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Χαιρετισμός του Δημάρχου Λεμεσού Νίκου Νικολαΐδη στην εκδήλωση τιμής για τους
ηρωικούς νεκρούς από τη φονική έκρηξη στο Μαρί, 11/7/2020, Πλατεία
Πανεπιστημίου
Τιμημένοι συγγενείς των ηρώων μας,
Φίλοι Βουλευτές,
Εκπρόσωποι Κομμάτων,
Αξιότιμε Αρχηγέ της Εθνικής Φρουράς,
Εκπρόσωπε του Υπουργού Άμυνας,
Φίλε Δήμαρχε,
Φίλοι Αντιδήμαρχοι Λεμεσού και Ύψωνα,
Φίλοι Δημοτικοί Σύμβουλοι,
Φίλε Πρόεδρε του ΚΟΑ,
Φίλε Πρόεδρε της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων,
Εκπρόσωποι των Σωμάτων Ασφαλείας,
Αγαπητά μέλη Σχολικών Εφοριών,
Κυρίες και κύριοι,
Κλείνουν σήμερα 9 χρόνια από την αποφράδα εκείνη ημέρα, της φονικής έκρηξης στο
Μαρί.
Για ακόμα μια χρονιά τιμούμε τα 13 παλικάρια που έδωσαν τη ζωή τους επιτελώντας το
καθήκον τους, στην υπηρεσία της πατρίδας.
Φέτος η πανδημία μας αναγκάζει να τιμήσουμε τους ήρωες μας κάτω από
περιορισμούς. Σε καμιά όμως περίπτωση δεν μπορούσε καμιά πανδημία να μας
αποτρέψει από τη διοργάνωση αυτής της εκδήλωσης.
Αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο, από την πρώτη χρονιά θεωρήσαμε ως ύψιστο χρέος μας,
χρέος προς την πατρίδα, χρέος προς τις αρχές και αξίες μας, την απόδοση τιμών προς
τους 13 ήρωες της 11ης Ιουλίου 2011.
Αυτό κάνουμε για 4η συνεχή χρονιά. Διοργανώνουμε κάθε χρόνο, σεμνές τελετές μνήμης
και τιμής, τελετές που θα μείνουν ως παρακαταθήκη και ως θεσμός για μια πόλη που
πρέπει να ξέρει να τιμά τους ήρωες της πατρίδας μας.
Οι 13 ήρωες μας, με τη θυσία τους, έθεσαν για όλους μας, αλλά και για τις επόμενες
γενιές, υψηλά πρότυπα προσήλωσης στο καθήκον, ατομικής ευθύνης, γενναιότητας,
αυταπάρνησης, και φιλοπατρίας. Μετά το Μαρί, όλες αυτές οι μεγάλες έννοιες
απέκτησαν περιεχόμενο. Αυτή είναι η μεγαλύτερη κληρονομιά που αφήνουν με τη
θυσία τους στον τόπο μας, οι 13 ήρωες μας. Μια κληρονομιά που θα αποτελεί
καθεχρονική υπόμνηση, ότι πέρα από την καθημερινότητα και τον ατομικισμό,
υπάρχουν και οι αρχές που καθορίζουν τις πραγματικές αξίες της κοινωνίας μας. Και
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έχουμε απόλυτη ανάγκη για τέτοιες αναφορές, ως αντίδοτο στον κίνδυνο του
αποπροσανατολισμού, τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο.
Με την αποψινή τελετή, θέλουμε να εκφράσουμε και 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.
Πέρα όμως και πάνω απ’ όλα, οι εκδηλώσεις αυτές είναι μια αναφορά προβληματισμού
και ενότητας για το λαό μας. Γιατί η θυσία των 13 ηρώων μας, αποτελεί μια μεγάλη πηγή
διδαγμάτων για τις συλλογικές και ατομικές μας ευθύνες απέναντι στον τόπο μας. Είναι
μια υπόμνηση ότι οφείλουμε όλοι, όποια και αν είναι η θέση μας, να μην σταματούμε
την προσπάθεια να υπερβούμε τις ανεπάρκειες και τις αδυναμίες μας. Γιατί αυτός ο
τόπος δεν πρέπει ποτέ να ξαναζήσει ένα παρόμοιο με το Μαρί εφιάλτη. Και είναι η
ζωντανή μνήμη της θυσίας των 13 ηρώων μας που δεν θα επιτρέψουν να ξαναγίνει
παρόμοιο κακό.
Εκ μέρους του Δημοτικού Συμβουλίου Λεμεσού, θα ήθελα να εκφράσω ευχαριστίες
προς όλους όσοι συνέβαλαν στην διοργάνωση της αποψινής εκδήλωσης, το Βάσο
Αργυρίδη, την Μαρίνα Χατζημανώλη Γλυκή, τη Σκεύη Αντωνιάδου και τους άλλους
λειτουργούς του Δήμου. Ιδιαίτερες ευχαριστίες στον Πατέρα Νικόλαο Λυμπουρίδη, το
Δώρο Δημοσθένους και το Νεοκλή Νεοφυτίδη.
Τέλος ευχαριστώ όλους εσάς που με την παρουσία σας, κρατάτε τη φλόγα της μνήμης
άσβεστη.
Τιμώντας απόψε τη θυσία των 13 ηρώων μας , αντλούμε αισιοδοξία, πίστη και
περηφάνεια για την πατρίδα μας και το μέλλον της.
Αθάνατοι ας είναι οι ήρωες μας.

