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Ομιλία Δημάρχου Λεμεσού κ. Νίκου Νικολαΐδη στο δείπνο που δόθηκε προς τιμήν
του Πατριάρχη Αλεξάνδρειας και πάσης Αφρικής Θεόδωρο Β΄ στο ξενοδοχείο
Κούριον 11 Νοεμβρίου 2019
Μακαριώτατε Πατριάρχη Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής,
Πανιερώτατε Μητροπολίτη Λεμεσού,
Σεβαστοί Πατέρες,
Φίλε Αντιδήμαρχε, φίλοι Δημοτικοί Σύμβουλοι,
Με μεγάλη χαρά και συγκίνηση σας καλωσορίζουμε, Μακαριότατε στην πόλη μας,
την πόλη της Λεμεσού.
Καλωσορίζουμε επίσης τους συνεργάτες σας, μερικούς από τους οποίους είχαμε τη
χαρά να συναντήσουμε κατά την πρόσφατη μας επίσκεψη στην Αλεξάνδρεια, όπου
τύχαμε της γενναιόδωρης φιλοξενίας σας.
Επιτρέψτε μου, ακόμα μια φορά εκ μέρους όλου του Δημοτικού Συμβουλίου Λεμεσού
που είναι απόψε σύσσωμο εδώ, και αντικατοπτρίζοντας τα αισθήματα όλων των
συμπολιτών μας, να εκφράσω προς εσάς προσωπικά και προς το Παλαίφατο
Πατριαρχείο Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής, που αποτελεί μια από τις
λαμπρότερες εκκλησίες της Ορθοδοξίας, τον απέραντο σεβασμό και εκτίμηση μας για
το κορυφαίο ποιμαντικό και ιεραποστολικό σας έργο, και για την πατρική σας στήριξη
στους Ελλαδίτες και Κύπριους Έλληνες που διαμένουν στην Αίγυπτο αλλά και σε
ολόκληρη την Αφρική.
Μακαριώτατε,
Η πρόσφατη επίσκεψη αντιπροσωπείας της πόλης μας στην αδελφή πόλη της
Αλεξάνδρειας, ήταν ένα ταξίδι που υπερέβαινε μια απλή επίσκεψη για
επαναβεβαίωση και συνομολόγηση συμφωνιών μεταξύ των τοπικών αρχών, αλλά και
άλλων φορέων των δύο πόλεων. Το ταξίδι μας εκείνο υπήρξε για όλους ένα εθνικό
και θρησκευτικό προσκύνημα.
Ένα εθνικό προσκύνημα σε μια πόλη και σε μια χώρα όπου ανεξάρτητα αν έχουν
παραμείνει ελάχιστοι Έλληνες, Ελλαδίτες και Κύπριοι, τα αποτυπώματα του
Ελληνικού Πολιτισμού παραμένουν και θα παραμείνουν στους αιώνες που θα
έλθουν.
Υπήρξε όμως το ταξίδι μας στην Αλεξάνδρεια και στο Πατριαρχείο και μια
θρησκευτική αναβάπτιση. Στο Πατριαρχείο όπου υπηρέτησε ο Πολιούχος μας Άγιος,
ο Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων, όπου υπηρέτησε ο αδικοχαμένος συμπατριώτης μας
Πέτρος ο Ζ’, και τώρα υπηρετείτε εσείς Μακαριότατε, σε καιρούς χαλεπούς.
Κατά την επίσκεψη μας στο Πατριαρχείο, με τη συνάντηση μαζί σας και ακούοντας τα
λόγια σας τα αίσθημα που μας κυρίευσε ήταν ότι δεν είμαστε ως Έλληνες της Κύπρου,
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μόνοι. Δεν είμαστε μόνοι ούτε εθνικά ούτε θρησκευτικά. Δεν είμαστε μόνοι γιατί
υπάρχει η ορθοδοξία σε όλο τον κόσμο, και γιατί υπάρχει και ο Ελληνισμός της
διασποράς, το καλύτερο ίσως κομμάτι του Ελληνισμού.
Το μήνυμα που θέλουμε να σας μεταφέρουμε σήμερα, Μακαριότατε, είναι ότι ούτε
εσείς είσαστε και δεν πρέπει να αισθάνεστε μόνοι. Και θα θέλαμε ως Λεμεσός να σας
καταθέσουμε την μικρή αλλά αμέριστη αγάπη και συμπαράσταση μας.
Αισθανόμαστε ιδιαίτερη χαρά που αποδεχτήκατε την πρόταση που από κοινού σας
κάναμε με το Πανεπιστήμιο της πόλης μας για την ψηφιοποίηση του τεράστιας αξίας
αρχείου του Πατριαρχείου σας. Σας ευχαριστούμε που μας δώσατε την ευκαιρία για
αυτή την πρακτική δράση στήριξης προς το Πατριαρχείο σας
Μακαριώτατε,
Είμαστε μια πόλη με μακρά ιστορία. Μια πόλη που είχε την τύχη να την υπηρετήσουν
πεφωτισμένοι πολιτικοί και θρησκευτικοί ηγέτες. Μια πόλη που υπήρξε ανοικτή και
φιλόξενη σε Έλληνες της διασποράς που επιχειρούσαν να επαναπατριστούν, αλλά και
ανθρώπους κάθε καταγωγής που αναζητούσαν ένα καταφύγιο. Αυτή η διαδρομή
διαμόρφωσε τη Λεμεσό του σήμερα. Μια πόλη που δεν είναι μόνο η οικονομική και
πολιτιστική πρωτεύουσα της Κύπρου. Είναι μια πόλη με έντονο το πνεύμα της
κοινωνικής ευαισθησίας και της κοινωνικής αλληλεγγύης. Πνεύμα που ενισχύεται και
εμπνέεται από τη δράση της Μητρόπολης Λεμεσού και του αγαπημένου μας
Μητροπολίτη.
Ο Μητροπολίτης μας συνεχίζει σήμερα το έργο του προκατόχου και πολιούχου της
πόλης μας. Η πόλη μας παράλληλα με τη θρησκευτική και ποιμαντική καθοδήγηση
της Μητρόπολης μας, έχει και την πολύπλευρη φιλανθρωπική στήριξη της
Μητρόπολης μας με το κοινωνικό της παντοπωλείο, το καθημερινό συσσίτιο για τους
άπορους και τις δεκάδες εκδηλώσεις και προγράμματα στήριξης προς τους
αναξιοπαθούντες συμπολίτες μας.
Ο Δήμος Λεμεσού, εν τω μέτρω των δικών του ευθυνών και αρμοδιοτήτων, σε πλήρη
και αγαστή συνεργασία με τη Μητρόπολη, προωθεί τα δικά του κοινωνικά
προγράμματα, είτε αφορούν του άστεγους με το δημοτικό κέντρο αστέγων, είτε τους
μετανάστες, με το δικό του κοινωνικό παντοπωλείο και τα προγράμματα για
ευάλωτες οικογένειες και νέους
Μακαριότατε, θα ήθελα τελειώνοντας να εκφράσω ακόμα μια φορά την μεγάλη μας
χαρά που θα έχουμε την ευκαιρία να δεχτούμε την ευλογία σας και την πατρική σας
αγάπη και να συνεορτάσουμε όλοι μας, μαζί με τον Μητροπολίτη μας Αθανάσιο την
ιερή μνήμη του πολιούχου αγίου της πόλης μας.
Ευχόμεθα κάθε καλό στο Πατριαρχείο Αλεξανδρείας και σε σας προσωπικά, επ’
αγαθώ του χριστεπώνυμου πλήθους της Αιγύπτου και της υπόλοιπης Αφρικής.
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Επιτρέψτε μου να σας επιδώσω, εις ένδειξην αγάπης και εκτίμησης ένα μικρό
αντίγραφο του καραβιού της Κερύνειας, που συμβολίζει τους ακατάλυτους δεσμούς
του Ελληνισμού παγκόσμια.
Πανιερώτατε, θα ήθελα εκ μέρους του ΔΣ, να σας προσφέρω αυτό το μικρό δώρο ως
ένα ελάχιστο δείγμα της ευγνωμοσύνης μας για όσα κάνετε για την πόλη μας.

