ΔΕΛΤΙΟΤΥΠΟΥ
Επικοινωνία:
Γραφείο Επικοινωνίας
Τομέας Προώθησης και Προβολής, Πανεπιστήμιο Κύπρου
Τηλ. 22894304
ηλ. διεύθυνση: prinfo@ucy.ac.cy, ιστοσελίδα: www.pr.ucy.ac.cy

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Λευκωσία, 24 Μαρτίου 2010

«ΤΟ ΑΡΓΑΚΙ ΑΠΟ ΤΟ 1878 ΚΑΙ ΜΕΤΑ»
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε, τόσο στη Λευκωσία, όσο και στη Λεμεσό η διάλεξη του
Αναπληρωτή Κοσμήτορα της Φιλοσοφικής Σχολής και Αν. Καθηγητή στο Τμήμα Ιστορίας και
Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου κ. Γιώργου Γεωργή με τίτλο «Το Αργάκι από το 1878
και μετά».
Για την προσέγγιση του θέματός του ο κ. Γεωργής βασίστηκε κυρίως σε πρωτογενείς αρχειακές
και βιβλιογραφικές πηγές και άντλησε πολύτιμες πληροφορίες μέσα από την αναδίφηση του
εγχώριου Τύπου της πρώτης αγγλοκρατίας στην Κύπρο. Η έρευνά του ανέδειξε μια σωρεία
επιστημόνων και μελετητών, καθώς και προοδευτικών αντρών του Αργακίου. Ειδική αναφορά
έγινε από τον ομιλητή στα έθιμα και τις παραδόσεις, τις καθημερινές ασχολίες και επιδόσεις
των Αργακιτών και την ίδρυση το 1885 του Δημοτικού Σχολείου του χωριού.
Την πρώτη διάλεξη τίμησαν με την παρουσία τους και απηύθυναν χαιρετισμό ο Υπουργός
Εσωτερικών κ. Νεοκλής Συλικιώτης και ο Μητροπολίτης Μόρφου κ.κ. Νεόφυτος, ενώ το
ακροατήριο αποτέλεσαν πλείστοι φίλοι και εκτιμητές του έργου του Ομίλου, καθώς και πολλοί
Αργακίτες. Στο χαιρετισμό του ο Μητροπολίτης Μόρφου τόνισε την αναγκαιότητα να
εξασφαλίσει ο Όμιλος ιδιόκτητη στέγη για να συνεχίσει το έργο του για το καλό και την
ευημερία της κοινωνίας ως συνόλου.
Η ίδια διάλεξη επαναλήφθηκε στο Πολιτιστικό Κέντρο «Λουκής Ακρίτας» στη Λεμεσό, στην
παρουσία των Δημάρχων Λεμεσού και Μόρφου κ.κ. Ανδρέα Χρίστου και Χαράλαμπου Πίττα,
ενώ χαιρετισμό απηύθυνε η Δρ. Νάτια Αναξαγόρα, προϊστάμενη των πολιτιστικών υπηρεσιών
του Δήμου Λεμεσού.
Και στις δυο διαλέξεις ο Όμιλος πρόσφερε αναμνηστικά δώρα στους επίσημους
προσκεκλημένους του. Ο Πρόεδρος του κ. Χρ. Πελαβάς ευχαρίστησε τους φίλους και εκτιμητές

του Ομίλου, καθώς και όσους Αργακίτες έδωσαν το παρόν τους στις διαλέξεις και εκδήλωσαν
ποικιλότροπα την αγάπη και εκτίμησή τους για το επιτελούμενο έργο. Τόνισε επίσης το αμείωτο
και συνεχές ενδιαφέρον του Ομίλου για απόκτηση ιδιόκτητης στέγης, ώστε να μπορέσει να
συμβάλει στις πολιτιστικές προκλήσεις των καιρών και να διατηρήσει και να προβάλει τις
παραδοσιακές αξίες του τόπου μας, αλλά και ν’ ανταποκριθεί δεόντως στα ποικίλα προβλήματα
που αντιμετωπίζει η κοινότητα Αργακίου στην προσφυγιά.
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