Ομιλία

του

Δημάρχου

Λεμεσού,

κ.

Νίκου

Νικολαΐδη,

στο

14ο

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, την Παρασκευή, 23
Νοεμβρίου 2018, στο πολιτιστικό κέντρο Πάνος Σολομωνίδης, με θέμα
«ΛΕΜΕΣΟΣ ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ: ΔΥΟ ΠΟΛΕΙΣ ΣΕ ΕΝΑ ΣΥΝΕΧΗ ΔΙΑΛΟΓΟ»

Αγαπητέ Μίμη Σοφοκλέους,
Κυρίες και κύριοι,
Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Παττιχείου Δημοτικού ΜουσείουΙστορικού Αρχείου και Κέντρου Μελετών, και του Δημοτικού Συμβουλίου
Λεμεσού,

σας

καλωσορίζω

στο

14ο

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ

ΣΥΜΠΟΣΙΟ

ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ που έχει θέμα «ΛΕΜΕΣΟΣ ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ: ΔΥΟ
ΠΟΛΕΙΣ ΣΕ ΕΝΑ ΣΥΝΕΧΗ ΔΙΑΛΟΓΟ».
Καλωσορίζω με ιδιαίτερη χαρά τόσους πολλούς διακεκριμμένους ερευνητές και
επιστήμονες, η παρουσία των οποίων μας τιμά.
Τα ετήσια Επιστημονικά Συμπόσια που διοργανώνει το Παττίχειο Δημοτικό
Μουσείο-Ιστορικό Αρχείο και Κέντρο Μελετών Λεμεσού, αποτελούν πλέον ένα
ετήσιο πολιτιστικό γεγονός, τόσο για την πόλη μας, όσο και για τον
επιστημονικό κόσμο. Κυρίως, όμως, για το κοινό, που ζητά να μάθει πώς να
ερευνά και να αξιοποιεί την σύγχρονη ιστορία του τόπο του. Ιδιαίτερα το φετινό,
το 14ο

κατά σειρά Συμπόσιο, έχει και την συμβολική του σημασία. Είναι η

στιγμή που θεωρητικά ως Δήμος και ως Ίδρυμα του Ιστορικού Αρχείου,
μπορούμε να δούμε τη Λεμεσό ως μια μεσογειακή οντότητα της οποία οι σχέσεις
υπήρξαν εκείνες που χαρακτηρίζουν μια πόλη-λιμάνι, όπως αντιστοίχως και την
Αλεξάνδρεια. Ο Δήμος μας είναι από το 1972 αδελφοποιημένος με την
Αλεξάνδρεια με ειδική συμφωνία που είχε υπογραφεί από τον τότε Δήμαρχο της
πόλης, αείμνηστο Γεώργιο Κατσουνωτό. Ήδη, μέσω των διπλωματικών μας
Αρχών, με επιστολή μου, έχουμε ζητήσει να μεταβούμε στην Αλεξάνδρεια για
να επικαιροποιήσουμε με τον Δήμο Αλεξανδρείας, τη συμφωνία του 1972
φέρνοντάς της στα σημερινά δεδομένα.
Χαίρομαι ιδιαίτερα διότι το Συμπόσιο Προφορικής Ιστορίας έθεσε πρώτο στον
τόπο μας, από το 2005, το ζήτημα της «Δημόσιας Ιστορίας» η οποία ως
επιστημονικός κλάδος βρίσκεται σήμερα στην πρωτοπορία της αναζήτησης
απαντήσεων για την εξέλιξη της καθημερινής ζωής, βοηθώντας με ποικίλους
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τρόπους τους ανθρώπους να αποκτήσουν «αυτογνωσία» με βάση την «ιστορία
που βρίσκεται γύρω μας». Το σύνθημα του Αρχείου με το ρητορικό ερώτημα
«Πόσο αρχαίο είναι το παρόν;» μπορεί να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε και να
αγαπήσουμε περισσότερο τον τόπο που ζούμε.
Το Επιστημονικό Συμπόσιο Προφορικής Ιστορίας της Λεμεσού αριθμεί τον όχι
ευκαταφρόνητο αριθμό δέκα τεσσάρων, συναπτών συμποσίων, που σημαίνει
ότι για τόσα χρόνια μέσω αυτού του επιστημονικού και συνάμα εκλαϊκευμένου
βήματος, δόθηκε συστηματικά η ευκαιρία σε παλαιούς Λεμεσιανούς, που
θυμούνταν να καταθέσουν τις μνήμες τους, σε παλαιούς και καταξιωμένους
επιστήμονες να μας μεταφέρουν τη γνώση τους, στους νέους επιστήμονες να
καταγράψουν και να παρουσιάσουν στο ευρύ κοινό νέες πτυχές από την ιστορία
της πόλης μας και στο κοινό που παρακολουθεί τα Συμπόσια να μάθει
περισσότερα για την ιστορία της πόλης μας.
Το φετινό θέμα, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, διότι η Λεμεσός όντως και η
Αλεξάνδρεια έχουν κοινή μοίρα η οποία στις μέρες μας, με τη συνεργασία
Κύπρου-Αιγύπτου και ευρύτερα με την Ελλάδα και το Ισραήλ για τα ενεργειακά
θέματα, φαίνεται πως θα έχουν ολοένα και περισσότερο ανάγκη μεγαλύτερης
κατανόησης των ιστορικών πολιτισμικών δεσμών που μας συνδέουν.
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 με βάση το Ιστορικό Αρχείο . 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.
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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.
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 άνθρωποι των
γραμμάτων και των τεχνών παίρνουν μέρος στο Συμπόσιο δείχνοντας πως η
Λεμεσός δεν θεωρείται τυχαία ως η «πολιτιστική πρωτεύουσα» της Κύπρου.
Ιδιαίτερα χαίρομαι, που το θέμα του επόμενου Συμποσίου, του 14ου στη σειρά
θα φέρει στην επιφάνεια τη σχέση της Λεμεσού με την Αλεξάνδρεια, μια σχέση
η οποία είναι καιρός να ζωντανέψει και να αξιοποιηθεί όπως επιβάλλεται, και οι
σημερινές συγκυρίες είναι ίσως οι ιδανικότερες που θα μπορούσαν να υπάρξουν
προς την κατεύθυνση αυτή.
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 14ου Επιστημονικού
Συμποσίου Προφορικής Ιστορίας της Λεμεσού, ευχόμενος κάθε επιτυχία στις
εργασίες του.
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