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Χαιρετισμός Δήμαρχου κ. Νίκου Νικολαΐδη στην παρουσίαση του τόμου για τα
50χρονα του ιδρύματος «Θεοτόκος», Παττίχειο Δημοτικό Θέατρο 3.11.2020

Αγαπητοί φίλοι,
Με ιδιαίτερη χαρά, και τιμή, εκ μέρους του Δημοτικού Συμβουλίου Λεμεσού, θέλω
να χαιρετίσω την αποψινή εκδήλωση για την παρουσίαση της έκδοσης του ειδικού
τόμου για τα 50-χρονα του Ιδρύματος «Θεοτόκος».
Δράττομαι της ευκαιρίας αυτής, για να εκφράσω ακόμα μια φορά τις ευχαριστίες της
πόλης μας προς τους πρωτοπόρους εκείνους συμπολίτες μας, που συνέλαβαν την
ιδέα δημιουργίας ενός τέτοιου Ιδρύματος, αλλά και προς όλους όσοι τα τελευταία 50
χρόνια συνέβαλαν με κάθε τρόπο και από οποιαδήποτε θέση, στην διατήρηση αυτού
του μοναδικού στον τόπο μας οράματος.
Η αποψινή τελετή είναι ταυτόχρονα και μια αναφορά αγάπης και τιμής προς την
μνήμη του δημιουργού και πατέρα του Ιδρύματος Θεοτόκος. Η Λεμεσός εκφράζει την
περηφάνεια της για το Γιατρό Αργυρίου. Για την τεράστια προσφορά του προς την
ιατρική επιστήμη, για την τεράστια προσφορά του προς τους συνανθρώπους μας με
νοητική στέρηση και προς τις οικογένειες τους. Ο Γιατρός Αργυρίου άλλαξε
ανεπανόρθωτα την κοινωνία της Κύπρου, άλλαξε τους ανθρώπους και τις κοινωνικές
αντιλήψεις, έκανε τον κόσμο καλύτερο.
Το 2019 γιορτάστηκαν με ιδιαίτερη λαμπρότητα τα 50-χρονα του Ιδρύματος. Ο Δήμος
Λεμεσού στήριξε και συμμετείχε σε όλες τις εκδηλώσεις που διοργανώθηκαν. Μέσα
από τη συμμετοχή μας αυτή θέλαμε εκ μέρους των πολιτών αυτής της πόλης, όχι μόνο
να τιμήσουμε το έργο που επιτέλεσε μέχρι σήμερα το Ίδρυμα Θεοτόκος, αλλά και να
συμβάλουμε στο μέτρο των δικών μας δυνατοτήτων στη διαμόρφωση των συνθηκών
για συνέχιση του μοναδικού αυτού έργου.
Η 50-χρονη ιστορία του Ιδρύματος Θεοτόκος, ξεδιπλώνεται στην έκδοση που
παρουσιάζεται απόψε, με κείμενα στα οποία αποκαλύπτονται σημαντικές
λεπτομέρειες για την συμβολή σημαντικών συμπολιτών μας στην επίτευξη των
στόχων του Ιδρύματος. Μέσα από τις σελίδες του βιβλίου, δίνονται ιστορικά
ντοκουμέντα και φωτογραφίες, που αποτελούν συγχρόνως και σπουδαίες αναφορές
στη γενικότερη ιστορία της πόλης μας, αλλά και της Κύπρου στο σύνολό της. Θέλω να
συγχαρώ όλους τους συντελεστές της έκδοσης, και ιδιαίτερα το Ιστορικό Αρχείο της
πόλης μας, που με το υλικό, τις γνώσεις και την πείρα τους από την ιστορία της
Λεμεσού συνέβαλαν στην συγγραφή του μνημειώδους αυτού έργου.
Αγαπητέ Αλέκο Ορουντώτη, αγαπητέ Αργύρη Αργυρίου, εσείς κρατάτε τώρα τη
σκυτάλη μιας μεγάλης ιστορικής πορείας. Σας ευχόμαστε καλή δύναμη ώστε να
συνεχίσετε αυτή την πορεία, όπως γράφεις στο χαιρετισμό σου στην έκδοση αγαπητέ
Αλέκο, και όπως υπήρξε η μέχρι σήμερα πορεία του Ιδρύματος Θεοτόκος: «με
λογισμό και όνειρο».
Σας ευχαριστούμε!

1

