
1ο Επιστημονικό Συνέδριο Δήμου Κυθρέας – Παν. Κύπρου

Εξαιρετική επιτυχία σημείωσε το 1ο Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα Xύτροι-
Κυθρέα: Χιλιάδες Χρόνια Ιστορίας, Πολιτισμού και Προσφοράς, το οποίο
διοργάνωσε ο Δήμος Κυθρέας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου, στην
Πανεπιστημιούπολη, το περασμένο Σάββατο, 17 Οκτωβρίου 2015, από τις 9.00
π.μ. μέχρι τις 2.30 μμ.

Οι εμπεριστατωμένες εισηγήσεις των 11 επιστημόνων-ερευνητών, οι οποίες
συνοδεύονταν με προβολή ποικίλων διαφανειών, πλούτισαν τις γνώσεις και κρά-
τησαν αδιάπτωτο το ενδιαφέρον των δεκάδων συμμετεχόντων στο Συνέδριο για
τα σπάνια ευρήματα της δεντρόεσσας Κυθρέας και την πανάρχαια ιστορία της
(θα εκδοθούν αργότερα τα σχετικά Πρακτικά μ’ όλες τις εισηγήσεις).

Η μάνα του Κεφαλόβρυσου με το μεγαλείο του παρελθόντος της, τους 40 σχε-
δόν νερόμυλούς της, το γεωλογικό και γεωφυσικό μωσαϊκό της, το πλήθος των
βιοτόπων της, την ανεξάντλητη χλωρίδα της, τους διακεκριμένους λόγιους και
συγγραφείς της, την ξεχωριστή αρχιτεκτονική της λόγω των σπάνιων πετρωμά-
των της και τους φιλοπρόοδους κατοίκους της, κατόρθωσε να πρωτοστατήσει
και στην οικονομική άνοδο, δημιουργώντας  πρώτη παγκυπρίως, σύμφωνα με
τα υπάρχοντα στοιχεία, το πρώτο Συνεργατικό  Ίδρυμα, το Ταμιευτήριο Κυθραία,
στις 15/8/1902!

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ 100 XΡΟΝΙΑ ΖΩΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΘΡΕΑΣ (1915-2015)

Επιμέλεια Ανθής Πέτσα-Σαββίδου
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Στο 1ο Επιστημονικό Συνέδριο, τις εργασίες του οποίου άνοιξε με χαιρετισμό

του ο Προεδρεύων της Δημοκρατίας και Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώ-

πων κ. Γιαννάκης Ομήρου, τονίστηκε η σημασία  της διαρκούς καλλιέργειας αι-

σθήματος επιστροφής  με τη σύζευξη της γνώσης για τα πλούσια αγαθά και τη

ποιότητα ζωής που παρέχονταν στην κατεχόμενη γη μας.

Ο Δήμαρχος Κυθρέας, δρ Πέτρος Καρεκλάς, στο δικό του χαιρετισμό εξήρε

την ιστορικότητα της Κωμόπολης και την προσφορά της μέσα στους αιώνες, πε-

ριέγραψε την πίκρα και τον πόνο που νιώθουν οι Κυθρεώτες από τη στέρηση

της γλυκιάς πατρίδας, αλλά έδωσε και τον τόνο της αισιοδοξίας για επιστροφή

σ’ έναν τόπο, όπου δεν θα χωρούν στρατός κατοχής και θα γίνονται σεβαστά τα

θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, όπως ταιριάζει σε μια χώρα-μέλος της Ε.Ε.  

Από την πλευρά του ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου Καθηγητής Κων -

σταντίνος Χριστοφίδης, χαιρετίζοντας το Συνέδριο, τόνισε ότι ο ιστορικός, μυθι-

κός, θρησκευτικός πλούτος της χαρίεσσας Κυθρέας την καθιστά μια λαμπρότατη

περιοχή που δεν πρέπει να αφεθεί στη λήθη και στην καταστροφή του κατακτητή.

Ο ζωογόνος Κεφαλόβρυσος, υπογράμμισε, μας καρτερεί και όταν κά τι το θέλουμε

πολύ, είπε, τότε όλο το σύμπαν συνωμοτεί για να το κατακτήσουμε.

Στο Συνέδριο παρευρέθησαν επίσης εκπρόσωποι των Κοινοβουλευτικών Κομ-

μάτων, ο Υπουργός Οικονομικών, ο εκπρόσωπος του Μακαριωτάτου Επίσκοπος

Μεσαορίας, Δήμαρχοι και Αντιδήμαρχοι, εκπρόσωποι Οργανώσεων και Κοινο-

τάρχες, εκπαιδευτικοί και ακαδημαϊκοί, πρώην Υπουργοί, δεκάδες Κυθρεώτες

και αρκετοί νέες και νέοι.

Το Επιστημονικό Συνέδριο, το οποίο πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των επε-

τειακών εορτασμών για τη συμπλήρωση εκατόν χρόνων από τη δημιουργία και

λειτουργία του Δήμου Κυθρέας (1915-2015), ολοκληρώθηκε με έγκριση Ψηφί-

σματος, που αφορά επιχειρούμενη καταστροφή από τις κατοχικές αρχές του

χώρου του Αρχαίου Βασιλείου των Χύτρων. 

Σε όλους όσοι συμμετείχαν στο  Επιστημονικό Συνέδριο, απονεμήθηκε πιστο-

ποιητικό παρακολούθησης από τον Δήμο Κυθρέας και το Πανεπιστήμιο Κύπρου.
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Έκθεση EIKAΣTIKH ΣYNOIKΗΣH, 7.10.2015


