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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ ΝΙΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ
ΣΤΟ 15 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ – «Παιδεία
και μόρφωση στη Λεμεσό 1819-2019»
ΛΕΜΕΣΟΣ, 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019
(Πρωτόκολλο)
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Εκλεκτοί προσκεκλημένοι, αγαπητοί φίλοι,
Ως Δήμαρχος Λεμεσού και ως Πρόεδρος του Δ.Σ. του Παττίχειου Δημοτικού Μουσείου
Ιστορικού Αρχείου Λεμεσού σας καλωσορίζω στο 15ο κατά σειράν επιστημονικό
Συμπόσιο Προφορικής Ιστορίας.
Τα Επιστημονικά Συμπόσια Προφορικής Ιστορίας, είναι ένας θεσμός που ξεκίνησε η
Λεμεσός το 2005, θέτοντας έτσι στο επιστημονικό μικροσκόπιο την ιστορία της πόλης
μας. Σε σχέση με την ιστορία των κρατών, η ιστορία των πόλεων, και δη η προφορική
ιστορία, ακολουθεί ένα διαφορετικό δρόμο και επικεντρώνεται όχι στην πολιτική
ιστορία και τις εξελίξεις μιας χώρας, αλλά στον καθημερινό άνθρωπο και στα
μικρότερα αλλά εξίσου σημαντικά θέματα αυτής της καθημερινότητας.
Ο Δήμος Λεμεσού μέσω του επιστημονικού του βραχίονα, του Παττίχειου Δημοτικού
Μουσείου Ιστορικού Αρχείου και Κέντρου Μελετών Λεμεσού, έχει τα τελευταία
χρόνια συνδεθεί με σημαντικούς οργανισμούς με τους οποίους συνομολόγησε
πρωτόκολλα συνεργασίας, όπως το Μουσείο της Πόλεως Αθηνών, με το οποίο
τιμήσαμε στην Αθήνα κατά τη διάρκεια του «έτους Βασίλη Μιχαηλίδη» τον εθνικό
μας ποιητή, τον «Σύλλογο Ελλήνων Επιστημόνων Αλεξανδρείας ‘Πτολεμαίος ο Α’», σε
συνεργασία με τον οποίο τον περασμένο Οκτώβριο υλοποιήσαμε στην Αλεξάνδρεια
το Συμπόσιο «Αλεξάνδρεια-Λεμεσός: δύο πόλεις σε ένα συνεχή διάλογο». Επίσης με
το Πάντειο Πανεπιστήμιο, με το οποίο την περασμένη βδομάδα διοργανώσαμε στην
Αθήνα επιστημονική ημερίδα για τον Γεώργιο Φραγκούδη, και θα ακολουθήσει μια
δεύτερη ημερίδα με το ίδιο θέμα στη Λεμεσό τον Μάρτιο. Να αναφέρω επίσης ότι
επίκειται στο επόμενο διάστημα υπογραφή πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ του
Δήμου Λεμεσού και του ιστορικού Αρχείου, με το Ιστορικό Αρχείο του Πανεπιστημίου
Αθηνών, και θα συνεχίσει αυτή η εντυπωσιακή εξωστρεφής πορεία του Αρχείου της
πόλης, χάριν στις προσπάθειες του φίλου Μίμη Σοφοκλέους και των συνεργατών του.
Με χαροποιεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι η διοργάνωση του φετινού Συμποσίου γίνεται
σε συνεργασία με την Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λεμεσού και γι’ αυτό θα
ήθελα να ευχαριστήσω τον Πρόεδρό της φίλο Ντίνο Έλληνα. Να επισημάνω στο
σημείο αυτό, ακόμα μια συνεργασία του Ιστορικού Αρχείου μας με τη Σχολική
Εφορεία, που αφορά την ψηφιοποίηση των Πρακτικών της Εφορείας, που έχει ήδη
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αρχίσει, και είμαι σίγουρος ότι πολλοί επιστήμονες και μελετητές μέσω αυτής της
ψηφειοποίησης θα έχουν την ευκαιρία για αναδίφηση υλικού για τις μελέτες τους.
Χαιρετίζω επίσης το γεγονός ότι φέτος καταφέρνει το ιστορικό Αρχείο να εκδώσει
τρεις τόμους των Πρακτικών προηγούμενων συμποσίων, ενώ έχουν ετοιμαστεί για τις
αρχές του 2020 άλλοι τρείς τόμοι. Μάλιστα, είχαμε την ευκαιρία στην Αλεξάνδρεια
να παρουσιάσουμε επίσημα τον τόμο των πρακτικών του 14 ου Συμποσίου.
Θέλω να ευχαριστήσω τον ΓΣΟ, μέσω του Πρόεδρου του, κ. Άκη Λάμπρου και του
επιτίμου Προέδρου του Νεοκλή Θωμά, που στήριξαν από την αρχή οικονομικά την
έκδοση του 4ου τόμου, ενός συμποσίου που συνδιοργανώθηκε με τον ΓΣΟ, τον
δεύτερο αρχαιότερο σύλλογο του ελληνισμού. Επίσης, ευχαριστώ την ηγεσία του
Συνδέσμου Μικρασιατών Κύπρου για τη στήριξη στην έκδοση του 9ου τόμου, του
Συμποσίου, με θέμα τους Μικρασιάτες στη Λεμεσό. Θα ήθελα ακόμα να ευχαριστήσω
την ομάδα των εθελοντών που έχει αναλάβει εδώ και χρόνια την επιμέλεια των τόμων
των πρακτικών, με επικεφαλής την Δρα Σαλώμη Παπαδήμα Σοφοκλέους, διευθύντρια
του Κέντρου Γλωσσών του ΤΕΠΑΚ.
Θερμές ευχαριστίες οφείλονται στον κύριο ομιλητή του σημερινού Συμποσίου, τον
καθηγητή κ. Παναγιώτη Περσιάνη, του οποίου οι εργασίες στην ιστορία της
εκπαίδευσης στην Κύπρο αποτελούν εδώ και χρόνια επιστημονική εγγύηση.
Ευχαριστώ προκαταβολικώς την φιλόλογο κα Σκεύη Τσιάκκα και τους μαθητές του
Λανιτείου Γυμνασίου για το δρώμενο που θα μας παρουσιάσουν σε λίγο.
Το θέμα του φετινού Συμποσίου είναι εξόχου ενδιαφέροντος. Όλοι γνωρίζουν και
αναγνωρίζουν τη διαχρονική θέση της παιδείας, της μόρφωσης, της εκπαίδευσης και
του πολιτισμού στην πόλη μας. Πρόκειται για χαρακτηριστικά της Λεμεσού που την
καθιέρωσαν ως την πολιτιστική πρωτεύουσα της Κύπρου, πέρα από την οικονομική,
την εμπορική και στις μέρες μας ως ηγέτιδα πόλη στην παροχή υπηρεσιών διεθνούς
κύρους. Όμως, τίποτα δεν θα μπορούσε να επιτευχθεί σε όλους τους τομείς χωρίς
καλούς δασκάλους, καλούς μαθητές και καλές υποδομές. Υποδομές όπως η Ελληνική
Σχολή του 1819 το πρώτο οργανωμένο σχολικό «σύστημα» στην πόλη μας, με το
οποίο οριοθετείται η αρχή μιας μεγάλης πορείας στον χρόνο, εδώ και διακόσια
χρόνια, που αποτελεί και το θέμα του Συμποσίου μας.
Έχοντας πει όλα αυτά, εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες του Συμποσίου, του
οποίου έχω την τιμή κηρύξω την έναρξη.

