ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ
ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΛΕΜΕΣΟΥ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ, ΚΥΠΡΟΥ-ΑΙΓΥΠΤΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019 18:00 – 21:00
(ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ)

Είναι με ιδιαίτερη χαρά, τιμή και με αισιοδοξία που χαιρετίζω τους
συνέδρους του πρώτου Συμποσίου Ιστορίας και Πολιτισμού ΛεμεσούΑλεξανδρείας και, κατ΄επέκταση, Κύπρου-Αιγύπτου το οποίο
διοργανώνει το Παττίχειο Δημοτικό Μουσείο Ιστορικό Αρχείο και
Κέντρο Μελετών Λεμεσού, με τον ιστορικό «Σύλλογο Ελλήνων
Επιστημόνων Αλεξανδρείας ‘Πτολεμαίος Α΄», που από το 1908 αφότου
ιδρύθηκε, δεν έχει σταματήσει να προσφέρει στη διάδοση των
ελληνικών γραμμάτων και επιστημών στην Αλεξάνδρεια, την πόλη που
φέρει τιμητικά τη σφραγίδα του ιδρυτή της, του Μεγάλου Αλεξάνδρου,
ενός μαθητή του επιστήμονα των Επιστημόνων, Αριστοτέλη. Τώρα είναι
η καταλληλότερη στιγμή να αναπτύξουμε και να εμπλουτίσουμε αυτές
τις σχέσεις μεταξύ Λεμεσού-Αλεξανδρείας και Κύπρου-Αιγύπτου.
Άλλωστε, μας συνδέει ο Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων, ο πολιούχος της
Μητροπόλεως Λεμεσού που υπήρξε Πατριάρχης Αλεξανδρείας και αύριο
το πρωί θα έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε ειδική αναφορά στην
αυριανή μας επίσκεψη-συλλείτουργο στο Πατριαρχείο Αλεξανδρείας.
Σε λίγο θα παρουσιάσει τον τόμο των Πρακτικών του 14ου
Επιστημονικού Συμποσίου Προφορικής Ιστορίας η Δρ Σαλώμη
Παπαδήμα Σοφοκλέους, Διευθύντρια του Κέντρου Γλωσσών του
Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (με έδρα τη Λεμεσό), που
επιμελείται εθελοντικώς τους τόμους του Συμποσίου.
Η ευκαιρία που δίνεται με την παρουσία του Δήμου Λεμεσού να
μεταφέρει στην Αλεξάνδρεια τη διάθεσή της πόλης της Λεμεσού για
συνεργασία εφ’ όλης της ύλης, με τους οργανισμούς της ομογένειας στην
Αλεξάνδρεια:
(α) με την επικαιροποίηση της Συμφωνίας του 1972 μεταξύ του
Κυβερνείου της Αλεξανδρείας και του Δήμου Λεμεσού που είχαμε
σήμερα το πρωί τη χαρά να συνομολογήσουμε και να υπογράψουμε στο
Κυβερνείο της Αλεξανδρείας, με τον Κυβερνήτη Dr. Abdelaziz Konsowa

(β) μεταφέροντας το περσινό μας Συμπόσιο που είχε ως θέμα του τις
σχέσεις των δύο πόλεων διαχρονικά σε διάφορα επίπεδα. Τονίζουμε τη
σημασία που δίνουμε για την την υπογραφή σήμερα του Μνημονίου
Συνεργασίας μεταξύ του Παττίχειου Ιδρύματος, του οποίου έχω την τιμή
να προεδρεύω του Διοικητικού του Συμβουλίου, με τον «Πτολεμαίο Α’»
για την περαιτέρω σύσφιξη των πολιτιστικών σχέσεων ΛεμεσούΑλεξανδρείας,
(γ) την ανάπτυξη σχέσεων μεταξύ των φορέων της Λεμεσού με τους
αντίστοιχους της Αλεξάνδρειας,
δείχνει, προφανώς, την ειλικρινή διάθεση της πόλης μας στο σύνολό της
να αναπτύξει σε υψηλότερο βαθμό τις πολιτιστικές, εμπορικές, και
άλλες σχέσεις με μια αδελφή πόλη και μια φιλική Αίγυπτο σε μια
ιστορική στιγμή όπου οι σχέσεις μεταξύ Κύπρου και Αιγύπτου
βρίσκονται στο καλύτερό τους σημείο, προς αμοιβαίο όφελος.
Ευχαριστώ τους συμμετέχοντες στο συμπόσιο που έκαναν τον κόπο να
έρθουν από τη Λεμεσό για να καταθέσουν τις εισηγήσεις τους στο
Συμπόσιο και χαιρετίζω ιδιαίτερα τους καθηγητής του πανεπιστημίου
Αλεξανδρείας που συμμετέχουν με τις πολύ ενδιαφέρουσες εισηγήσεις
τους, καθώς και την πρόεδρο του ΔΣ του «Πτολεμαίου Α΄», Δρ Λιλλίκα
Θλιβίτου, καθώς και τα μέλη του ΔΣ για τη φιλοξενία.
Εύχομαι ό,τι καλύτερο στις εργασίες του Συμποσίου.
Σας ευχαριστώ,
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