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Ομιλία Δημάρχου Λεμεσού, κ. Νίκου Νικολαϊδη, στο 13ο
Επιστημονικό

Συμπόσιο

Προφορικής

Ιστορίας,

την

Παρασκευή, Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2017, στις 7.00 μ.μ
στο πολιτικό κέντρο «Π. Σολομωνίδης» με θέμα «Ζώντας
και δημιουργώντας με τον Βασίλη Μιχαηλίδη στη Λεμεσό»
Εκ μέρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Παττίχειου
Δημοτικού Μουσείου – Ιστορικού Αρχείου – Κέντρου Μελετών,
σας καλωσορίζω στο Μουσείου Δημοτικού Συμβουλίου
Λεμεσού, καλωσορίζω 13ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ
ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ με θέμα «ΖΩΝΤΑΣ ΚΑΙ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΒΑΣΙΛΗ ΙΧΑΗΛΙΔΗ ΣΤΗ
ΛΕΜΕΣΟ».
Όπως είναι γνωστό, ο Δήμος Λεμεσού γιορτάζει με
λαμπρότητα το Έτος Βασίλη Μιχαηλίδη με την ευκαιρία των
100 χρόνων από το θάνατο του Εθνικού Ποιητή της Κύπρου, με
μια μεγάλη σειρά εκδηλώσεων και άλλων δράσεων, που θα
αποτελέσουν την ιστορικά, πολιτιστικά και εθνικά οφειλόμενη
επετειακή αναφορά στον ποιητή που έζησε την πιο
δημιουργική περίοδο της ζωής του και συνέγραψε το
μεγαλειώδες ποιητικό του έργο στη Λεμεσό.
Οι εκδηλώσεις για το έτος Βασίλη Μιχαηλίδη του Δήμου
Λεμεσού εντάσσονται σε 4 θεματικές ενότητες:
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1. Διαλέξεις, επιστημονικά συμπόσια και εκπαιδευτικά
προγράμματα
2. Μουσικές βραδιές και συναυλίες
3. Μουσικοθεατρικά και μουσικοποιητικά δρώμενα
4. Εκδοτικές και μνημειακές καταθέσεις
Με το σημερινό συμπόσιο κορυφώνονται οι επετειακές
εκδηλώσεις οι οποίες άρχισαν από το Μάρτιο και θα
ολοκληρωθούν με το τέλος του τρέχοντος έτους. Να αναφέρω
ότι αυτή την περίοδο και μέχρι το τέλος του προσεχούς
Ιανουαρίου, είναι ανοικτή στη Δημοτική Πινακοθήκη η
εικαστική έκθεση με 3 έργα του Βασίλη Μιχαηλίδη και άλλα
έργα 26 Κυπρίων εικαστικών, εμπνευσμένα από τη ζωή και το
έργο του ποιητή. Τα έργα αυτά μαζί με ποιήματα ΄σχετικά με
τον Βασίλη Μιχαηλίδη και το έργο του θα συμπεριληφθούν σε
ειδική επετειακή έκθεση του Δήμου Λεμεσού υπό τον τίτλο
«Μες στους ανέμους τους κρυφούς».
Να αναφέρω τέλος ότι μετά από τον εντοπισμό του τάφου του
Βασίλη Μιχαηλίδη, στο νότιο τμήμα του κοιμητηρίου Αγίου
Νικολάου, ο Δήμος μας σε συνεργασία με την Μητρόπολη
Λεμεσού ήδη προχωρά στην κατασκευή κενοταφίου για τον
ποιητή. Στις 10 Δεκεμβρίου θα γίνει θρησκευτικό μνημόσυνο
και τρισάγιο στο κενοτάφιο του ποιητή.
Εκ μέρους του Δήμου Λεμεσού εκφράζω τις θερμές μου
ευχαριστίες προς τον Επιστημονικό Διευθυντή του Παττίχειου
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Δημοτικού Μουσείου – Ιστορικού Αρχείου – Κέντρου Μελετών
και τους συνεργάτες και συντελεστές του σημερινού
Συμποσίου, για την καθοριστική συμβολή τους στην
προσπάθεια να αποδοθεί ο επιβαλλόμενος φόρος τιμής προς
τον εθνικό μας ποιητή.
Τα ετήσια Επιστημονικά Συμπόσια που διοργανώνει το
«Ίδρυμα Παττίχειο Δημοτικό Μουσείο-Ιστορικό Αρχείο και
Κέντρο Μελετών Λεμεσού» αποτελούν ένα ετήσιο πολιτιστικό
γεγονός, τόσο για την πόλη μας, όσο και για τον επιστημονικό
κόσμο, αλλά και για το κοινό, που ζητά να μάθει πώς να
ερευνά και να αξιοποιεί την σύγχρονη ιστορία του. Για 13
συναπτά χρόνια, μέσω αυτού του επιστημονικού και συνάμα
εκλαϊκευμένου βήματος, δόθηκε συστηματικά η ευκαιρία σε
παλαιούς Λεμεσιανούς, που θυμούνταν να καταθέσουν τις
μνήμες τους και στους νέους επιστήμονες να τις καταγράψουν
και να τις παρουσιάσουν στο ευρύ κοινό ως επιστημονικά
πεδία πλέον.
ο φετινό θέμα, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, διότι η
Λεμεσός ταυτίστηκε από το 1878 με τον Βασίλη Μιχαηλίδη.
Χαίρομαι ιδιαίτερα που το πρόγραμμα του Συμποσίου άνοιξε
με το θεατρικό δρώμενο του Λυκείου Πέτρου και Παύλου, με
το οποίο έγινε η έναρξη των εκδηλώσεων του Έτους
Μιχαηλίδη. Το περσινό Συμπόσιο αναφέρθηκε στην Λεμεσό
ως «Μια πόλη Έξω καρδιά» και αυτή η καρδιά ήταν που
δέχτηκε τον ποιητή όταν έφτασε πένης και ανέστιος από τη
εθελοντική στράτευσή του συμμετοχή του στην Ελλάδα,
παίρνοντας μέρος στις μάχες της Θεσσαλίας.
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Κινητήρια δύναμη πίσω από το Συμπόσιο είναι το Ίδρυμα του
Παττίχειου που έχει συσταθεί εδώ και λίγα χρόνια με σκοπό
να εξυπηρετήσει όσο γίνεται πιο αποτελεσματικά την ιστορική
μνήμη και τεκμηρίωση. Είναι ένας από τους πιο ζωντανούς
πολιτιστικούς φορείς, όχι μόνο της πόλης μας, αλλά και της
Κύπρου γενικότερα στον τομέα της μελέτης και καταγραφής
της ιστορικής πορείας της πόλης μας μέσα από αρχεία,
ντοκουμέντα, αλλά και τις ζωντανές πηγές. Ιδιαίτερα με την
συνεργασία μας με το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών και
ιδιαίτερα με το Τμήμα Πληροφορικής τεχνολογίας, με την
ψηφιοποίηση των εφημερίδων της Κύπρου από το 1878 μέχρι
το 2009, ανέβηκε κατά πολύ η ερευνητική δραστηριότητα.
Εκατοντάδες ερευνητές έχουν ήδη αξιοποιήσει τόσο τις
εφημερίδες όσο και το Αρχείο του Δήμου Λεμεσού το οποίο
από το 1877 που αρχίζει να οργανώνεται διαθέτει πλούσιο
υλικό για τον κάθε ένα που θα ήθελε να το χρησιμοποιήσει. Το
Αρχείο εμπλουτίζεται καθημερινά με νέα προσκτήματα που
προσφέρουν είτε μόνιμα είτε επί δανείω πολλοί συμπολίτες
μας. Κάθε νέο αντικείμενο που προσφέρεται στο Αρχείο
γίνεται αμέσως αντικείμενο μελέτης.
Ο Δήμος Λεμεσού παρέχει την αμέριστη συμπαράσταση του
προς τέτοιες προσπάθειες και κυρίως όταν πρόκειται για την
επιστημονική έρευνα και την τεκμηρίωση της ιστορίας της
Λεμεσού. Πολύ σύντομα θα έχουμε την ευκαιρία να
παρουσιάσουμε τους τόμους των Συμποσίων μια και έχουμε
δώσει ως Δήμος τα οικονομικά μέσα ώστε να βγουν μαζικά τα
πολύτιμα πρακτικά με αριθμό: 3,4,5,6 και 9.
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Θα ήθελα να συγχαρώ τους συμμετέχοντες στο Συμπόσιο με
εισηγήσεις και με παρεμβάσεις. Εκφράζω τα θερμά μου
συγχαρητήρια προς όλα τα μέλη του Ιστορικού Αρχείου και
ιδιαίτερα στον επιστημονικό διευθυντή και συντονιστή του
Συμποσίου, Μίμη Σοφοκλέους και τον λειτουργό Δημήτρη
Θεοδώρου, αλλά και στους εθελοντές που βοήθησαν στη
διοργάνωση ενός ακόμα επιστημονικού συμποσίου του οποίου
η θεματολογία αναμένεται να είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα.
Εκτιμώ ιδιαίτερα το γεγονός ότι τόσοι και τόσοι καλλιτέχνες
παίρνουν μέρος στο Συμπόσιο δείχνοντας πως η Λεμεσός δεν
θεωρείται τυχαία ως η «πολιτιστική πρωτεύουσα» της Κύπρου.
Χαίρομαι ακόμα που το θέμα του επόμενου Συμποσίου, του
14ου στη σειρά θα φέρει στην επιφάνεια τη σχέση της Λεμεσού
με την Αλεξάνδρεια, μια πόλη με την οποία η Λεμεσός έχει
συνδεθεί εδώ και χρόνια μέσω του θεσμού των αδελφών
πόλεων.
Εύχομαι κάθε επιτυχία τόσο στην παρούσα, όσο και σε κάθε
μελλοντική δραστηριοποίηση του Παττίχειου Δημοτικού
Μουσείου-Ιστορικού Αρχείου και Κέντρου Μελετών Λεμεσού
και σας διαβεβαιώνω πως ο Δήμος μας θα βρίσκεται πάντα
αρωγός και συμπαραστάτης.
Με αυτά τα λόγια, κηρύσσω την έναρξη των εργασιών του 13ου
Επιστημονικού Συμποσίου Προφορικής Ιστορίας της Λεμεσού.
Εύχομαι κάθε επιτυχία στις εργασίες του.

