Περδίκης Στυλιανός
Β΄ Παγκύπριο Συνέδριο
«Τηλλυρία: Μνήμες, Ιστορία, Αρχαιολογία».

Το διήμερο 28 και 29 Απριλίου 2012 πραγματοποιήθηκε στον Κάτω
Πύργο Τηλλυρίας (Αιθουσα Εκδηλώσεων Μεγάρου Κοινοτικού
Συμβουλίου Κάτω Πύργου) το δεύτερο επιστημονικό συνέδριο για την
ευρύτερη περιοχή Τηλλυρίας. Το συνέδριο, όπως και το προηγούμενο,
διοργανώθηκε από το Μουσείο της Ιεράς Μονής Κύκκου.
Στην τελετή ακούστηκε μουσικό απόσπασμα από το έργο των Σπύρου
Παπαγεωργίου – Γιώργου Κοτσώνη «Αγία Τηλλυρία».
Ακολούθησε προσφώνηση από τονδιευθυντή του Μουσείου Κύκκου κ.
Στυλιανό Περδίκη, και
Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο της Κοινότητας Κάτω Πύργου κ. Κώστα
Μιχαηλίδη, Χαιρετισμός από τον βουλευτή των Οικολόγων
Περιβαλλοντιστών κ. Γεώργιο Περδίκη και χαιρετισμός και κήρυξη των
εργασιών από τον Πανιερώτατο μητροπολίτη Κύκκου και Τηλλυρίας κ.κ.
Νικηφόρο. Ακολούθησαν οκτώ συνεδριάσεις, στις οποίες όπου από
διαφόρους επιστήμονες – ερευνητές παρουσιάστηκαν είκοσι δύο
εισηγήσεις, που κάλυψαν ευρύ χρονολογικό φάσμα από τα προϊστορικά
μέχρι τα βυζαντινά χρόνια, τη Βενετοκρατία, Τουρκοκρατία και
Αγγλοκρατία, καθώς και πτυχές της σύγχρονης Ιστορίας της Τηλλυρίας
με τα γεγονότα του 1964 και τους βομβαρδισμούς της Τουρκίας στην
περιοχή. Πέραν τούτων, έγιναν ανακοινώσεις, που αναφέρονταν στη
γεωλογία και τη χλωρίδα της περιοχής. Αναλυτικότερα παρουσιάστηκαν
τα πιο κάτω θέματα:
1. Ζωμενή Ζωμενία (Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης):
«Γεωλογία της περιοχής Τηλλυρίας».
2. Γεώργιος Χατζηκυριάκου (Βοτανικός Ερευνητής Χλωρίδας):
«Ενδημικά σπάνια και άλλα αξιόλογα φυτά, που φυτρώνουν στην
περιοχή της Τηλλυρίας».

3. Benedix Derek (Ανθρωπολόγος) – Χρυσοστόμου Πόπη (Τμήμα
Αρχαιοτήτων):
«Ανθρωπολογικές παρατηρήσεις από τα οστά του τάφου στα
«Παλιάλωνα», Πύργος Τηλλυρίας».
4. Βασιλική Λυσάνδρου (Μουσείο Μονής Κύκκου) – Άθως Αγαπίου
(Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου):
«Το αρχαιολογικό έργο στην Τηλλυρία».
5. Ανδρέας Χαραλάμπους (Μονάδα Αρχαιολογίας Πανεπιστήμιο
Κύπρου):
«Προκαταρκτική μελέτη εφυαλωμένης κεραμικής από τον
αρχαιολογικό χώρο «Αυλή» Τηλλυρίας».
6. Χριστόδουλος Χατζηχριστοδούλου (Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης
Κύπρου):
«Επίσκεψη της αγίας Ελένης στην Τηλλυρία».
7. Σταύρος Γεωργίου (Βυζαντινολόγος):
«Η βυζαντινή Τηλλυρία (Δ΄ - ΙΒ΄αιώνας)».
8. Ουρανία Περδίκη (Αρχαιολόγος, Μητρόπολη Ταμασού):
«Το εικονοστάσι και οι εικόνες του ναού της Παναγίας
Γαλόκτιστης (Πύργος Τηλλυρίας)».
9. Στέλιος Περδίκης (Μουσείο Μονής Κύκκου) – Μιχάλης Ιακωβίδης
(Φοιτητής Αρχαιολογίας):
«Ερειπωμένοι χριστιανικοί ναοί Τηλλυρίας».
10. Χρίστος Καρής (Μουσείο Μονής Κύκκου) – Μένοικος Μενοίκου
(Μουσείο Μονής Κύκκου) – Ευάγγελος Χατζηστεφάνου (Τμήμα
Αρχαιοτήτων):
«Τοιχογραφίες ναού Θεοτόκου, «Πηγή» Τηλλυρίας. Τεχνικές,
αποκάλυψη – συντήρηση, αποτοίχιση».
11. Νάσα Παταπίου (Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών):
«Οικογένειες του ελαφρού ιππικού που υπηρέτησαν στο
Αμπελικού κατά τον 16ον αιώνα».
12. Κωστής Κοκκινόφτας (Κέντρο Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου):
«Η εκπαίδευση στην Τηλλυρία κατά τον 19ο αιώνα».
13. Φαίδωνας Παπαδόπουλος (Επιθεωρητής Μέσης Εκπαίδευσης,
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού):
«Το φαινόμενο του λινοβαμβακισμού στην περιοχή Τηλλυρίας και
οι πολιτικές, εθνολογικές και δημογραφικές προεκτάσεις του».
14. Καλλιόπη Πρωτοπαπά (Φιλόλογος - Ερευνήτρια):
«Σελίδες από την Ιστορία της Τηλλυρίας την περίοδο της
Τουρκοκρατίας και τα πρώτα χρόνια της Αγγλοκρατίας».
15. Ρίτα Σεβέρη (Ιστορικός Τέχνης):
«Ταξιδιώτες που επισκέφτηκαν την Τηλλυρία».
16. Τζούλια Αστραίου (Ερευνήτρια Λαϊκής Τέχνης):
«Στοιχεία για την παραδοσιακή ενδυμασία στην Τηλλυρία».

17. Πέτρος Παπαπολυβίου (Πανεπιστήμιο Κύπρου):
«Οι εθελοντές από την Τηλλυρία στον Α΄ Παγκόσμιο πόλεμο
(1911- 1918)».
18. Διομήδης Μυριανθεύς (Αρχιτέκτονας):
«Προβιομηχανικές και πρωτοβιομηχανικές
εγκαταστάσεις στην Τηλλυρία».
19. Χρήστος Κυριακίδης (Κρατικό Αρχείο Κύπρου):
«Το δημοψήφισμα του 1950 στην περιοχή Τηλλυρίας».
20. Χαράλαμπος Αλεξάνδρου (Υποψήφιος διδάκτωρ Πανεπιστημίου
Κύπρου):
«Η δράση της ΕΟΚΑ στην περιοχή Τηλλυρίας».
21. Χρυσοστόμου Άγγελος (Υποψήφιος διδάκτωρ Πανεπιστημίου
Κύπρου):
«Μάχες Τηλλυρίας (7 – 11 Αυγούστου 1964). Το υπουργικό
συμβούλιο της Κυπριακής Δημοκρατίας συνεδριάζει».
22. Γιάννης Πεγειώτης (Ερευνητής – Εκπαιδευτικός):
«Η αναζήτηση της Κύπρου στον ξένο περιοδικό Τύπο και τη
φωτοειδησεογραφία: Το μερτικό της Τηλλυρίας».
Δύο εισηγήσεις δεν έγιναν λόγων εκτάκτων υποχρεώσεων των
συντακτών των. Πρόκειται για την ανακοίνωση του καθηγητή του
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Χρήστου Κ. Οικονόμου με θέμα: « Ο
άγιος Αυξίβιος στην απόκρυφη γραμματεία» και αυτή του Άντρου
Παυλίδη, συγγραφέα- ιστορικού, «Τηλλυρία: Μια ιστορική προσέγγιση».
Πέραν των άλλων, το μεσημέρι της Κυριακής οι σύνεδροι είχαν την
ευκαιρία καλύτερης γνωριμίας με την περιοχή Τηλλυρίας μέσω μικρής
εκδρομής που οργανώθηκε προς Πάνω Πύργο, Αρχαιολογικό χώρο
«Αυλή», προφήτη Ηλία, ναό Παναγίας Γαλόκτιστης και βυζαντινό –
μεσαιωνικό παρατηρητήριο στην παραλία του Κάτω Πύργου.
Τα πρακτικά του συνεδρίου αυτού θα εκδοθούν σε ξεχωριστό τόμο για
παράδοση στην επιστήμη και το ευρύ κοινό.

