Χαιρετισμός του Δημάρχου Λεμεσού κ. Νίκου Νικολαΐδη,
στην εκδήλωση που διοργανώνουν οι εκπαιδευτικές
οργανώσεις ΠΟΕΔ, ΟΕΛΜΕΚ και ΟΛΤΕΚ με το Δήμο
Λεμεσού για τoν εορτασμό των Εθνικών Επετείων της 25ης
Μαρτίου, 1821 και της 1ης Απριλίου, 1955 στο πολιτιστικό
κέντρο Πάνος Σολομωνίδης, την Τρίτη 28 Μαρτίου, 2017,
στις 7.00 μμ.
Κύριε Εκπρόσωπε του Υπουργείου Παιδείας & Πολιτισμού,
Κύριοι Προέδροι και αγαπητά μέλη των Διοικητικών
Συμβουλίων των Εκπαιδευτικών Οργανώσεων Λεμεσού, της
ΟΕΛΜΕΚ, της ΟΛΤΕΚ και της ΠΟΕΔ
Αξιότιμοι προσκεκλημένοι,
Αγαπητοί εκπαιδευτικοί,
Κυρίες και Κύριοι.
Με ιδιαίτερη χαρά παρευρίσκομαι για να χαιρετίσω την
αποψινή επετειακή εκδήλωση που ο Δήμος της πόλης μας,
συνδιοργανώνει με τις Εκπαιδευτικές Οργανώσεις Λεμεσού,
την ΟΕΛΜΕΚ, την ΟΛΤΕΚ και την ΠΟΕΔ για να τιμήσουμε τις
δύο Εθνικές μας επετείους, την 25η Μαρτίου, 1821 και την 1η
Απριλίου, 1955.
Επετειακές εκδηλώσεις όπως η αποψινή, αποτελούν ελάχιστο
χρέος τιμής απέναντι στην ιστορία μας. Ελάχιστο χρέος τιμής
απέναντι στους ήρωες της πατρίδας μας, που θυσίασαν τη ζωή
τους στο βωμό του πανανθρώπινου και διαχρονικού αγαθού:
της ελευθερίας.
Ταυτόχρονα αυτές οι εκδηλώσεις κρατούν τη συλλογική μας
μνήμη διαυγή. Για να μπορούμε με καθαρότητα να βλέπουμε
από πού ερχόμαστε και προς τα που πρέπει να πάμε, ως
ελληνισμός.
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Είναι πάνω σε αυτή τη διαύγεια της ιστορικής μνήμης που
πρέπει να κτίσουμε την εθνική ενότητα, που σήμερα είναι
απαραίτητα όσο ποτέ άλλοτε.
Σήμερα που τη μικρή μας πατρίδα, ακόμα μια φορά,
«κουβαλούν τα νέφη» και «από τις τέσσερις μερκές».
Σήμερα είναι που χρειάζεται να αντλήσουμε διδάγματα από
την ιστορία μας, από τα ηρωϊκά γεγονότα της 25 ης Μαρτίου και
της 1ης του Απρίλη. Να ξανασκεφτούμε σε ποια βάθη μας
οδήγησε ο εθνικός διχασμός. Και σε ποια ύψη μας ανέβασε η
πίστη στο δίκαιο του αγώνα μας.
Και να χαράξουμε την πορεία μας.
‘Εχοντας μόνο υπόψη, το χρέος μας προς τους προγόνους μας,
αλλά και τις ευθύνες μας προς τα παιδιά μας.
Και προπαντός να μην ξεχνούμε ούτε για μια στιγμή αυτό που
μας άφησε ως παρακαταθήκη ο εθνικός μας ποιητής, ο Βασίλης
Μιχαηλίδης.
Ότι «Η ρωμιοσύνη εν φυλή συνότζιαιρη του κόσμου. Κανένας
δεν ευρέθηκε για να την εξαλήψει».
Θέλω με την ευκαιρία αυτή να συγχαρώ τις τρεις Εκπαιδευτικές
Οργανώσεις της πόλης μας, την ΟΕΛΜΕΚ, την ΟΛΤΕΚ και την
ΠΟΕΔ για την πλούσια και αξιέπαινη δράση και προσφορά
τους στα εκπαιδευτικά δρώμενα της πόλης και της επαρχίας
μας.
Συγχαίρω επίσης τους διοργανωτές της εκδήλωσης και όλους
όσους θα λάβουν μέρος στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα που θα
ακολουθήσει.
Σας ευχαριστώ.
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