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Χαιρετισμός του Δημάρχου Λεμεσού Νίκου Νικολαΐδη στην εκδήλωση τιμής για τους
ηρωικούς νεκρούς από τη φονική έκρηξη στο Μαρί, 13/7/2019, Παττίχειο Δημοτικό
Θέατρο
Με αισθήματα εθνικής περισυλλογής, η Λεμεσός τιμά τους 13 ήρωες της φονικής έκρηξης
της 11 Ιουλίου του 2011.
Τιμούμε τα 13 παλικάρια που έδωσαν τη ζωή τους εκτελώντας το καθήκον τους, στην
υπηρεσία της πατρίδας.
Εκφράζομε 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.
Σήμερα όσο ποτέ άλλοτε, έχουμε ανάγκη ως κοινωνία από 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 πραγματική αξία της
κοινωνίας μας: η προσήλωση στο καθήκον, η γενναιότητα, η αυταπάρνηση, ο
πατριωτισμός.
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 του λαού μας. Η θυσία των 13 ηρώων μας αποτελεί
την 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 προς τον διακεκριμένο Ελλαδίτη ηθοποιό Γιώργο Κιμούλη. Προς το συμπατριώτη
μας Κώστα Χατζηχριστοδούλου, προς τον Βάσο Αργυρίδη, στη Χορωδία Διάσταση και τους
μουσικούς της αποψινής εκδήλωσης.
Η αποψινή εκδήλωση αποτελεί χρέος μνήμης και τιμής. Το μήνυμα της θυσίας των 13
ηρώων του Μαρί αποτελεί πηγή αισιοδοξίας και πίστης στο μέλλον της πατρίδας μας.
Σας ευχαριστώ.
Νομίζω εκφράζω τα αισθήματα όλων, λέγοντας πως η αποψινή εκδήλωση άγγιξε βαθιά τις
ψυχές όλων μας. Σας ευχαριστούμε για αυτή την ανεπανάληπτη εμπειρία.
Θα ήθελα να σας προσφέρω ένα αναμνηστικό δώρο, ένα ασημένιο καραβάκι της
Κερύνειας, εις ένδειξη εκτίμησης της πόλης της Λεμεσού προς το πρόσωπο σας.

