Ομιλία του Δημάρχου Λεμεσού κ. Νίκου Νικολαΐδη στην
τελετή απονομής του «Βραβείου Ευρωπαίου Πολίτη 2017»
στον Δρα Αμερίκο Αργυρίου, την Παρασκευή, 29
Σεπτεμβρίου 2017, στις 11.00 π.μ. στο Δημοτικό Μέγαρο
Κυρίες και κύριοι,
Είναι ξεχωριστή η τιμή για το Δήμο Λεμεσού, να φιλοξενήσει
στο Δημοτικό Μέγαρο την τελετή απονομής του «Βραβείου
Ευρωπαίου Πολίτη 2017» σε ένα επιφανή Δημότη του, τον Δρ
Αμερίκο Αργυρίου, τον οποίο τιμά σήμερα η Ευρωπαϊκή
Ένωση για την συνεισφορά του στην επιστήμη και στην
κοινωνία, στην αναβάθμιση της υγείας και του ιατρικού
επαγγέλματος στην Κύπρο.
Εκ μέρους του Δήμου Λεμεσού, ευχαριστούμε και συγχαίρουμε
συνάμα το ΕΚ για την απόφαση του να τιμήσει τον Αμερίκο
Αργυρίου. Είναι μια απόφαση που τιμά και το ΕΚ αλλά και τις
Ευρωπαϊκές αρχές και αξίες.
Ο Γιατρός Αργυρίου είναι ένα ανεπανάληπτο μείγμα ενός
πρωτοπόρου επιστήμονα, ενός πολιτικοποιημένου ανθρώπου
του πνεύματος, ενός κορυφαίου εκφραστή της κοινωνικής
αλληλεγγύης, ενός απόλυτου ανθρωπιστή, και θα μπορούσα
να συνεχίσω με πάρα πολλές άλλες ιδιότητες και επίθετα
υπερθετικού βαθμού. Δεν χρειάζεται όμως να το κάνω.

Αισθάνομαι όμως την ανάγκη, με την ευκαιρία της απονομής
του Ευρωπαϊκού αυτού βραβείου, να εκφράσω εκ μέρους του
Δημοτικού Συμβουλίου αλλά και ολόκληρης της Λεμεσού, για
ακόμα μια φορά, την απέραντη μας αγάπη, ευγνωμοσύνη και
περηφάνεια για το Γιατρό Αμερίκο Αργυρίου. Εκφράζουμε από
τα βάθη της καρδιάς μας ένα μεγάλο ευχαριστώ για την
τεράστια προσφορά του προς την ιατρική επιστήμη, για την
τεράστια προσφορά του προς τους συνανθρώπους μας με
νοητική στέρηση και προς τις οικογένειες τους, αλλά κυρίως
τον ευχαριστούμε γιατί μας έκανε τόσο σε ατομικό όσο και σε
συλλογικό επίπεδο να θέλουμε να γίνουμε περισσότερο
αλληλέγγυοι, περισσότερο κοινωνικά ευαίσθητοι, περισσότερο
άνθρωποι. Ο Γιατρός Αργυρίου άλλαξε ανεπανόρθωτα την
κοινωνία της Κύπρου, άλλαξε τους ανθρώπους και
διαμόρφωσε νέες, πιο σωστές κοινωνικές αντιλήψεις.
Την περασμένη Δευτέρα βράδυ, ο Δήμος Λεμεσού τίμησε ένα
άλλο άξιο τέκνο της, το μεγάλο μας μουσικοσυνθέτη Μάριο
Τόκα. Ασυναίσθητα η μνήμη μου πήγε 13 χρόνια πίσω, όταν το
2014, σε μια εκδήλωση που διοργανώθηκε προς τιμήν του
Αμερίκου Αργυρίου, ο Μάριος Τόκας με ένα μόνο τηλεφώνημα
μας ήλθε από την Αθήνα στην εκδήλωση μας για να
τραγουδήσει για τον γιατρό το αγαπημένο του τραγούδι, τη
Ανούλα του Χιονιά. Είμαι σίγουρος Γιατρέ μου πως αν ζούσε
σήμερα ο Μάριος θα ήταν και πάλι μαζί μας για να σου
ξανατραγουδήσει.

Να ‘σαι καλά Γιατρέ μας και ο Θεός να σου δώσει πολλά
πολλά ακόμα χρόνια.

