Ομιλία του Δημάρχου Λεμεσού κου Νίκου Νικολαΐδη, στο
ετήσιο μνημόσυνο των αειμνήστων Δημάρχων, των ευεργετών και των
δωρητών του Δήμου που έγινε την Κυριακή 17 Μαρτίου 2019 στον
Kαθεδρικό Ναό Αγίας Νάπας Λεμεσού.

Δήμος και Εκκλησία, τιμούμε και μνημονεύουμε σήμερα, όπως και κάθε
χρόνο, τους Δημάρχους, Δημοτικούς Συμβούλους, Ευεργέτες και Δωρητές της
πόλης μας.
Τιμούμε και φέρνουμε στη μνήμη μας όλους αυτούς τους επιφανείς
συμπολίτες μας που υπηρέτησαν την πόλη μας και την σήκωσαν ψηλά στα
βάθρα της ανάπτυξης, του πολιτισμού και της κοινωνικής ευημερίας.
Οφείλουμε να διατηρούμε ζωντανή την μνήμη και το έργο όλων αυτών των
φωτεινών συνδημοτών μας, και να μεταφέρουμε στους νεότερους την
ανυπέρβλητη προσφορά τους.

Η Λεμεσός ευτύχησε να την δημαρχεύσουν μια σειρά από πεφωτισμένους
άνδρες, με όραμα, με πολιτική βούληση και με αποτελεσματικότητα. Με τους
πρώτους δημάρχους της, τον Χριστόδουλο Καρύδη, τον Ιωάννη
Καραγεωργιάδη, τον Δημοσθένη Χατζηπαύλου και τον Χριστόδουλο Σώζο
απέκτησε ουσιαστικά τον αστικό της χαρακτήρα και άρχισε να
μετατρέπεται σε μια σύγχρονη, για τα δεδομένα της τότε εποχής, πόλη. Οι
δήμαρχοι που ακολούθησαν, ο Μιχαήλ Η. Μιχαηλίδης, ο Σπύρος
Αραούζος, ο Αλέκος Ζήνωνος, ο Χριστόδουλος Χατζηπαύλου, ο Γεώργιος
Κατσουνωτός, ο Κώστας Παρτασίδης, ο Πλουτής Σέρβας, ο Νίκος Παττίχης
και ο Φώτης Ι. Κολακίδης συνέχισαν με αφοσίωση αυτή την αναπτυξιακή
πορεία της πόλης, συμβάλλοντας ο καθένας σε πολλούς και ξεχωριστούς
τομείς, ώστε να παραδώσουν μια πόλη ακμάζουσα στους εκλελεγμένους
δημάρχους που ακολούθησαν στα μέσα της δεκαετίας του 1980.
Ο καθένας από όλους αυτούς τους δημάρχους είχε τη δική του σημαντική
συμβολή στην ιστορική πορεία της πόλης μας. Μέσα στα πλαίσια μιας
συλλογικής προσπάθειας, και μια πόλη είναι πάνω απ’ όλα μια συλλογική
υπόθεση, Δήμαρχοι και Δημοτικά Συμβούλια συνέβαλαν στη δημιουργία των
προϋποθέσεων ώστε οι Λεμεσιανοί να έχουν πρώτοι τα οφέλη από νέες
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τεχνολογίες, όπως ο ηλεκτρισμός και η τηλεφωνία. Δημιούργησαν σχολεία,
βιβλιοθήκες, δημόσιους κήπους, έδωσαν έμπρακτα δείγματα του ρόλου της
τοπικής αυτοδιοίκησης σε θέματα κοινωνικής πολιτικής, με τη δημιουργία
κοινωνικής στέγης, δημοτικών εστιατορίων, δημοτικών φαρμακείων, έδωσαν
στήριξη στην πνευματική και πολιτιστική δημιουργία της πόλης μας.
Τιμούμε σήμερα όλους αυτούς τους δημάρχους και τα Δημοτικά Συμβούλια
που υπηρέτησαν τη Λεμεσό με αξιοπρέπεια, ήθος, ανιδιοτέλεια, όραμα,
αξίες, υψηλά ιδανικά και πρωτοποριακές ιδέες και ανέδειξαν την πόλη μας
πρώτη ανάμεσα στις άλλες πόλεις.
Όμως, πρώτα και πάνω από αυτά, η πόλης μας είναι περήφανη γιατί έδωσε
δημοτικούς άρχοντες που με τον τρόπο ζωής τους και με τη θυσία τους,
έδωσαν παραδείγματα ήθους, φιλοπατρίας και ηρωισμού. Δημάρχους όπως
ο Χριστόδουλος Σώζος, ο ήρωας δήμαρχος της πόλης μας, η μοναδική και
ανεπανάληπτη περίπτωση πρώτου πολίτη μια πόλης, που απλά και ταπεινά
έδωσε την ζωή του για την Ελλάδα και την ελευθερία.
Μαζί με τους αείμνηστους Δημάρχους και τους Δημοτικούς Συμβούλους της
πόλης μας, περίλαμπρη θέση στην ιστορία της Λεμεσού κατέχουν και οι
ευεργέτες και δωρητές που συνεισέφεραν και αυτοί στην κοινωνική και
πολιτιστική ανέλιξη της πόλης.
Η Λεμεσός αισθάνεται ευγνωμοσύνη για τη γενναιοδωρία των τέκνων της,
από τον Στέφανο Λανίτη, τον Γενέθλιο Μιτέλλα, τον Ανδρέα Θεμιστοκλέους,
το Γεώργιο Παυλίδη, Το Γεώργιο Κίρζη, το Ζήνωνα Σώζο, τον Ιωάννη Τσίρο,
τον Ιωάννη και την Αικατερίνη Σχίζα, τον Ηρακλή Αραούζο, την Χαριτίνη
Παρέα, το Γεώργιο Συκοπετρίτη, τη Μαρίτσα Ιακωβίδου, τον Χριοστόδουλο
Παπαδάκη, τον Χρύσανθο Βώλο, την Υπατία Ζήνωνος, τον Πέτρο Τσίρο, το
Νίκο και τη Δέσποινα Παττίχη, τον Χρίστο και την Κωνσταντία
Παπαδοπούλου.
Με τις μεγάλες δωρεές και ευεργεσίες όλων αυτών των συμπολιτών μας,
κτίσθηκαν πολιτιστικοί χώροι, σχολεία, θέατρα, γηροκομεία και ευαγή
ιδρύματα, αθλητικά στάδια και διαμορφώθηκαν δημόσιες πλατείες και
δημόσια κτίρια.
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Όλοι αυτοί οι συμπολίτες μας, με την φιλοπατρία τους και την αγάπη τους
για την πόλη μας, επηρέασαν με ευεργετικό τρόπο την πορεία της και
άφησαν με το παράδειγμα τους ένα φωτεινό φάρο για κοινωνική προσφορά
στις μελλοντικές γενιές
Τιμούμε σήμερα και καταθέτουμε την εκτίμηση και την ευγνωμοσύνη μας
προς όλους αυτούς τους επιφανείς συνδημότες μας. Εμπνεόμενοι από το
δικό τους παράδειγμα οφείλουμε να πορευθούμε και εμείς στα αχνάρια της
προσφοράς και του δημόσιου πνεύματος που μας έχουν αφήσει ως
παρακαταθήκη.
Ας είναι αιώνια η μνήμη τους.

