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Χαιρετισμός Δημάρχου Λεμεσού Νίκου Νικολαΐδη στην εκδήλωση τιμής αφιερωμένη
στη μνήμη του ποδοσφαιριστή της ΑΕΛ Λεμεσού Σεβήμ Εμπέογλου την Τρίτη 19
Φεβρουαρίου, 2019 στις 7:30μμ στο Δημοτικό Μέγαρο Λεμεσού.

Σας καλωσορίζω στο Δημοτικό Μέγαρο Λεμεσού, στην εκδήλωση τιμής αφιερωμένης στη
μνήμη του Σεβήμ Εμπέογλου, του κορυφαίου ποδοσφαιριστή της ΑΕΛ Λεμεσού.
Επιτρέψτε μου να απευθύνω ένα θερμό καλωσόρισμα στους Τουρκοκύπριους
συμπατριώτες μας και συμπολίτες μας που είναι απόψε μαζί μας, και ιδιαίτερα στην
οικογένεια του αείμνηστου Σεβήμ, που μας τιμούν με την παρουσία τους. Sevgili
arkadaşlar, hoşgeldiniz.
Ο Δήμος Λεμεσού, μέσα στα πλαίσια της συντήρησης και ανάδειξης της αθλητικής
ιστορίας της πόλης μας, έχει προχωρήσει στη διοργάνωση μιας σειράς από εκδηλώσεις
στη μνήμη σημαντικών αθλητών και αθλητικών παραγόντων της Λεμεσού. Ανάμεσα σε
αυτές τις προσωπικότητες που προγραμμάτιζε ο Δήμος μας να τιμήσει εκ μέρους της
πόλης μας, ξεχωριστή θέση είχε ο Σεβήμ Εμποέογλου. Δυστυχώς ο θάνατος του στις
21/11/2018, μας στέρησε τη μεγάλη χαρά να τον τιμήσουμε εν ζωή. Αισθανόμενοι όμως
ακόμα πιο επιτακτική μετά το θάνατο του την ανάγκη και το χρέος να εκφράσουμε την
αγάπη και τον θαυμασμό μας προς τον Σεβήμ, διοργανώσαμε, σε συνεργασία με τον
Όμιλο Παλαιμάχων Ποδοσφαιριστών του Σωματείου ΑΕΛ Λεμεσού, την αποψινή
εκδήλωση, που αποτελεί και ένα μνημόσυνο για τον αείμνηστο συμπολίτη μας.
Είναι με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση που βλέπω απόψε να είναι μαζί μας,
συμποδοσφαιριστές του Σεβίμ, θρύλοι και αυτοί της ποδοσφαιρικής ιστορίας της πόλης
μας και της Κύπρου. Τον Ανδρέα Παπαδήμα, τον Πανίκο Κρυστάλλη, τον Κρίστη Βέβη,
που μαζί με το Σεβίμ έγραψαν χρυσές σελίδες στην ποδοσφαιρική ιστορία της ΑΕΛ και
της πόλης μας. Καλωσορίζω επίσης τους πολλούς νεότερους, αλλά εξίσου σημαντικούς
ποδοσφαιριστές και αθλητικούς παράγοντες που κοσμούν με την παρουσία τους την
εκδήλωση μας.
Ο Σεβήμ Εμπέογλου υπήρξε ένας κορυφαίος κύπριος αθλητής. Ξεχώρισε για το σπάνιο
ταλέντο του και το απαράμιλλο αθλητικό του ήθος. Διέπρεψε ως ποδοσφαιριστής της
ΑΕΛ και της μεικτής Κύπρου, και αγαπήθηκε από τους ποδοσφαιρόφιλους, όλους τους
κύπριους ποδοσφαιρόφιλους, και Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους. Η
ποδοσφαιρική του σταδιοδρομία υπήρξε ταυτισμένη με τις υψηλές αρχές του
αθλητισμού: την αθλητική τιμή, την αγωνιστική αριστεία και το ευ αγωνίζεσθαι.
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Όμως Ο Σεβήμ Εμπέογλου δεν ήταν μόνο ένας άριστος αθλητής. Πέρα από την χρυσή
ποδοσφαιρική του ιστορία, ο Σεβήμ θα μείνει ξεχωριστός και κορυφαίος για την αγάπη
του προς την πόλη του, τη Λεμεσό, την αγάπη του προς την πατρίδα του, την Κύπρο. Μια
αγάπη που πήγαζε μέσα από τη βαθιά συνειδητοποίηση της ταυτότητας του. Ο Σεβήμ
υπήρξε πάνω απ’ όλα ένας συνειδητοποιημένος κύπριος, ένας κύπριος πατριώτης. Ο
πολύπαθος τόπος μας σήμερα, ιδιαίτερα σήμερα, έχει όσο ποτέ, την ανάγκη για φωτεινά
παραδείγματα, όπως αυτό του Σεβήμ, παραδείγματα της αγάπης προς την κοινή
πατρίδα, χωρίς μισαλλοδοξία και φανατισμούς, που να μπορεί να μας δώσει τη δύναμη
να κοιτάξουμε με ελπίδα προς το μέλλον αυτού του τόπου.
Αυτή την διπλή παρακαταθήκη του Σεβήμ, την ποδοσφαιρική αριστεία και την αγάπη
προς την κοινή πατρίδα είναι που ο Δήμος Λεμεσού και οι Λεμεσιανοί τιμούμε απόψε.
Θέλω πριν κλείσω το σύντομο μου χαιρετισμό, να ευχαριστήσω τους συντελεστές της
αποψινής εκδήλωσης. Τον Πρόεδρο του Ομίλου Παλαιμάχων Ποδοσφαιριστών του
Σωματείου ΑΕΛ Λεμεσού φίλο Πανίκο Παπαδόπουλο και τον Πρόεδρο της Επιτροπής
Αθλητισμού του Δήμου μας Λοίζο Μαυρουδή, δύο μεγάλες δόξες της ΑΕΛ και του
κυπριακού ποδοσφαίρου. Θερμά επίσης ευχαριστώ τον Αθλητικογράφο Γιώργο
Γεωργίου για την καθοριστική συμβολή του στην αποψινή εκδήλωση, όπως επίσης και
τον Πρώτο Γραμματειακό Λειτουργό του Δήμου μας Μαρίνο Τιμοθέου για το συντονισμό
της όλης εκδήλωσης.
Αιωνία ας είναι η μνήμη του Σεβήμ Εμπέογλου, του άξιου τέκνου της Λεμεσού και της
Κύπρου.

