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Χαιρετισμός του Δημάρχου Λεμεσού, κ. Νίκου Νικολαΐδη στην εκδήλωση τιμής
για τους ηρωικούς νεκρούς από τη φονική έκρηξη στο Μαρί, την Παρασκευή, 15
Ιουνίου 2018 στις 8.00 μ.μ., στο Δημοτικό Κηποθέατρο «Μάριος Τόκας»
Με αισθήματα εθνικής περισυλλογής, ο Δήμος Λεμεσού, για δεύτερη συνεχή χρονιά
τιμά τους 13 ήρωες της φονικής έκρηξης στο Μαρί στις 11 Ιουλίου 2011.
Μέσα από αυτή τη σεμνή πάνδημη συγκέντρωση, τιμούμε τα 13 παλικάρια που
έδωσαν τη ζωή τους στην εκτέλεση του καθήκοντος, υπηρετώντας την πατρίδα τους.
Σήμερα όσο ποτέ άλλοτε, έχουμε ανάγκη ως κοινωνία από τις αναφορές σε ηρωικές
θυσίες και σε πατριωτικές πράξεις. Έχουμε ανάγκη της υπόμνησης, ότι πέρα από την
καθημερινότητα και τον ατομικισμό, υπάρχουν και οι αρχές που καθορίζουν την
ποιότητα και την αξία της κοινωνίας μας: η προσήλωση στο καθήκον, η γενναιότητα,
η αυταπάρνηση, ο πατριωτισμός.
Εκφράζομε ακόμα μια φορά τον απέραντο σεβασμό μας προς τους συγγενείς των 13
ηρώων μας, τους γονείς τους, τα αδέλφια τους, τις συζύγους τους, τα παιδιά τους.
Τους εκφράζουμε την αγάπη μας και μοιραζόμαστε μαζί τους την ίδια περηφάνεια
για τους ήρωες μας.
7 χρόνια μετά, το τραγικό εκείνο συμβάν στο Μαρί αποτελεί πλέον ένα διαχρονικό
ιστορικό σημείο αναφοράς. Μιας αναφοράς τιμής, προβληματισμού και ενότητας.
Τιμής προς τους ήρωες μας, προβληματισμού για τις συλλογικές και ατομικές μας
ευθύνες απέναντι στον τόπο μας, και ενότητας, γιατί πάνω απ’ όλα, η θυσία των 13
ηρώων μας αναδεικνύει τις πιο υψηλές αρχές και αξίες του λαού μας που πηγάζουν
από την αγάπη προς την πατρίδα. Αυτές οι αρχές και αξίες είναι η πιο ισχυρή βάση
πάνω στην οποία μπορεί να κτιστεί η λαϊκή ενότητα, που είναι απόλυτα απαραίτητη
στη διαχρονικά δύσκολη και κρίσιμη πορεία του τόπου μας.
Εκ μέρους του Δημοτικού Συμβουλίου Λεμεσού, θα ήθελα να εκφράσω ευχαριστίες
προς όλους όσοι συνέβαλαν στην διοργάνωση της αποψινής εκδήλωσης. Ιδιαίτερες
ευχαριστίες εκφράζω στους μαέστρους και τα μέλη των δύο ιστορικών φιλαρμονικών
που ανταποκρίθηκαν σε αυτό το ξεχωριστό και ιστορικό μουσικό συναπάντημα: της
Στρατιωτικής Μουσικής Εθνικής Φρουράς, και της Φιλαρμονικής του Δήμου Λεμεσού..
Η αποψινή εκδήλωση αποτελεί δύναμη ισχυροποίησης των κοινών αρχών και αξιών
μας, αποτελεί βάση ενότητας και κοινής πορείας. Το μήνυμα της θυσίας των 13
ηρώων του Μαρί αποτελεί πηγή αισιοδοξίας και πίστης στο μέλλον της πατρίδας μας.

