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Ομιλία του Δημάρχου Λεμεσού κ. Νίκου Νικολαΐδη, στο
ετήσιο μνημόσυνο των αειμνήστων Δημάρχων, των
ευεργετών και των δωρητών του Δήμου που έγινε την
Κυριακή 25 Φεβρουαρίου 2018 στον Kαθεδρικό Ναό Αγίας
Νάπας Λεμεσού.

Ο Δήμος Λεμεσού τελεί σήμερα το ετήσιο μνημόσυνο των
αειμνήστων δημάρχων και της πλειάδας των ευεργετών και
των δωρητών που ευτύχησε να έχει η πόλη μας. Την ημέρα
αυτή μνημονεύουμε και τιμούμε τους επιφανείς συμπολίτες
μας που υπηρέτησαν την Λεμεσό και συνέβαλαν στην
ανάπτυξη και ευημερία της τα τελευταία 140 χρόνια.
Η Λεμεσός με τους πεφωτισμένους πρώτους δημάρχους της
όπως τον Χριστόδουλο Καρύδη, τον Ιωάννη Καραγεωργιάδη,
τον Δημοσθένη Χατζηπαύλου και τον Χριστόδουλο Σώζο
απέκτησε ουσιαστικά τον αστικό της χαρακτήρα και πυρήνα,
αφού ήταν προηγουμένως μια τεράστια έκταση από χωράφια
και περιβόλια, μέσα στα οποία αναφύονταν οικιστικές περιοχές,
χωρίς συγκρότηση και οργάνωση. Οι πρώτοι αυτοί δήμαρχοι τη
μετέτρεψαν σε μια σύγχρονη, για τα δεδομένα της τότε εποχής,
πόλη. Κατόρθωσαν να την απαλλάξουν από τις ακαθαρσίες
που την περιέβαλλαν, φρόντισαν για τη ρυμοτομία, την
υδροδότηση και τον ηλεκτροφωτισμό της, για την παροχή
στους δημότες της ενός δημόσιου κήπου, και άλλων πυρήνων
πρασίνου για αναψυχή και ξεκούραση.
Όλοι οι μετέπειτα δήμαρχοι, 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 υπερβάλλον δόσιμο και κυριολεκτική αφοσίωση
την αναπτυξιακή πορεία της πόλης, συμβάλλοντας ο καθένας
σε πολλούς και ξεχωριστούς τομείς, ώστε να παραδώσουν μια
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πόλη ακμάζουσα από τα μέσα της δεκαετίας του 1980 στους
εκλελεγμένους δημάρχους που ακολούθησαν.
Το οικονομικό, αναπτυξιακό και πολιτιστικό θαύμα, και η
κορύφωση που η Λεμεσός βιώνει στις μέρες μας βασίζεται στις
ρίζες και τις καταβολές που της κληροδοτήθηκαν έκτοτε.
Πολλοί δήμαρχοι, ανάμεσα στους οποίους ο Ιωάννης
Καραγεωργιάδης, αλλά και ο Πλουτής Σέρβας, ο οποίος ίδρυσε
και την πρώτη δημοτική πολιτιστική στέγη, τη Δημοτική
Βιβλιοθήκη, υπήρξαν στοχαστές και διανοούμενοι, και
βοήθησαν στην εδραίωση των νέων πνευματικών και
ιδεολογικών τάσεων οι οποίες εισέρρεαν τότε στη Λεμεσό.
Παράλληλα, δήμαρχοι μεταξύ των οποίων ο Χριστόδουλος
Καρύδης, και ο Χριστόδουλος Σώζος στήριξαν τους ανθρώπους
τους πνεύματος και της δημιουργίας, ποιητές και συγγραφείς
όπως τον Βασίλης Μιχαηλίδη και άλλους.
Η πρώτη δημοτική μουσική σχολή ιδρύεται στη Λεμεσό, επί
δημαρχίας Νίκου Παττίχη και στη συνέχεια επί δημαρχίας
Φώτη Κολακίδη το Δημοτικό Μουσείο Λαϊκής Τέχνης αποκτά
τη μόνιμη στέγη του στην δωρηθείσα οικία Ιωάννη και
Αικατερίνης Σχίζα.
Παράλληλα με το πνευματικό έργο, αξιοσημείωτο υπήρξε και
το κοινωνικό έργο των δημάρχων της πόλης, με ξεχωριστές τις
περιπτώσεις της λειτουργίας δημοτικών κατοικιών, ιατρίων,
πτωχοκομείων και άλλων ιδρυμάτων.
Δεν μπορεί να μη γίνει μια ειδική αναφορά στον ήρωα
Δήμαρχο της πόλης μας τον Χριστόδουλο Σώζο, ο οποίος
θυσίασε τη ζωή του ως απλός στρατιώτης στους Βαλκανικούς
αγώνες και τιμάται σήμερα από το Πανελλήνιο. Ενδεικτική
αυτής της αναγνώρισης είναι και η τελετή αποκαλυπτηρίων
ακόμα μιας προτομής του ήρωα - δήμαρχου μας, που θα γίνει
την ερχόμενη Κυριακή στο Δήμο Αμπελοκήπων – Μενεμένης
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στη Θεσσαλονίκη, στην οποία θα παραστεί και αντιπροσωπεία
του Δήμου μας.
Πέρα από το Χριστόδουλο Σώζο, η Λεμεσός έχει να καυχηθεί
για μια σειρά από φιλοπάτριδες δήμαρχους, όπως ο Κώστας
Παρτασίδης, οι οποίοι φυλακίστηκαν ή υπέφεραν για την
τόλμη των ιδεών τους και το ελεύθερο πνεύμα τους.
Πέραν από τους αείμνηστους Δημάρχους και τους Δημοτικούς
Συμβούλους της πόλης μας, προεξάρχουσα θέση στην ιστορία
της Λεμεσού κατέχουν και οι ευεργέτες και δωρητές που
συνεισέφεραν στην κοινωνική και πολιτιστική ανέλιξη της
πόλης. Η Λεμεσός νιώθει περήφανη που η γενναιοδωρία των
τέκνων της είχε ως αποτέλεσμα να γραφτούν ξεχωριστές
σελίδες στην ιστορία του πολιτισμού, του αθλητισμού και της
εν γένει ευημερίας της πόλης. Δεν υπάρχει ίσως άλλη πόλη
στην Κύπρο, η οποία να έχει σχεδόν εξ ολοκλήρου αποκτήσει
την πολιτιστική της υποδομή μέσω δωρεών και ευεργεσιών από
δημότες της, όπως η Λεμεσός. Από το Γενέθλιο Μιτέλλα, το
Στέφανο Λανίτη, 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, την Κωνσταντία Παπαδοπούλου.
Το πνεύμα όλων αυτών των επιφανών συμπολιτών μας, ζει και
διαιωνίζεται μέσα από την ίδια την προσφορά τους. Η
ανάπτυξη της πόλης μας, οι κοινωνικές και πολιτιστικές της
στέγες, τα δημόσια έργα που συντελούν στην ποιοτική
αναβάθμιση της ζωής των κατοίκων της, ντόπιων και ξένων,
αποτελούν καθημερινή υπόμνηση του έργου και της
προσφοράς τους. Μιας προσφοράς που συνεχίζεται και στις
μέρες μας από πολλούς συμπολίτες μας ευεργέτες και δωρητές
που ακολουθούν αντάξια την παράδοση που έκτισαν οι
Δωρητές και ευεργέτες που μνημονεύουμε σήμερα.
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Τιμώντας σήμερα τη μνήμη των Δημάρχων, ευεργετών και
δωρητών της πόλης μας, καταθέτουμε το σεβασμό και την
ευγνωμοσύνη μας.
Αιώνια ας είναι η μνήμη τους.

