ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΥΚΚΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΛΥΡΙΑ

Βασικός στόχος του Μητροπολίτη Κύκκου και Τηλλυρίας κ. Νικηφόρου είναι η πολύπλευρη
ανάδειξη της περιοχής Τηλλυρίας. Μιας περιοχής που βίωσε και εξακολουθεί να βιώνει εδώ
και δεκαετίες τις τραγικές συνέπειες των διακοινοτικών συγκρούσεων και της Τουρκικής
εισβολής. Μεγάλο μέρος της Τηλλυρίας βρίσκεται υπό τουρκική στρατιωτική κατοχή, ενώ η
υπόλοιπη είναι αποκομμένη και εν πολλοίς παραγκωνισμένη από το υπόλοιπο νησί. Η πλέον
δυσπρόσιτη σήμερα περιοχή της Κύπρου, που ταλανίζεται από τις συνέπειες της απομόνωσης
με κυριότερη και πλέον επικίνδυνη την αστυφιλία. Οι νέοι φεύγουν, άρα το μέλλον
προβλέπεται δυσοίωνον. Ως στήριγμα εκ Θεού για την Τηλλυρία ήρθε ο Μητροπολίτης
Νικηφόρος. Όχι μόνο για να την καθοδηγήσει χριστιανικά, ως πνευματικός της πατέρας,
αλλά και ως Δεσπότης της να τη στηρίξει ποικιλότροπα.
Το Μουσείο της Ιεράς Μονής Κύκκου, ανταποκρινόμενο στους οραματισμούς του
Μητροπολίτη Νικηφόρου, διοργανώνει διήμερο επιστημονικό συνέδριο, αφιερωμένο
αποκλειστικά στην Τηλλυρία, το Σαββατοκυρίακο 4 και 5 Απριλίου, με θέμα:
Τηλλυρία:Μνήμες, Ιστορία και Αρχαιολογία. Στόχος του συνεδρίου είναι η ανάδειξη της
διαχρονικής ιστορικής συνέχειας της περιοχής με τα ανθρώπινα επιτεύγματα άυλα και υλικά,
κινητά και ακίνητα, που κατόρθωσαν να επιβιώσουν του πανδαμάτορα χρόνου και να
φθάσουν μέχρι τις μέρες μας. Το συνέδριο θα λάβει χώραν στον Κάτω Πύργο Τηλλυρίας, όσο
και αν αυτό ακούγεται ποικιλότροπα αντίξοο. Δεν είναι ένα συνέδριο, που γίνεται
αποκλειστικά από επιστήμονες για επιστήμονες, αλλά ένα συνέδριο, που πρώτιστα διεξάγεται
για τους κατοίκους της Τηλλυρίας. Ένα συνέδριο που στοχοθεσία έχει να διαρρήξει την
πολιτιστική απομόνωση της περιοχής και να προσπαθήσει να την εντάξει στη σύγχρονη
επιστημονική δραστηριότητα, τονώνοντας ταυτόχρονα το αίσθημα των κατοίκων της
Τηλλυρίας. Στις εργασίες του συνεδρίου συμμετέχουν 24 επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων
με ισάριθμες πρωτότυπες ανακοινώσεις, που καλύπτουν ένα ευρύ χρονικά φάσμα από την
αρχαιότητα μέχρι τις μέρες μας.

1. ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ Κ. Λ. ΑΝΔΡΕΑΣ: Εισαγωγή στη Γεωγραφία της Τηλλυρίας.
2. ΡΑΠΤΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ: Αρχαία ιερά και λατρείες στην περιοχή της Τηλλυρίας.
3. ΒΙΟΛΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ: Η ανασκαφή ενός τάφου της Ρωμαϊκής περιόδου στη
Μανσούρα
4. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ: Τεχνολογία Κυπριακών επιδαπέδιων
ψηφιδωτών. Τα Ψηφιδωτά της Μανσούρας.
5. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ: «Η Τηλλυρία στις αρχαίες και μεσαιωνικές πηγές».
6. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Κ. ΧΡΗΣΤΟΣ: Η εισαγωγή του Χριστιανισμού στην Κύπρο και την
Τηλλυρία.

7. ΔΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ: Η Χριστιανική θρησκευτική παράδοση στην περιοχή Πύργου
Τηλλυρίας διά μέσου των αιώνων.
8. ΦΙΛΟΘΕΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ: Η Εκκλησία της Παναγίας της Γαλόκτιστης στον Κάτω Πύργο
Τηλλυρίας.
9. ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ: Χαρτογραφικά Τηλλυρίας.
10. ΛΥΣΑΝΔΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ: Μεσαιωνικό Παρατηρητήριο στον Κάτω Πύργο Τηλλυρίας.
11. ΠΑΤΑΠΙΟΥ ΝΑΣΑ: Ιστορικές ειδήσεις για την Τηλλυρία από ανέκδοτες Βενετικές
πηγές (16ο αι.).
12. ΧΟΤΖΑΚΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ: Ψηλαφώντας τη βυζαντινή και μεταβυζαντινή
Τηλλυρία.
13. ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ: Αρχαιολογική ανασκαφή στην τοποθεσία «Αυλή» στον Πάνω
Πύργο Τηλλυρίας.
14. ΜΥΡΙΑΝΘΕΥΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ: Ναοί και παρεκκλήσια της Τηλλυρίας.
15. ΚΟΚΚΙΝΟΦΤΑΣ ΚΩΣΤΗΣ: Η Τηλλυρία στην Κυπριακή Ιστοριογραφία του 19ου αιώνα .
16. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗ: Το γλωσσικό ιδίωμα της Τηλλυρίας.
17. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΕΝΕΛΑΟΣ:

Ένα αυτοκρατορικό τραγούδι του γάμου από την

Τηλλυρία.
18. ΦΙΛΟΚΥΠΡΟΥ ΜΑΡΙΑ: Παραδοσιακή αρχιτεκτονική του Πάνω και Κάτω Πύργου
Τηλλυρίας.
19. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ ΠΙΤΣΑ: Έθιμα του κύκλου της ζωής στα χωριά της Τηλλυρίας.
20. ΠΑΠΑΠΟΛΥΒΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ: «Πολύκαρπος Ιωαννίδης: Μια πρώτη προσέγγιση στη ζωή
και στην πολιτική του δραστηριότητα στη διάρκεια της Αγγλοκρατίας.
21. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ: Δημογραφικά δεδομένα των χωριών της περιοχής
Τηλλυρίας κατά την Αγγλοκρατία (1878-1960).
22. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ: Οι εθελοντές της περιοχής Τηλλυρίας
κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.
23. ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΝΤΡΟΣ: Η Τηλλυρία ως διαχρονικός γεωγραφικός χώρος.
24. ΠΑΥΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ: Η θυσία και η σταύρωση της Τηλλυρίας στην Ελληνική ποίηση.

Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα του Πανιερωτάτου Μητροπολίτη Κύκκου και
Τηλλυρίας κ. Νικηφόρου και είναι ανοικτό για το ευρύ κοινό.

