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Χαιρετισμός του Δημάρχου Λεμεσού κ. Νίκου Νικολαΐδη
στην εκδήλωση εις μνήμην Αριστείδη Λ. Κουδουνάρη
τη Δευτέρα 21 Οκτωβρίου 2019
στο Δημοτικό Μέγαρο Λεμεσού

Για σκοπούς προσφώνησης θα παρευρεθούν οι αδελφές του εκλιπόντος Άρτεμις
Γιορδαμλή, Λουΐζα Κουδουνάρη, Τάτια Γεωργιάδη, Φρειδερίκη Κουδουνάρη.
Η αποψινή εκδήλωση επρόκειτο να γίνει πολύ ενωρίτερα. Είχαμε συμφωνήσει με τον
αείμνηστο Τείτη Κουδουνάρη να συναντηθούμε αρχές του Γενάρη για να συζητήσουμε
τη διοργάνωση εκδήλωσης από το Δήμο Λεμεσού για την παρουσίαση της 7ης δίτομης
επηυξημένης έκδοσης του Βιογραφικού Λεξικού Κυπρίων 1800-1920. Η συνάντηση μας
εκείνη ουδέποτε έγινε γιατί μεσολάβησε ο θάνατος του Αριστείδη στις 28/12/2018,
όμως η εκδήλωση πραγματοποιείται, έστω και με καθυστέρηση κάποιων μηνών.
Η πόλη μας περηφανεύεται για την πληθώρα των προσωπικοτήτων της πνευματικής και
καλλιτεχνικής δημιουργίας που έχει αναδείξει. Μια από τις προσωπικότητες αυτές είναι
αναμφίβολα ο Αριστείδης Λ. Κουδουνάρης. Ο Τείτης γεννήθηκε το 1936 στο κέντρο της
Λεμεσού, όπου και τέλειωσε τις γυμνασιακές του σπουδές. Έχοντας σπουδάσει
εμποριολογία στο Μπράντφορντ και πολιτικές επιστήμες στο Δουβλίνο,
επαναπατρίστηκε έχοντας πια ως έδρα του την οικογενειακή επιχείρηση στη Λευκωσία,
διατηρώντας ωστόσο πάντα πολύ στενές σχέσεις με τη γενέθλια πόλη, όπου βρίσκεται
τόσο η οικογένειά του αλλά όσο και πολλοί από τους στενούς του φίλους. Δεσμούς
διατηρούσε ανελλιπώς και με όλους τους ερευνητές, επιστήμονες και διανοουμένους
της Λεμεσού.
Η επαφή και επικοινωνία που διατηρούσε με τον Δήμο Λεμεσού και τους εκάστοτε
Δημάρχους της συνεχίστηκε μέχρι το τέλος της ζωής του τον Δεκέμβριο του 2018. Η
Λεμεσός οφείλει πολλά στον Αριστείδη Λ. Κουδουνάρη, ο οποίος εμπλούτισε και
ευεργέτησε τα δημοτικά πολιτιστικά ιδρύματα με δωρεές μεγάλων και σημαντικότατων
συλλογών του. Δώρισε στο Παττίχειο Δημοτικό Αρχείο το αρχείο του, με άξονα τη
Λεμεσό, ανάμεσα στο οποίο περιλαμβάνεται ένα σπάνιο φωτογραφικό υλικό για την
πόλη και τους ανθρώπους της. Δώρισε επίσης στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Λεμεσού, τώρα
Δημοτική Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη, ένα μεγάλο μέρος τόμων και περιοδικών
εκδόσεων από την προσωπική του βιβλιοθήκη. Δώρισε στο Δημοτικό Μουσείο Λαϊκής
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Τέχνης της Λεμεσού εξαίρετες συλλογές από κεντήματα, δαντέλες και ποικίλα είδη
λαϊκής τέχνης και χειροτεχνίας. Επίσης ο Δήμος Λεμεσού απέκτησε μέσω των δωρεών
του Αριστείδη Λ. Κουδουνάρη μια σπάνια συλλογή από κοσμήματα και αρχιερατικές
ζώνες καθώς και τις συλλογές ασημικών και κεντημάτων των ιστορικών οικογενειών
Χριστοδούλου Καρύδη, πρώτου Δημάρχου Λεμεσού και Βοντιτσιάνου.
Τέλος από τον Αριστείδη Λ. Κουδουνάρη η Δημοτική Πινακοθήκη Λεμεσού απέκτησε
σπουδαιότατα έργα, κυριολεκτικούς θησαυρούς για την ιστορία της πόλης, όπως είναι η
ελαιογραφία του λογοτέχνη και ζωγράφου, Νίκου Νικολαΐδη με θέμα «Πορτραίτο της
Ζωής Κλαρκ», το πορτραίτο του Νίκου Νικολαΐδη ζωγραφισμένο από τον γνωστό
δάσκαλο τέχνης της Λεμεσού Βίκτωρα Ιωαννίδη, ένα ζωγραφικό πίνακα του John
Corbidge και ένα ζωγραφικό έργο του ποιητή Βασίλη Μιχαηλίδη, το πορτραίτο του
Μητροπολίτη Κιτίου, Κυπριανού Οικονομίδη.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, οι πολίτες της Λεμεσού και εγώ προσωπικά είμαστε ευγνώμονες
για την πολιτιστική-πνευματική-καλλιτεχνική ευεργεσία που ο Αριστείδης Λ.
Κουδουνάρης προσέφερε στην Λεμεσό. Η συμβολή βεβαίως στα γράμματα της Λεμεσού
και της Κύπρου γενικότερα αλλά και στις κυπριολογικές σπουδές είναι επίσης τεράστια.
Η αποψινή βραδιά αποτελεί την ελάχιστη απόδοση τιμής σε μια ξεχωριστή
φυσιογνωμία, του διαμετρήματος, της μεγαλοσύνης, της γενναιοδωρίας, της αρχοντιάς
και της ανθρωπιάς του Λεμεσιανού, του συμπολίτη μας Αριστείδη Λ. Κουδουνάρη, που
έχει προικίσει τη γενέτειρά του με δωρεές ανεκτίμητες, υψίστης σπουδαιότητας. Είμαι
σίγουρος πως μέσα από την πολύτιμη προσφορά του η μνήμη του θα παραμείνει
άσβεστη.
Όπως είναι γνωστό, το Δημοτικό Συμβούλιο Λεμεσού αποφάσισε ομόφωνα να τιμήσει
την μνήμη του Αριστείδη Κουδουνάρη με μια σειρά από ενέργειες, μεταξύ των οποίων
και η ονομασία του προσφάτως ανακαινισθέντος πάρκου στην περιοχή Τσιφλικουδιών.
Θα ακολουθήσουν και άλλες εκδηλώσεις τιμής προς το άξιον τέκνον της πόλης μας.

