Ομιλία Δημάρχου Λεμεσού κ. Νίκου Νικολαΐδη στο Κυβερνείο της Αλεξάνδρειας,
κατά την επίσκεψη φορέων της πόλης στην πόλη της Αλεξάνδρειας στις 26
Οκτωβρίου 2019

Εξοχότατε Κυβερνήτη της Αλεξάνδρειας,
Αξιότιμοι αξιωματούχοι του Δήμου Αλεξάνδρειας,
Επιτρέψτε μου, πρώτα απ’ όλα, να εκφράσω τη μεγάλη μας χαρά που βρισκόμαστε
σήμερα στην Αλεξάνδρεια, την αδελφή πόλη Αλεξάνδρεια.
Έχουν παρέλθει 47 χρόνια από την 25η Νοεμβρίου 1972, όταν οι δυο πόλεις Λεμεσός και
Αλεξάνδρεια υπέγραψαν συμφωνία αδελφοποίησης. Μια συμφωνία που βασίστηκε
στους δεσμούς φιλίας μεταξύ της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου και της
Κυπριακής Δημοκρατίας, και στις φιλικές αδελφικές σχέσεις που συνδέουν τους λαούς
των δύο χωρών μας.
Η σημερινή μας επίσκεψη στην Αλεξάνδρεια, δεν έχει κανένα άλλο σκοπό από την
επανεδραίωση και αναζωογόνηση αυτού του ισχυρού δεσμού φιλίας. Ένας δεσμός που
μπορεί να κτιστεί πάνω στην προώθηση σχέσεων μεταξύ των δύο πόλεων στους τομείς
του πολιτισμού, στον ακαδημαϊκό τομέα, στην οικονομία, στο εμπόριο, στον τουρισμό,
στις λιμενικές υποδομές, στον αθλητικό τομέα, και σε άλλους τομείς που οι δυο μας
πόλεις μπορούν να αναπτύξουν συνεργασία και ανταλλαγή εμπειριών.
Η αποστολή μας απαρτίζεται από:
 12-μελή αντιπροσωπεία του Δήμου Λεμεσού, από το Δήμαρχο, τον Αντιδήμαρχο,
δημοτικούς συμβούλους και λειτουργούς του δήμου μας.
 Αντιπροσωπεία της Ιεράς Μητρόπολης Λεμεσού με επικεφαλής τον
Πανοσιολογιότατο Επίσκοπο Αμαθούντος κ.κ. Νικόλαο, ο οποίος βρίσκεται εδώ
για να αναδείξει τους ιστορικούς θρησκευτικούς δεσμούς μεταξύ του Ορθόδοξου
Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και της Μητρόπολης Λεμεσού. Σχέσεις που
επισφραγίστηκαν πριν 14 αιώνες όταν Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων, πολιούχος άγιος
της πόλης μας, υπηρέτησε ως Πατριάρχης Αλεξανδρείας.
 Έχουμε μαζί μας εκπροσώπους του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου το
οποίο εδρεύει στη Λεμεσό, και που στοχεύει στην ανταλλαγή απόψεων και ιδεών
με συναδέλφους τους από το Πανεπιστήμιο και τη Βιβλιοθήκη Αλεξάνδρειας
 Αντιπρόσωποι της Σχολικής Εφορείας Λεμεσού είναι επίσης στην αποστολή μας
με στόχο τις σχολικές ανταλλαγές και αδελφοποιήσεις στον τομέα της παιδείας
και των νέων μας

 Ο Ναυτικός Όμιλος Λεμεσού είναι επίσης μαζί μας, όπως και ο Διευθυντής του
Συμβούλιου Αποχετεύσεως Λεμεσού Αμαθούντας, αλλά και αντιπροσωπεία του
Συνδέσμου Μικρασιατών Κύπρου, με στόχο την προώθηση διμερών συνεργασιών
με φορείς της Αλεξάνδρειας στους αντίστοιχους τομείς δραστηριότητας τους.
 Μαζί μας επίσης είναι και κλιμάκιο του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου, για να
καταγράψει την ιστορική μας αυτή επίσκεψη, και να έλθει σε επαφή με τον
απόδημο κυπριακό ελληνισμό που ζει στην Αλεξάνδρεια.
Κατά τη διάρκεια της εδώ επισκέψεώς μας, το Δημοτικό Μουσείο-Ιστορικό ΑρχείοΚέντρο Μελετών Λεμεσού θα οργανώσει ένα επιστημονικό συμπόσιο προφορικής
ιστορίας με τίτλο "Αλεξάνδρεια-Λεμεσός". Το επιστημονικό αυτό συμπόσιο, το οποίο
έχει ήδη πραγματοποιηθεί στη Λεμεσό το Νοέμβριο του 2018, θα εμπλουτιστεί με
εισηγήσεις επιστημόνων ερευνητών που ζουν στην Αλεξάνδρεια. Το συμπόσιο θα
εστιαστεί σε θέματα που συνδέουν τις δύο πόλεις, δηλαδή την Κυπριακή και ελληνική
διασπορά της Αλεξάνδρειας, τα Ελληνικά ημερολόγια και δημοσιεύσεις της
Αλεξάνδρειας, τους διανοούμενους και συγγραφείς που έζησαν στην Αλεξάνδρεια και
άσκησαν έντονη επιρροή στη λογοτεχνική και ιδεολογική εξέλιξη της Λεμεσού
ειδικότερα, και της Κύπρου γενικότερα. Μέσα από το επιστημονικό αυτό συμπόσιο, θα
αναδειχτεί με τον πιο τεκμηριωμένο τρόπο, η ιστορική σχέση μεταξύ των δύο πόλεων,
Αλεξάνδρειας και Λεμεσού.

Εξοχότατε Κυβερνήτη,
Η Αλεξάνδρεια και η Λεμεσός είναι δυο ιστορικές πόλεις με πολυχιλιόχρονη διαδρομή.
Είχαν και είχουν πάρα πολλά κοινά στοιχεία που τις καθιστούν κατά τρόπον ουσιαστικό
αδελφές πόλεις. Είναι και οι δύο πόλεις κέντρα οικονομικής δραστηριότητας, αλλά και
κέντρα πολιτισμού στις χώρες μας. Τα λιμάνια των δύο πόλεων μας είναι δύο από τα πιο
σημαντικά λιμάνια της Μεσογείου, και χαιρόμαστε ιδιαίτερα που η θαλάσσια σύνδεση
τους με κρουαζιερόπλοια έχει επαναναρχίσει πρόσφατα, με πολύ καλές προοπτικές, τις
οποίες ως αρχές των δύο πόλεων είμαι σίγουρος ότι θα στηρίξουμε. Οι δύο πόλεις μας,
που τις χωρίζει μια μικρή σχετικά απόσταση, ακολουθούν τα τελευταία χρόνια μια
παράλληλη πορεία ανάπτυξης, προόδου και ευημερίας. Υπάρχουν τεράστια περιθώρια
να κτίσουμε συνεργασίες αμοιβαία επωφελείς στους τομείς του τουρισμού, στον
ενεργειακό τομέα και στους υδρογονάνθρακες και στον τομέα της εμπορικής ναυτιλίας
που ως γνωστόν η Λεμεσός είναι ένα από τα μεγαλύτερα ναυτιλιακά κέντρα στην
Ευρώπη. Η τεράστια ανάπτυξη των διμερών σχέσεων μεταξύ Κύπρου και Αιγύπτου τα

τελευταία χρόνια, παρουσιάζει μια ιδανική ευκαιρία να αναπτυχθούν, κατά τον ίδιο
τρόπο και οι διμερείς σχέσεις Λεμεσού και Αλεξάνδρειας.
Η βάση και οι στόχοι της συμφωνίας διδυμοποίησης του 1972 των δύο πόλεων μας
ισχύουν απόλυτα και σήμερα. Η σημερινή σας επίσκεψη, εξοχότατε Κυβερνήτη της
Αλεξάνδρειας, είναι μια χρυσή ευκαιρία να επαναβεβαιώσουμε αυτή τη συμφωνία,
ενδυναμώνοντας την και διευρύνοντας την ακόμα περισσότερο, μέσα από τη κοινή μας
απόφαση να προχωρήσουμε σε συγκεκριμένο προγραμματισμό και σε ένα οδικό χάρτη
των παραπέρα κοινών δράσεων μας.
Σας ευχαριστώ για την φιλοξενία σας, και εύχομαι σε σας προσωπικά και στο λαό της
Αλεξάνδρειας, πρόοδο και ευημερία.

