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Ομιλία του Δημάρχου Λεμεσού κ. Νίκου Νικολαΐδη
στην παρουσίαση του βιβλίου «Ο πρώτος Αγώνας –
Η πρώτη Εθνική Κύπρου και οι ξεχασμένοι θρύλοι
του κυπριακού ποδοσφαίρου», 6 Φεβρουαρίου 2018,
7:00 μμ, Παττίχειο Θέατρο
Κύριε Πρόεδρε του Δημοκρατικού Συναγερμού,
Κύριε Γενικέ Γραμματέα του ΑΚΕΛ,
Κύριοι εκπρόσωποι κομμάτων,
Κύριοι Πρέσβεις,
Κύριοι Βουλευτές,
Κήριοι Δήμαρχοι,
Κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι,
Κύριε Πρόεδρε του ΚΟΑ,
Κυρίες και Κύριοι,
Αγαπητοί Θρύλοι του Κυπριακού Ποδοσφαίρου,
Την ιδέα να τιμηθούν οι «θρύλοι» της πρώτης Μεικτής
Κύπρου,

την είχε αρχικά ένας από τους λίγους

αυθεντικούς φιλάθλους, ο Νίκος Παπάς. Ήταν μια ιδέα
που

σιγά-σιγά

αγκαλιαζόταν

από

ολοένα

και

ποερισσότερο κόσμο.
Η πρώτη εκδήλωση να τιμηθούν αυτοί οι ξεχασμένοι
από την πολιτεία, αλλά ζωντανοί στην μνήμη του
κυπριακού λαού θρύλοι της πρώτης μικτής μας, ήλθε
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με πρωτοβουλία του Προέδρου του ΔΗΣΥ, φίλου
Αβέρωφ Νεοφύτου.
Απόψε, είναι η δεύτερη ανοικτή εκδήλωση προς τιμήν
αυτών των ηρώων του κυπριακού ποδοσφαίρου, και
γίνεται με αφορμή την έκδοση ενός εξαιρετικού
πραγματικά βιβλίου, αφιερωμένου στον πρώτο αγώνα
της Μικτής Κύπρου, στις 13 Νοεμβρίου του 1960, με
αντίπαλο την Εθνική Ισραήλ.
Αξίζουν

θερμά

συγχαρητήρια

στο

βετεράνο

αθλητικογράφο Νίκο Παπά και στους συνεργάτες του,
Γιώργο Αγαπίου, Λυκούργο Κουρκουβέλα και Ανδρέα
Σταυρινίδη για τη συγγραφή αυτής της ειδικής έκδοσης
για την πρώτη Μικτή Κύπρου και τους θρύλους του
Κυπριακού ποδοσφαίρου που έλαβαν μέρος στον
ιστορικό εκείνο πρώτο διεθνή αγώνα της κυπριακής
ομάδας.
Η έκδοση του βιβλίου αυτού, αλλά και η αποψινή
πανηγυρική εκδήλωση και μαζική παρουσία όλων
εσάς, είμαι σίγουρος ότι θα ανοίξει τοι δρόμο και για
την από μακρού οφειλόμενη, κρατική αναγνώριση, με
έμπρακτο τρόπο, προς τους μεγάλους αυτούς αθλητές
μας.
1.
2.
3.
4.

Νίκος Ελευθεριάδης
Πάμπος Χαραλάμπους
Μιλτής Μιχαηλίδης
Κώστας Παναγιώτου
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5. Αντώνης Καράς
6. Βάσος Αριστοτέλους
7. Δημήτρης Ζάγκυλος
8. Μιχαλάκης Γιασεμή-Σιαλής
9. Πανίκος Κρυστάλλης
10.
Ανδρέας Χριστοδούλου Πάκκος
11.
Παναγιώτης Κοντεάτης-Τσελεπής.
12.
Γιώτης Καραβοκύρης
13.
Σταύρος Χατζημιχαήλ
14.
Κυριάκος Παντελίδης
15.
Ανδρέας Κακουλλής

Τα

15

αυτά

νεαρά

παιδιά,

δεν

ήταν

απλά

ποδοσφαιριστές μιας ποδοσφαιρικής ομάδας. Η πρώτη
«Μικτή» Κύπρου ήταν η ίδια η νεαρή Κυπριακή
Δημοκρατία. που από αποικία απόκτησε ξαφνικά
κρατική

υπόσταση

και

αναγνώριση

στη

διεθνή

κοινότητα. Και αυτοί οι πρώτοι ποδοσφαιριστές της
εκπροσωπούσαν όλους τους υπόλοιπους Κυπρίους, που
από υποτακτικά υποκείμενα
ξαφνικά

περήφανοι

μιας αποικίας, έγιναν

πολίτες

μιας

ανεξάρτητης

πολιτείας. Αυτή τη νέα τάξη πραγμάτων, που καλάκαλά δεν καταλάβαιναν οι απλοί κύπριο πολίτες,
κλήθηκαν οι νεαροί τότε ποδοσφαιριστές να την
εκφράσουν μέσα στο γήπεδο, στις 13 του Νιόβρη του
1960, στον πρώτο επίσημο αγώνα της «Μικτής»
Κύπρου. Και το έκαναν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο,
βάζοντας τεράστιες παρακαταθήκες για το μέλλον, όχι
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απλά το ποδοσφαιρικό μέλλον, της πατρίδας μας.
Αυτοί οι νεαροί ποδοσφαιριστές έδωσαν τα πρώτα
δείγματα γραφής για τον τρόπο που μπορούσαμε και
οφείλαμε ως Κύπρος να διεκδικήσουμε τη δική μας
αξιοπρεπή, αυτόνομη και ισότιμη με άλλα κράτη
παρουσία.
Πέρα όμως από τους κρατικούς συμβολισμούς, οι
πρώτοι αυτοί θρύλοι του κυπριακού ποδοσφαίρου,
εκπροσωπούσαν, ατομικά και συλλογικά,

αξίες που

ακόμα δεν είχαν προλάβει να κηλιδωθούν από τις
σκοπιμότητες και τις διαπλοκές της νέας τάξης
πραγμάτων στη νεαρή κυπριακή πολιτεία. Το τίμιο
παιχνίδι,

την

αφοσίωση,

την

ανιδιοτέλεια,

τη

συναδελφοσύνη, το ήθος. Αρχές και αξίες που σήμερα
δεν τις βρίσκουμε εύκολα, αλλά και εκεί που τις
βρίσκουμε τις βρίσκουμε τις περισσότερες φορές
νοθευμένες.
Η πρωτοφανής και ποικιλόμορφη κρίση που περνά η
πατρίδα μας τα τελευταία χρόνια, ανέδειξε με τον πιο
έντονο τρόπο τα ελλείμματα και τα αδιέξοδα της
κυπριακής κοινωνίας, που έχει οδηγηθεί, με τα δικά
μας λάθη και την αδιαφορία μας σε μια πορεία φθοράς.
Όσοι τουλάχιστον αναγνωρίζουμε αυτή τη φθορά,
οφείλουμε

να

αναζητήσουμε

αναχώματα για να την ανακόψουμε.

και

να

βρούμε

5

Έχομε την τιμή να έχουμε απόψε μαζί μας τη ζωντανή
παρουσία κάποιων από τους θρύλους της πρώτης
Μικτής μας, αλλά και παρούσα τη ζωντανή μνήμη
όσων μας έφυγαν. Βλέποντας αυτούς που είναι απόψε
μαζί μας, ηλικιωμένους πλέον άνδρες, βλέπουμε στο
βλέμμα τους την ίδια νεανική φλόγα που είχαν στα
είκοσι τους χρόνια, γιατί αυτή η φλόγα ποτέ δεν
έσβησε, παρά την ταλαιπωρία και τις δυσκολίες της
ζωής που πέρασαν οι πλείστοι από αυτους. Μέσα στην
καρδιά και στη σκέψη τους δεν χάθηκαν οι αρχές και
αξίες που ως νεαρά παιδιά εκπροσωπούσαν. Αυτοί οι
«ζωντανοί θρύλοι» αποτελούν σήμερα τα πιο ισχυρά
σύμβολα, τα πιο ισχυρά αναχώματα στη πορεία
φθοράς των αρχών και αξιών μας. Είναι αυτή την
πραγματικότητα

που

αναδεικνύει

η

σημερινή

εκδήλωση. Γιατί πρέπει ως λαός να ξαναβρούμε τις
πραγματικές αρχές και αξίες μας, να ξαναβρούμε τον
παλιό, καλό μας εαυτό.
Αυτές τις αρχές και αξίες είναι που αναδεικνύει το
βιβλίο για τους θρύλους της πρώτης Εθνικής. Και για
αυτό ευχαριστούμε ακόμα μια φορά τους συγγραφείς
του βιβλίου για αυτή τους τη συμβολή. Τους ευχαριστώ
ιδιαίτερα για την μεγάλη τιμή που μου έκαναν, να μας
δώσουν την ευκαιρία να τιμήσουμε ως Δήμος Λεμεσού
αυτούς τους θρύλους της ζωής και του ποδοσφαίρου.
Θα ήθελα, πριν τελειώσω, να κάνω μια ιδιαίτερη
αναφορά στον προπονητή της πρώτης Μικτής μας, τον
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αείμνηστο Αργύρη Γαβαλά. Τον πατέρα του κυπριακού
ποδοσφαίρου.

Τον

άνθρωπο

που

δίδαξε

και

ποδόσφαιρο, και αθλητικό ήθος, κυρίως αθλητικό ήθος.
Γιατί δεν μπορεί πραγματικό ποδόσφαιρο, χωρίς
αθλητικό ήθος. Η Κυπριακή πολιτεία και το κυπριακό
ποδόσφαιρο, οφείλεουν πολλά στον Αργύρη Γαβαλά.
Δράττομε της ευκαιρίας της παρουσίας απόψε μαζί μας
του

εκπροσώπου

Νικολαΐδη.

Του

του

ΚΟΑ,

μεταφέρω

του

φίλου

Αντώνη

την

εισήγηση

για

μετονομασία του νέου σταδίου της Λεμεσού, από
Limassol Arena, σε «Στάδιο Αργύρη Γαβαλά». Είμαι
σίγουρος ότι μια τέτοια χειρονομία θα επικροτείτο από
το σύνολο των Λεμεσιανών φιλάθλων.
Από πλευράς του Δήμου Λεμεσού, θέλω απόψε να σας
ανακοινώσω την πρόθεση μου να καταθέσω στην
επόμενη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λεμεσού,
δύο εισηγήσεις: Την ονομασία μιας οδού της πόλης μας,
ως οδού «Αργύρη Γαβαλά», και την ονομασία ενός
πάρκου, που να είναι κοντά σε αυτή την οδό, σε «Πάρκο
Πρώτης Μικτής Κύπρου».
Καταθέτω επίσης την υπόσχεση ότι στο Αθλητικό
Μουσείο που ο Δήμος Λεμεσού θα ανεγείρει στο χώρο
του Φυτιδίου Αθλητικού Κέντρου – ΓΣΟ, θα υπάρχει
μια ειδική έκθεση για την θρυλική αυτή πρώτη Μικτή
Κύπρου.
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Αυτές όλες οι ενέργειες μας είναι ένα ελάχιστο δείγμα
της εκτίμησης και του σεβασμού μας προς τους
θρύλους της πρώτης Μικτής μας.
Σας ευχαριστώ.

