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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ κ. ΝΙΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ
ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 12ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020
«Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΠΑΡΧΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ»
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020
10:00- 12:00
Αγαπητοί φίλοι και φίλες,
Θα ήθελα να σας καλωσορίσω στο σημερινό συμπόσιο προφορικής ιστορίας και να
σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας, διαδικτυακή μεν, ουσιαστική δε. Σε εποχές
δύσκολες, και παρά τον φόβο από τον κορωνοϊό και την αγωνία για το αύριο, να είστε
παρόντες και παρούσες μέσω της τεχνολογίας, για να τιμήσετε με την παρουσία σας
την σημερινή Ημερίδα, που ετοίμασε το Iστορικό Αρχείο Λεμεσού, στο πλαίσιο της
συμμετοχής του Δήμου Λεμεσού στους εορτασμούς για τα 60 χρόνια της ύπαρξης της
Κυπριακής Δημοκρατίας. Ταυτόχρονα, έστω και εξ αποστάσεως, δηλώνεται ότι ο
πολιτισμός παραμένει σημαντική προτεραιότητα στη ζωή μας στον Δήμο Λεμεσού.
Πριν λίγες βδομάδες, πάλι στο πλαίσιο των 60 χρόνων για την ίδρυση του Κράτους
μας, είχαμε – και πάλι διαδικτυακά- διοργανώσει, με επιτυχία, το 16ο Επιστημονικό
Συμπόσιο προφορικής ιστορίας της Λεμεσού, με θέμα «Η Λεμεσός και τα επαρχιακά
της κέντρα σε ένα αμφίδρομο και συνεχή διάλογο».
Η σημερινή εκδήλωση, διοργανώνεται μέσα από τον χώρο της πάλαι ποτέ «Οικίας
Επάρχου», ο οποίος είναι και ο καταλληλότερος για το θέμα που οι εισηγητές θα μας
παρουσιάσουν σε λίγο. Νιώθω ιδιαίτερη τιμή που ως Δήμαρχος της πόλης,
προΐσταμαι του διοργανωτή της σημερινής ημερίδας, του Παττίχειου Δημοτικού
Μουσείου Ιστορικού Αρχείου και Κέντρου Μελετών. Ο δρόμος της τεκμηρίωσης της
Ιστορίας είναι δύσκολος μεν, αλλά επιβραβεύει όσους τον ακολουθούν δε.
Το Ιστορικό Αρχείο της πόλης μας έχοντας επικεφαλής τον Μίμη Σοφοκλέους και
στελεχωμένο με άξιους λειτουργούς, καθώς με πλειάδα εθελοντών, έδειξε με τον πιο
πειστικό τρόπο, η Λεμεσός έχει μια σημαντική ιστορία να παρουσιάσει αφού όμως
πρώτα, συστηματικά και μεθοδικά συγκεντρώνει τα τεκμήρια του παρελθόντος ως
παρακαταθήκη για το μέλλον. Άλλωστε, δεν είναι τυχαίο το σύνθημα του Αρχείου:
«Διασώζουμε το παρελθόν της πόλης για το μέλλον της».
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Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος που στην σημερινή Ημερίδα, επικεντρωνόμαστε σε
μια σημαντική πτυχή της ιστορίας της πόλης και της επαρχίας Λεμεσού, καθώς
δηλώνεται στο θέμα της αν και δεν έχει ερευνηθεί ούτε, ενδεχομένως, προβληθεί
αυτή η οπτική εικόνα των πόλεων.
Θα ήθελα να αναφέρω ότι η πανδημία, είναι μια πραγματικότητα, αλλά δεν θα
σταματήσει τις προσπάθειες μας για διεύρυνση των δραστηριοτήτων του Ιστορικού
Αρχείου, το οποίο το 2021 με τις εκδηλώσεις για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση
του 1821, καθώς και με μια σειρά άλλων δράσεων του Δήμου, στις οποίες θα
συμμετάσχει το Αρχείο, θα βρίσκεται σε συνεχή κινητοποίηση.
Ετοιμαζόμαστε να πάρουμε μέρος στους εορτασμούς για τα 200 χρόνια από της
Παλιγγενεσίας, τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ελλάδα. Θα τιμήσουμε την ιστορική
αυτή επέτειο με διάφορα θέματα που σχετίζονται με την ιστορία της πόλης μας και
το 1821, σε συνεργασία με το Μουσείο της Πόλεως Αθηνών, όπου από το 2018
υπεγράφη μεταξύ μας σχετικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους εισηγητές που παίρνουν μέρος στο σημερινό
πρόγραμμα. Αναμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα πορίσματα αυτής της Ημερίδας.
Ευχαριστώ τα μέλη του Αρχείου που κατέβαλαν μεγάλη προσπάθεια να μας δώσουν,
εν μέσω αυτής της πανδημίας, μια νότα αισιοδοξίας κάνοντας το σύνθημα «Θα τα
καταφέρουμε» πράξη.
Τελειώνοντας, θέλω να επαναλάβω το τόσο εύστοχο σύνθημα του Αρχείου:
«Διασώζουμε το Παρελθόν της πόλης για το Μέλλον της».
Με τα λόγια αυτά, κηρύσσω την έναρξη της διαδικτυακής Ημερίδας:
«Οι Έπαρχοι της Λεμεσού και η συμβολή τους
στην ανάπτυξη της πόλης και επαρχίας Λεμεσού», και σας εύχομαι καλή επιτυχία.

