Ομιλία του Δημάρχου Λεμεσού, κ. Νίκου Νικολαΐδη στην
εκδήλωση αφιερωμένη στην Ημέρα της Νίκης την Τρίτη 9
Μαίου 2017 στις 7.00 μ.μ. στο Πολυλειτουργικό Πάρκο
(συνδιοργάνωση Ρωσικής Πρεσβείας – Δήμου Λεμεσού)
Αξιότιμε κ. Πρέσβη της Ρωσικής Ομοσπονδίας
Κυρίες και κύριοι,
Είναι με ιδιαίτερη χαρά που αποδέχτηκα την πολύ τιμητική
πρόσκληση του φίλου Πρέσβη να συνδιοργανώσουμε και να
θέσουμε από κοινού υπό την αιγίδα μας τη φετινή εκδήλωση
που γίνεται με την ευκαιρία των 72 χρόνων από τη μεγάλη
Νίκη των λαών κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
Με την ενέργεια μας αυτή, ο Δήμος Λεμεσού θέλει να τιμήσει
τους ήρωες για τη θυσία τους και τους βετεράνους

για τη

συμμετοχή τους σε αυτό τον μεγαλειώδη πόλεμο ενάντια στο
ναζιστικό ολοκληρωτισμό. Τιμούμε τη θυσία τους και τη
συμβολή

τους

στη

διατήρηση

της

ελευθερίας

και

της

αξιοπρέπειας όλων των λαών του κόσμου.
Είναι ιστορικό γεγονός ότι η συμβολή του ρωσικού λαού, η
αποφασιστικότητα του, η αυτοθυσία και η γενναιότητα του
υπήρξαν καθοριστικά στοιχεία στην έκβαση του πολέμου.
Σήμερα

καταθέτουμε

τη

ευγνωμοσύνη

μας

προς

τα

εκατομμύρια των νεκρών που με το αίμα τους απέτρεψαν την
υποδούλωση της ανθρωπότητας στις δυνάμεις του άξονα.
Από τον παγκόσμιο αυτό αγώνα δεν ήταν δυνατό να
απουσιάσουν οι Κύπριοι. Από την πρώτη ημέρα του πολέμου
εκατοντάδες Κύπριοι

κατετάγησαν ως εθελοντές στον

ελληνικό στρατό και πολέμησαν στο Αλβανικό μέτωπο. 30

χιλιάδες συνολικά Κύπριοι κατετάγησαν στο Βρετανικό Στρατό
και πολέμησαν στην Ελλάδα, την Αίγυπτο, τη Λιβύη και την
Κρήτη. Η μικρή Κύπρος επέλεξε το δρόμο της αξιοπρέπειας και
της τιμής, σε αντίθεση με άλλες χώρες που διάλεξαν την
εύκολη λύση της ουδετερότητας. Αυτή της την επιλογή η
Κύπρος την πλήρωσε με αίμα. Οι λαοί όμως κρίνονται στα
σταυροδρόμια της ιστορίας. Κρίνονται στις μεγάλες επιλογές.
Επιλογές μεταξύ του αγώνα ή της υποταγής. Μεταξύ της
εύκολης, αλλά αναξιοπρεπούς λύσης, και της δύσκολης αλλά
περήφανης επιλογής.
Η συμμετοχή των δύο λαών μας στο Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο,
είναι ένα από στοιχεία που σφυρηλάτησαν μια φιλία στέρεη
και διαχρονική. Μια φιλία που στηρίζεται πάνω στις ίδιες αρχές
και αξίες. Τις αρχές της ελευθερίας και της ανθρώπινης
αξιοπρέπειας.
Ο Δήμος Λεμεσού θέλοντας να τιμήσει αυτές τις αρχές και
αξίες, προγραμματίζει την διαμόρφωση ενός δημόσιου πάρκου
της πόλης μας, ως «Πάρκου Νίκης». Αυτό το πάρκο θα είναι
ένα μνημείο που θα τιμά και θα θυμίζει τις θυσίες των λαών
μας κατά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Θα τιμά και θα θυμίζει τις
διαχρονικής κοινές μας αρχές και αξίες στους νέους μας και
στις μελλοντικές γενεές.
Αυτή μας η απόφαση ας θεωρηθεί ως μια ελάχιστη ένδειξη της
οφειλόμενης τιμής και ευγνωμοσύνης προς τους τιμημένους
ήρωες και βετεράνους μας.
Ζήτω η μεγάλη νίκη των λαών για την ελευθερία.

