
Η γη των Χύτρωv 

Αρχαιότητες. κειμήλια και θησαυροί 

Ο Δήμος Κυθρέας και η Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών συνδιοργα

νώνουν την Έκθεση «Κυθρέα, η γη των Χύτρων - Αρχαιότητες, κει
μήλια και θησαυροί», η οποία σκοπό έχει να τιμήσει τα lΟΟχρονα 

του Δήμου της Κυθρέας (1915-2015), αλλά και να προαγάγει την 
ιστορία, την παράδοση, τις τέχνες και τον πολιτισμό μιας κωμό

πολης και μιας περιοχής χιλιόχρονης. Η έρευνα, η καταλογογρά

φηση, η μελέτη του υλικού και το στήσιμο της Έκθεσης έφεραν 

κοντά τους παλαιότερους με τη νέα γενιά μεταλαμπαδεύοντας τη 

γνώση και την αγάπη για τον τόπο. Ο χώρος της Παλαιάς Αρχιε

πισκοπής έγινε ένα «καλλιτεχνικό εργοτάξιο», όπου οι εθελοντές 

μας πρόσφεραν την εργασία και τον κόπο τους κερδίζοντας αγάπη 

και γνώση. Εκτός από τα κειμήλια που διέσωσαν οι εκτοπισμέ

νοι Κυθρεώτες εκτίθενται επίσης αρχαιότητες και εκκλησιαστικοί 

θησαυροί που παραχώρησαν για τους σκοπούς της Έκθεσης το 

Κυπριακό Μουσείο και το Βυζαντινό Μουσείο Ιδρύματος Αρχιε

πισκόπου Μακαρίου Γ '. 

Σε δύο μεγάλα και σε δύο μικρά πρώην κελλιά της παλαιάς Αρχι

επισκοπής ξεδιπλώνεται η ιστορία του Δήμου και του κόσμου της 

Κυθρέας σε τέσσερις ενότητες. Στην Α · παρουσιάζεται ο Δήμος 
της Κυθρέας, οι Δημόσιες Υπηrεσίες, οι επαγγελματικές δραστηρι

ότητες, η συμμετοχή στους εθνικούς αγώνες, οι πνευματικές ενα

σχολήσεις και οι κοινωνικές εκδηλώσεις. Στη Β · ενότητα παρουσι
άζονται οι Αρχαίοι Χύτροι μέσα από διασωθείσες αρχαιότητες και 

στη Γ · η Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή Κυθρέα, μέσα από εικόνες 
διασωθείσες από τους πρόσφυγες ή επαναπατρισθείσες, ιερά κει

μήλια, βιβλία, κεραμικά, νομίσματα, αλλά και σύγχρονοι πίνακες 

ζωγραφικής που απεικονίζουν τους ναούς της κωμόπολης. Στη Δ · 
ενότητα σκιαγραφείται η καθημερινή ζωή στην Κυθρέα μέσα από 

τις διάφορες δραστηριότητες και τις συνήθειες των Κυθρεωτών, 

όπως ξεδιπλώνεται σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής τους μέσα από 

αντικείμενα που είτε έφτιαχναν οι ίδιοι, είτε αγόραζαν και χρησι
μοποιούσαν στις ασχολίες τους ή έκαναν πιο άνετη τη ζωή τους. 




