
24 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

Η Χοιροκοιτία Προστατευόμενη 

Ιδιαίτερα περήφανους μας καθιστά το 

γεγονός ότι τρία μνημεία της Κύπρου 

έχουν επιλεγεί να ενταχθούν στον 

Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομίας, 

επεσήμανε χθές ο Πρόεδρος της 

Δημοκρατίας, Γλαύκος Κληρίδης. 

Μιλώντας κατά την τελετή των aπο

καλυπτηρίων αναμνηστικού λίθου 

που σηματοδοτεί την ένταξη του 

Νεολιθικού Οικισμού της Χσιροκοι

τίας στον Κατάλογο Παγκόσμιας 

Κληρονομιάς, ο Πρόεδρος Κληρίδης 

είπε ότι η Χοιροκοιτία είναι το τρίτο 

στη σειρά μνημείο που εντάσσεται 

στον Κατάλογο, μετά ταν αρχαιολο

γικό χώρο της Κάτω Πάφου και 

Παλαίπαφου και των εννέα εκκλη

σιών τοuΤροόδους: 

Σημείωσε ότι το γεγονός ότι αυτά τα 

μνημεία έχουν επιλεγεί να λάβουν 

τον τιμητικό τίτλο ανάμεσα σε 

τόσους πολιτιστικούς θησαυρούς ανά 

την υφήλιο, "υπογραμμίζει τον πλού

το της πολιτιστικής μας κληρονομιάς 

αλλά και το μεγάλο βάρος που επω

μιζόμαστε για την διατήρηση και πα

ράδοση της στους aπογόνους μας". 

"Στη δική μας περίπτωση η διαφύλαξη 

αυτής της κληρονομιάς αποτελεί 

ακόμη ένα κίνητρο στην προσπάθεια 

μας να διατηρήσουμε την ταυτότητα 

μας, μέσα από τη δύσκολη περίοδο 

που περνούμε", ανέφερε ο Πρόεδρος 

Πρόεδρος κ. Γ λ. Κληρ/δης 

της Δημοκρατίας. 

Όπως είπε, "το κράτος αποτελεί τον 

κύριο φορέα ευθύνης της κοινωνίας 

μας για την προστασία, διατήρηση 

και αξιοποίηση της φυσικής και πολι

τιστικής κληρονσμίας της χώρας ", 
σημειώνοντας ότι "μέσα σε αυτό το 

πλαίσιο η κυβέρνηση της Κύπρου 

προσυπέγραψε το 1975 τη Σύμβαση 
για την Προστασία της Παγκόσμιας 

Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρο

νομίας του 1972". 

Ο Πρόεδρος Κληρίδης ανέφερε ότι "η 

βοήθεια που παρέχει η Επιτροπή 

Παγκόσμιας Κληρονομιάς για την 

προστασία, διατήρηση και μεταβίβα

ση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς 

στις επόμενες γενιές είναι ανεκτίμη

της αξίας". Εξέφρασε την άποψη ότι 

"αυτό το πνεύμα της διεθνούς συνερ

γασίας για την επίτευξη ενός κοινού 

στόχου, η διαφύλαξη των ανεκτίμη

των και μοναδικών θησαυρών όλου 

του κόσμου θα οδηγήσει τελικά σ' 

ένα καλύτερο μέλλον για ολόκληρη 

την ανθρωπότητα". 

Στην προσφώνηση του, ο Διευθυντής 

του Τμήματος Αρχαιοτήτων, Σοφο

κλής Χατζησάββας, είπε ότι «η τελε

τή αποτελεί ένα σημαντικό σταθμό 

στο μακρινό, ταξίδι που άρχισε πριν 

απο 9 χιλιάδες χρόνια" στο χώρο της 




