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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ ΝΙΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ
ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΕΩΡΓΙΟ ΦΡΑΓΚΟΥΔΗ
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΑΘΗΝΑ, 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019
(Πρωτόκολλο)
Εκλεκτοί προσκεκλημένοι, αγαπητοί φίλοι,
Με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση, σας μεταφέρω εδώ, στο Πάντειο Πανεπιστήμιο
Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, τον χαιρετισμό της Λεμεσού, της γενέθλιας
πόλης του Γεωργίου Φραγκούδη, ο οποίος από πολύ ενωρίς στην ιστορία των
Επιστημών στην Ελλάδα διείδε την ανάγκη για τις επιστήμες αυτές, που φέρει με
τόση περηφάνια το πανεπιστήμιό σας στην ονομασία του.
Είμαι ευτυχής διότι βρισκόμαστε σήμερα στην Ημερίδα Γεωργίου Φραγκούδη, κατά
τη διάρκεια της οποίας οι εκλεκτοί εισηγητές θα ξεδιπλώσουν σημαντικές πτυχές
τόσο της ιστορίας του ιδίου, όσο και αναφορικά με τη συμβολή του μεγάλου αυτού
ανδρός στην Επιστήμη.
Χαίρομαι ιδιαίτερα που ο Δήμος Λεμεσού μέσω του επιστημονικού του βραχίονα,
του Παττίχειου Δημοτικού Μουσείου Ιστορικού Αρχείου και Κέντρου Μελετών
Λεμεσού, έχει συνδεθεί με τα Πάντειο Πανεπιστήμιο πριν από λίγο καιρό
συνομολογώντας Πρωτόκολλα Συνεργασίας. Ήδη βλέπουμε να υλοποιούνται οι
πρόνοιές των πρωτοκόλλων αυτών, αρχής γενομένης με τη σημερινή Ημερίδα,
καθώς και με την αντίστοιχη ημερίδα που θα ακολουθήσει στη Λεμεσό τον Μάρτιο
του 2020, καθώς επίσης και με σειρά δημοσίων διαλέξεων στη Λευκωσία.
Ο Δήμος Λεμεσού, ένας γρήγορα αναπτυσσόμενος Δήμος με μεγάλη ιστορία, θα
συνεχίσει τη συνεργασία με το Πάντειο πανεπιστήμιο σε τομείς αιχμής όπως αυτοί
προδιαγράφονται σε καίριες ανάγκες που αφορούν στην πόλη και στην καλύτερη
ποιότητα ζωής των πολιτών σε αυτές. Κι εδώ δεν μπορώ να μη τονίσω τις
πρωτοβουλίες που πήρε το πανεπιστήμιό σας με διάφορα ερευνητικά προγράμματα
και δράσεις που σχετίζονται με τα θέματα που αφορούν τις σύγχρονες πόλεις και τις
μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν. Εκτιμώ πως ο Γεώργιος Φραγκούδης ως
προσωπικότητα και ως επιστήμονας είχε αισθανθεί αυτή την απαραίτητη σχέση
μεταξύ πανεπιστημίων και καθημερινής ζωής των πολιτών.
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Η οργανωτική Επιτροπή της σημερινής ημερίδας εργάστηκε συστηματικά έτσι ώστε
να βρισκόμαστε σήμερα εδώ και θα ήθελα να εκφράσω τις ιδιαίτερές μου
ευχαριστίες.
Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τις Πρυτανικές Αρχές του Παντείου πανεπιστημίου,
την Πρύτανη κ. Ισμήνη Κριάρη και τον αντιπρύτανη κ. Νίκο Λέανδρο που πήραν την
πρωτοβουλία για τη διοργάνωση του «Έτους Γεωργίου Φραγκούδη 2019-2020»
κατά τη διάρκεια του οποίου θα αναδειχθεί το συνολικό του έργο.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω την πρεσβεία της Κύπρου στην Αθήνα και τον φίλο
πρέσβη κ. Κυριάκο Κενεβέζο, καθώς και το Σπίτι της Κύπρου και την προϊσταμένη
του κ. Νάντια Στυλιανού για την συμμετοχή τους στη διοργάνωση της αποψινής
Ημερίδας, όπως επίσης τον κ. Πέτρο Παπαπολυβίου του Πανεπιστημίου Κύπρου, για
τη δική του συμβολή και βοήθεια. Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλω στον φίλο Μίμη
Σοφοκλέους, διευθυντή του Παττίχειου Δημοτικού Μουσείου Ιστορικού Αρχείου και
Κέντρου Μελετών Λεμεσού, για τις σημαντικές του επιστημονικές πρωτοβουλίες.
Ο Δήμος Λεμεσού με μεγάλη χαρά έχει αναλάβει τη δέσμευση να εκδώσει στη
σειρά των πρακτικών του Κέντρου Μελετών τα πρακτικά της Ημερίδας, κάτι που
θεωρώ πως θα αποτελέσει ένα σημαντικό βοήθημα στους μελετητές αλλά και στους
απλούς αναγνώστες.
Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω και να χαιρετήσω τους διακεκριμένους
εισηγητές της Ημερίδας και αναμένουμε να μας φωτίσουν σε μια σειρά σημαντικών
πτυχών του έργου του Γεωργίου Φραγκούδη.
Καλή εργασία και θα συνεχίσουμε τον Μάρτιο στη Λεμεσό.

