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ΟΜΙΛΙΑ ΕΝΤΙΜΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ ΝΙΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ: ΚΩΣΤΑΣ ΜΟΝΤΗΣ «ΟΛΑ ΟΣΑ ΑΓΑΠΗΣΑΜΕ»,
ΣΑΒΒΑΤΟ 8.2.2020
Αξιότιμοι Κύριοι και Κυρίες,
Αγαπητοί μαθητές και μαθήτριες,
Είναι με ιδιαίτερη χαρά, που αποδέχτηκα την πρόσκληση του Λυκείου Αποστόλων
Πέτρου και Παύλου και της Σχολής Ομόδους να βρίσκομαι εδώ, για να χαιρετήσω τη
σημερινή ημερίδα.
Τα δύο σχολεία, στο πλαίσιο του Εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής
Γλώσσας στην Κύπρο και σε συνεργασία με το Κοινωφελές Επιστημονικό και
Πολιτιστικό Ίδρυμα «Κώστας Μόντης», διοργανώνουν τη σημερινή Ημερίδα προς
τιμή του μεγάλου Κύπριου ποιητή Κώστα Μόντη. Θεωρώ πολύ σημαντικό το να τιμά
η νέα γενιά έναν σπουδαίο ποιητή της πατρίδας μας, γιατί αυτό δείχνει αναγνώριση
στις αρχές και αξίες που εκφράζει με τα ποιήματα του ο ποιητής, δείχνει ευαισθησία
για τις αρχές και αξίες της πατρίδας μας, δείχνει ιστορική αυτογνωσία, χωρίς την
οποία κανένας λαός δεν θα είχε μέλλον.
Οφείλω να ομολογήσω ότι δεν είναι η πρώτη φορά που o Δήμος Λεμεσού έχει την
ευκαιρία να συνεργαστεί τόσο με το Λύκειο Αποστόλων Πέτρου και Παύλου όσο και
με τη Σχολή Ομόδους, σχολεία που με την πρωτοπόρα και δημιουργική δράση τους,
δίνουν έντονα το «παρών» τους στα πολιτιστικά δρώμενα της πόλης και επαρχίας
Λεμεσού.
Η σημερινή εκδήλωση είναι ακόμα μια προσπάθεια των σχολείων αυτών να
συμβάλουν στην ενίσχυση και τον εμπλουτισμό της πολιτιστικής ζωής της Λεμεσού
και στην προαγωγή της πολιτιστικής παιδείας των μαθητών και μαθητριών τους. Πιο
συγκεκριμένα είναι μια προσπάθεια των δύο Σχολείων και του Ιδρύματος «Κώστας
Μόντης» να δώσουν την ευκαιρία στο ευρύτερο κοινό της πόλης μας να γνωρίσουν
τον ποιητή, ο οποίος υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους ποιητές που έχει να
επιδείξει η πνευματική δημιουργία στο νησί μας. Οι στίχοι του ταξιδεύουν στις
καρδιές όλων των ανθρώπων μ' ένα τρόπο ξεχωριστό, γιατί κι εκείνος ήταν
ξεχωριστός μέσα στην απλότητα και την αμεσότητά του, προφητικός και
αποκαλυπτικός. Μίλησε για τις ανθρώπινες στιγμές, που είναι στιγμές
πανανθρώπινες. Ακούσματα της αγωνίας του μαρτυρικού του νησιού, αλλά και της
αγωνίας των ανθρώπων όλης της γης που ζουν μέσα στην αβεβαιότητα, τον πόνο, την
αδιαφορία. Περισσότερα όμως για τον μεγάλο συγγραφέα θα ακούσουμε στη
συνέχεια από τους εισηγητές.
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Κλείνοντας τον σύντομο χαιρετισμό, μου νιώθω την ανάγκη να ευχαριστήσω αλλά και
να συγχαρώ το Λύκειο Αποστόλων Πέτρου και Παύλου και τη Σχολή Ομόδους για την
πλούσια πολιτιστική δράση τους και να τους διαβεβαιώσω ότι o Δήμος θα είναι
πάντα δίπλα Τους, νια να στηρίζει με κάθε δυνατό τρόπο την όποια προσπάθειά τους,
που έχει ως στόχο την πολιτιστική καλλιέργεια όχι μόνο των μαθητών και μαθητριών
αλλά και ευρύτερα των δημοτών της πόλης μας και των κατοίκων της επαρχίας μας.
Να μου επιτρέψετε να τελειώσω με το ποίημα του Κώστα Μόντη για την πόλη μας.

Γαλήνη στη Λεμεσό
Στης αμμουδιάς την ανοικτή ποδιά
Πιότερο παίζουν τα παιδάκια με τη θάλασσα
Ή η θάλασσα με τα παιδιά;

Σας ευχαριστώ.

