμό τους.
Την ίδια στιγμή εκφράζουμε τον απέραντο σεβασμό
μας προς τους συγγενείς τους. Τους γονείς τους, τα
αδέλφια τους, τις συζύγους τους, τα παιδιά τους. Τους
εκφράζουμε την αγάπη μας και τη συμπαράσταση μας
για

την

τεράστια

απώλεια

τους.

Αλλά

και

μοιραζόμαστε μαζί τους την απέραντη περηφάνια που
νιώθουν για τους ήρωες τους, για τους ήρωες μας.
Το

τραγικό

εκείνο

συμβάν

στο

Μαρί

έχει

σηματοδοτήσει τη σύγχρονη κυπριακή ιστορία. Και
αποτελεί

πλέον ένα

διαχρονικό

ιστορικό

σημείο
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αναφοράς. Μιας αναφοράς τιμής, προβληματισμού και
ενότητας.
Τιμής προς τους 13 ήρωες και τις αρχές που ανέδειξαν
με τη θυσία τους: την προσήλωση στο καθήκον, τη
γενναιότητα, την αυταπάρνηση, τον πατριωτισμό.
Προβληματισμού για τις συλλογικές μας ευθύνες αλλά
και τις ευθύνες του καθενός από εμάς απέναντι στον
τόπο μας.
Όμως πάνω απ΄ όλα το Μαρί είναι και πρέπει να
αποτελέσει μια ισχυρή βάση σύμπνοιας και ενότητας
όλου του κυπριακού λαού.
Γιατί η ομαδική θυσία των 13 ηρώων μας, μας εκφράζει
και μας ενώνει όλους. Γιατί οι αρχές και τα μηνύματα
από τη θυσία τους είναι φάρος και σηματοδότης για
όλο τον κυπριακό λαό. Το Μαρί δεν διχάζει τον
κυπριακό λαό. Το Μαρί ενώνει τον κυπριακό λαό, μας
κάνει πιο αλληλέγγυους τον ένα προς τον άλλο, μας
υποδεικνύει το καθήκον μας – το καθήκον του καθενός
μας στον τομέα ευθύνης του αλλά και σε σχέση με το
συλλογικό, το κοινό καλό. Η θυσία των ηρώων μας στο
Μαρί μας υποδεικνύει την κοινή μας αγάπη προς την
πατρίδα μας και την κοινή μας ιστορική μοίρα.
Στη βάση αυτών των σκέψεων το Δημοτικό Συμβούλιο
Λεμεσού, αποφάσισε ομόφωνα να διοργανώσει την
αποψινή εκδήλωση τιμής για τους 13 ηρωικούς νεκρούς
της φονικής έκρηξης στο Μαρί. Η Λεμεσός, όλη η
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Λεμεσός, χωρίς εξαίρεση, καθολικά και ομόθυμα, τιμά
την ηρωική θυσία τους.
Θα ήθελα στο σημείο αυτό να εκφράσω ευχαριστίες
προς όλους όσοι συνέβαλαν στην διοργάνωση της
αποψινής εκδήλωσης και ιδιαίτερα τη Στρατιωτική
Μουσική Εθνικής Φρουράς (ΣΜΕΦ) και τη χορευτική
ομάδα της Ελληνικής Δύναμης Κύπρου.
Αγαπητοί συνδημότες και συνδημότισσες, αγαπητοί
συγγενείς των ηρώων μας,
Ας είναι η αποψινή εκδήλωση έναυσμα και αφετηρία
για να επουλώσουμε πληγές, να ισχυροποιήσουμε
κοινές αρχές και αξίες, να διαμορφώσουμε συνθήκες
ενότητας και κοινής πορείας. Μέσα στις δύσκολες
στιγμές

που

περνά

ο

τόπος

μας,

μέσα

στην

απογοήτευση που έφεραν τα γεγονότα των τελευταίων
ημερών, το μήνυμα της θυσίας των 13 ηρώων του Μαρί
ας αποτελέσει πηγή δύναμης και πίστης στο μέλλον
της πατρίδας μας.
ΝΝ / ΜΧ

