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Ομιλία Δημάρχου Λεμεσού κ. Νίκου Νικολαΐδη στην εκδήλωση τιμής για
αθλητικές οικογένειες της Λεμεσού
23/09/19, 7:30μμ, Δημοτικό Μέγαρο
Κυρίες και κύριοι,
Απόψε νιώθω ξεχωριστή χαρά και τιμή.
Απόψε η Λεμεσός τιμά 52 επιφανή τέκνα της, και το Δημαρχείο της Λεμεσού αποδείχτηκε
μικρό για να χωρέσει τα 52 «βαριά σαν ιστορία» ονόματα τους.
Την ιστορία της πόλης μας, όπως και κάθε πόλης, την έγραψαν, διαμορφώνοντας
ταυτόχρονα και την ποιότητα, την αξία και τον χαρακτήρα της, κάποιοι ξεχωριστοί άνθρωποι
που έζησαν, δημιούργησαν και αρίστευσαν με την προσφορά τους στις επιστήμες, τον
πολιτισμό, τις τέχνες, την πολιτική, την επιχειρηματικότητα, τον αθλητισμό.
Απόψε, το Δημοτικό Συμβούλιο Λεμεσού, εξ ονόματος όλων των δημοτών της πόλης μας,
τιμά 52 κορυφαίους αθλητές (8 από τους οποίους δεν βρίσκονται πλέον ανάμεσα μας) οι
οποίοι έγραψαν χρυσές σελίδες στην αθλητική ιστορία της πόλης μας. Αυτοί οι 52
συμπολίτες μας είναι μέρος της αθλητικής ιστορίας της Λεμεσού, και είναι αυτοί, όπως και
κάποιοι άλλοι, που δικαίωσαν τον χαρακτηρισμό της αθλητομάνας πόλης για τη Λεμεσό.
Η αποψινή εκδήλωση, είναι ένα χρέος τιμής. Η Λεμεσός εκφράζει τις ευχαριστίες της και
ανταποδίδει την τιμή που της προσέδωσαν επιφανή παιδιά της.
Τιμούμε απόψε συμπολίτες μας που δεν διέπρεψαν απλά στον αθλητισμό, αλλά αποτέλεσαν
και αποτελούν ακόμα πρότυπα για την κοινωνία μας, ιδιαίτερα για τους νέους μας.
Και αυτό που τους καθιστά πρότυπο, δεν είναι οι επιτυχίες τους στον αθλητισμό. Εκείνο που
τους κάνει να είναι πρότυπο είναι το γεγονός ότι η επιτυχία και η δόξα που έζησαν, και
μάλιστα σε νεαρή ηλικία, δεν τους αλλοίωσε ως χαρακτήρες. Δεν χάλασε τις αξίες, τις αρχές
και το ήθος τους. Όλοι τους ανεξαιρέτως παρέμειναν πάντα σεμνοί, καταδεχτικοί,
ανθρώπινοι.
Για τον καθένα από τους τιμώμενους απόψε, θα μπορούσε να γίνει μια ξεχωριστή λαμπρή
εκδήλωση.
Επιλέξαμε όμως να διοργανώσουμε αυτή την κοινή εκδήλωση για να αναδείξουμε το ότι η
αθλητική ιστορία γράφεται με ατομικές μεν επιδόσεις, αλλά έχει ένα συλλογικό χαρακτήρα,
που στηρίζεται πάνω σε, καθολικές αρχές: το αθλητικό ήθος, το ευ αγωνίζεσθαι, τη σκληρή
δουλειά την υπέρβαση του εαυτού μας.
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Υπάρχει όμως και ακόμα ένας ειδικός λόγος για την εκδήλωση αυτή. Οι τιμώμενοι απόψε
αποτελούν μέλη οικογενειών που προσέφεραν στον αθλητισμό περισσότερα από 3 μέλη
τους. Τιμούμε λοιπόν απόψε, τις αθλητικές οικογένειες της Λεμεσού, των οποίων τα παιδιά
σήκωσαν την πόλη τους και την έβαλαν στα πιο ψηλά βάθρα της αναγνώρισης. Κατ’
ακρίβειαν τιμούμε μόνο 13 από τις πολύ περισσότερες οικογένειες που ανήκουν σε αυτή την
πρωτοφανή ομάδα. Με την υπόσχεση ότι θα ακολουθήσουν και οι άλλες εκδηλώσεις τιμής
προς τις υπόλοιπες οικογένειες.
Ταυτόχρονα, ο Δήμος Λεμεσού τιμά απόψε και 4 πολύ ξεχωριστούς συμπολίτες μας, οι
οποίοι είχαν μια τεράστια προσφορά στον αθλητισμό και τους οποίους η Πολιτεία μέχρι
σήμερα δεν έχει τιμήσει στην έκταση που όφειλε. Πρόκειται για τους Κώστα Πάμπου
Μαυρόκωλο, που δεν βρίσκεται πια μαζί μας, τον Ανδρέα Παπαδήμα, τον Κρίστη Βέβη και
τον Ανδρέα Ραζή, και είναι μεγάλη τιμή που τους έχουμε απόψε μαζί μας.
Θέλω, κλείνοντας, να ευχαριστήσω κάποιους καλούς φίλους, χωρίς την αγάπη των οποίων
για τον αθλητισμό δεν θα γινόταν η αποψινή εκδήλωση.
Ευχαριστώ το Δημοτικό Σύμβουλο Λοΐζο Μαυρουδή, Πρόεδρο της Επιτροπής Νεολαίας και
Αθλητισμού, από τους λίγους που ξέρουν από πρώτο χέρι τι θα πει δόξα στον αθλητισμό.
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 πρωταθλητές μας που απαρτίζουν το Αθλητικό Γραφείο Λεμεσού, το
Γιάννη Ζησιμίδη και τη Μαρία Παπαδοπούλου.
Ευχαριστώ τη Μαρία Αντωνίου και τους υπόλοιπους λειτουργούς του Δήμου που
εργάστηκαν για να γίνει η εκδήλωση αυτή πραγματικότητα.
Τέλος ευχαριστώ όλους εσάς που γεμίσατε ασφυκτικά ακόμα μια φορά αυτόν τον πλέον
επίσημο χώρο του Δήμου Λεμεσού και μας δώσατε τη χαρά να σας φιλοξενήσουμε.
Σας ευχαριστώ.

