ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ
ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΚΥΚΚΟΥ
ΣΤΥΛΙΑΝΟ ΠΕΡΔΙΚΗ
ΣΤΟ Β΄ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
«ΤΗΛΛΥΡΙΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ, ΜΝΗΜΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ»
- Πανιερώτατε Μητροπολίτη Κύκκου και Τηλλυρίας κ. Νικηφόρε,
- Έντιμε Βουλευτή των Οικολόγων Περιβαλλοντιστών κ. Γεώργιε
Περδίκη
- Πρόεδροι των κοινοτήτων της περιοχής Κάτω Πύργου κύριε
Κώστα Μιχαηλίδη (Κάτω Πύργος), Βάσο Στυλιανού (Πιγένια) και
Ανδρέα Λαγέ (Πάνω Πύργος).
- Εκλεκτοί σύνεδροι
Αγαπητοί Προσκεκλημένοι
Ηρωϊκοί κάτοικοι της Τηλλυρίας, που επιμένετε να μένετε στον
τόπο σας, παρά τις δυσκολίες και τα προβλήματα που
αντιμετωπίζετε: «Χριστός Ανέστη».
Κλείνοντας τις εργασίες του Α΄ Συνεδρίου για την Τηλλυρία πριν 3
χρόνια, τον Απρίλιο του 2009, δώσαμε την υπόσχεση ότι θα
επανερχόμαστε για ένα Β΄ Συνέδριο.
Τον λόγο μας τον τηρήσαμε. Ως Μουσείο Μονής Κύκκου
οργανώσαμε και παρουσιάζομε το Β΄ Συνέδριο με γενικό θέμα:
«Τηλλυρία: Μνήμες, Ιστορία και Αρχαιολογία».
Μέσα από είκοσι δύο ανακοινώσεις εκλεκτοί επιστήμονες
ποικίλων ειδικοτήτων (ιστορικοί, αρχιτέκτονες, βυζαντινολόγοι,
βοτανικοί, αρχαιολόγοι, λαογράφοι, γεωλόγοι, συντηρητές) θα μας
παρουσιάσουν και θα επιχειρήσουν μέσα από το λόγο τους να
ξαναζωντανέψουν όσο αυτό είναι εφικτό, πτυχές από το απώτερο
παρελθόν μέχρι τη σύγχρονη ιστορία της Τηλλυρίας.
Εμείς ως Μουσείο Μονής Κύκκου τα τελευταία χρόνια μεγάλο
μέρος του εργασιακού μας, αλλά και του ελεύθερού μας χρόνου
τον αφιρερώσαμε στην Τηλλυρία, παρά τις δυσκολίες και τα
εμπόδια, που διάφοροι παρενέβαλλαν.
Συνεχίσαμε για τέταρτη χρονιά τη συστηματική ανασκαφή, που
διενεργούμε από κοινού με το Τμήμα Αρχαιοτήτων, στην
τοποθεσία «Αυλή» στον Πάνω Πύργο, όπου αποκαλύφθηκαν οι
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εγκαταστάσεις μεσαιωνικής μάλλον έπαυλης του τοπικού Φράγκου
φεουδάρχη. Ταυτόχρονα με την ανασκαφή διαμορφώνουμε
σταδιακά και τον αρχαιολογικό χώρο, ώστε αυτός να είναι
επισκέψιμος.
Ο παρακείμενος ναός του προφήτη Ηλία αποκαταστάθηκε
εξωτερικά και γίνονται προσπάθειες για ένταξή του στον
αρχαιολογικό χώρο της «Αυλής».
Καταγράψαμε και τοποθετήσαμε στον χάρτη με σύγχρονες
μεθόδους σημαντικό αριθμό αρχαίων τάφων.
Σε ξεχωριστό πρόγραμμα ασχολούμαστε με την καταγραφή,
αρχειοθέτηση και ανάδειξη των ερειπωμένων χριστιανικών ναών
της Τηλλυρίας.
Προχωρήσαμε στην ανασκαφή του ναού της Θεοτόκου στο χωριό
Πηγή και στη συντήρηση και αποτοίχιση των ανακαλυφθέντων
τοιχογραφιών.
Ανασκάψαμε τάφο της εποχής του χαλκού, ο οποίος τυχαία
εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια οδικών έργων στην τοποθεσία
Παλιάλωνα στον Κάτω Πύργο.
Συντηρήθηκαν και αποκαταστάθηκαν τα ερείπια του βυζαντινού
παραθαλάσσιου παρατηρητηρίου γνωστού ως «Τρουλλί» και
εκπονήθηκαν σχέδια για διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου.
Καταβλήθηκαν εντονότατες προσπάθειες για την αγορά της
«οικίας Διογένους» στον Κάτω Πύργο ιδιοκτησία της
Γιουνιβέρσαλ, ώστε να αναπαλαιωθεί και να μετατραπεί σε τοπικό
μουσείο, αλλά, παρά τη διαλακτικότητα και ευελιξία, που υπέδειξε
ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικηφόρος, δυστυχώς οι
προσπάθειες δεν απέφεραν αποτέλεσμα.
Θέλομε να πιστεύομε ότι το θέμα δεν θα θεωρηθεί λήξαν, αν και οι
καιροί είναι χαλεπότατοι ως προς τα οικονομικά, και θα
καταβληθούν νέες προσπάθειες, συνεπικουρούμενες και από τον
δυναμικότατο κοινοτάρχη Κάτω Πύργου κ. Κώστα Μιχαηλίδη,
ώστε το όραμα αυτό να γίνει πραγματικότητα, και η περιοχή
Τηλλυρίας να αποκτήσει το δικό της Μουσείο. Θα την
αναβαθμίσει ποικιλότροπα.
Τέλος εκδώσαμε σε ανεξάρτητο τόμο τα πρακτικά του πρώτου
συνεδρίου για την Τηλλυρία, ώστε τα περιεχόμενά του να
αποτελέσουν κτήμα εσαεί για τις νυν και τις επερχόμενες γενεές.

Τίποτα δεν θα επιτελούσαμε από τα πιο πάνω, εάν δεν είχαμε
δίπλα μας σταθερό συμπαραστάτη και χορηγό τον Πανιερώτατο
Μητροπολίτη μας κ. Νικηφόρο. Εγώ και οι συνεργάτες μου στο
Μουσείο της Μονής Κύκκου και τα Εργαστήρια Συντηρήσεως
θερμότατα τον ευχαριστούμε.
Μεγάλη παράλειψη θα ήταν, αν και από τη θέση αυτή δεν
ευχαριστούσαμε τη Δρα. Μαρία Χατζηκωστή, Διευθύντρια του
Τμήματος Αρχαιοτήτων και τους συνεργάτες της για την καθόλα
άψογη συνεγασία και την εμπιστοσύνη, με την οποία περιβάλλει
όλες τις αρχαιολογικές μας δραστηριότητες στην ευρύτερη περιοχή
Τηλλυρίας.
- Θερμότατες ευχαριστίες οφείλομε και στον Τεχνικό Επιθεωρητή
του Τμήματος Αρχαιοτήτων κ. Γεώργιο Κουμή, ο οποίος από το
2008 είναι συστηματικά μαζί μας σε κάθε ανασκαφική
δραστηριότητα. Η συμβολή του είναι καθόλα καθοριστική.
- Ευχαριστίες οφείλονται στον βουλευτή των Οικολόγων
Περιβαλλοντιστών κ. Γεώργιο Περδίκη και στους προέδρους των
κοινοτικών συμβουλίων Κάτω Πύργου κ. Κώστα Μιχαηλίδη,
Πάνω Πύργου κ. Ανδρέα Λαγό και Πιγενιών κ. Βάσο Στυλιανού
για τη συνεργασία και βοήθειά τους για εξασφάλιση οικονομικών
χορηγιών από του Υπουργείο Συγκοινωνιών καί ΄Εργων για
συνέχιση των ανασκαφών στην «Αυλή».
Δυστυχώς για φέτος μέχρι στιγμής δεν έχομε καμιά οικονομική
χορηγία, και η ανασκαφή στην «Αυλή» μάλλον κινδυνεύει να μη
συνεχισθεί, και οι κάτοικοι να χάσουν και αυτή την ελάχιστη
ευκαρία εργοδότησης, που έχουν.
Τελευταίους, αλλά όχι έσχατους, θέλω να ευχαριστήσω όλους τους
συνεργάτες μου στο Μουσείο Κύκκου για τη συμβολή τους στη
διοργάνωση γου συνεδρίου αυτού, και ιδιαίτερα τον ακάματο
ερευνητή Κωστή Κοκκινόφτα και τη Βασιλική Λυσάνδρου, μέλη
της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου.
Ευχαριστούμε το Κοινοτικό Συμβούλιο Κάτω Πύργου για την
παραχώρηση της ωραίας αυτής αίθουσας για τη διεξαγωγή του
συνεδρίου, καθώς και τον Διευθυντή του Δημοτικού σχολείου κ.
Σάββα Ιωάννου.
Απέραντη ευγνωμοσύνη οφείλεται στους κατοίκους της ευρύτερης
περιοχής Πύργου, που τα τελευταία χρόνια με ιδιαίτερο ζήλο

δουλεύουν μαζί μας, ως εργάτες, στις ανασκαφές, και μας
περιβάλλουν με αγάπη, βοηθώντας το έργο μας.
Αγαπητοί σύνεδροι, εκ βάθους καρδίας ευχαριστούμε και εσάς,
που, παρά τις διάφορες άλλες υποχρεώσεις σας, βρήκατε τον χρόνο
να ασχοληθείτε με την Τηλλυρία και να μας προσφέρετε τους
καρπούς των ερευνών σας.
Για άλλη μια φορά σας απευθύνω το ως ευ παρέστητε και καλή
διαμονή στον Πύργο.

