Διεθνές Συμβούλιο Μνημείων και Τοποθεσιών
ICOMOS Τμήμα Κύπρου

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, Παρασκευή 05 Φεβρουαρίου 2010,
Πολυδύναμο Κέντρο Δήμου Λευκωσίας

Απολογισμός Προέδρου

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Με αυτή τη Γενική Συνέλευση συμπληρώνεται η πρώτη χρονιά του παρόντος
Διοικητού Συμβουλίου της Κυπριακής Επιτροπής του Διεθνούς Συμβουλίου
Μνημείων και Τοποθεσιών, ICOMOS.

Στο δωδεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπούνται έξι κλάδοι (πέντε
αρχιτέκτονες, δύο πολιτικοί μηχανικοί, τρεις αρχαιολόγοι, ένας τοπογράφος, ένας
συντηρητής και ένας επιστήμονας πληροφορικής), που ασχολούνται με

τη

συντήρηση και ανάδειξη μνημείων και χώρων. Θεωρούμε πως η ευρεία
εκπροσώπηση των σχετικών κλάδων είναι σημαντική επιτυχία και συμβάλει στην
ολοκληρωμένη και πιο σφαιρική αντιμετώπιση των θεμάτων που απασχολούν το
ICOMOS.
Το παρόν ΔΣ απαρτίζεται από τα πιο κάτω άτομα:
1.Αθηνά Παπαδοπούλου (αρχιτέκτονας) – Πρόεδρος
2.Μιχάλης Πήττας (πολιτικός μηχανικός) – Αντιπρόεδρος
3.Χρύσανθος Πισσαρίδης (αρχιτέκτονας) – Γενικός Γραμματέας
4.Μαρία Παρανή (αρχαιολόγος) – Ταμίας
5.Γιόλα Κούρου (αρχιτέκτονας) – Μέλος
6.Εύη Φιούρη (αρχαιολόγος) - Μέλος
7.Θέμος Δημητρίου (πολιτικός μηχανικός) – Μέλος
8.Γιώργος Χρυσάνθου (επιστήμονας πληροφορικής) – Μέλος
9.Στράτος Στυλιανίδης (τοπογράφος μηχανικός) – Μέλος
10.Μάριος Λεωνίδου (συντηρητής) –Μέλος
11.Εσπερία Ηλιάδου (αρχιτέκτονας) – Μέλος
12.Εύη Καρυδά (αρχαιολόγος) – Μέλος
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Κατά τη διάρκεια του 2009 δραστηριοποιηθήκαμε σε διάφορα επίπεδα και σε
συνεργασία με άλλους οργανισμούς για την ενημέρωση της επαγγελματικής
κοινότητας που ασχολείται με την προστασία και ανάδειξη μνημείων και χώρων,
αλλά και του ευρύτερου κοινού.
Α. Επιστημονική δράση και άλλες δραστηριότητες
1.Επιστημονικές Επιτροπές
Μέλη

και

αξιωματούχοι

του

κυπριακού

τμήματος

ICOMOS

μας

εκπροσωπούν σε διάφορες επιστημονικές επιτροπές της διεθνούς
οργάνωσης. Στις τρεις επιτροπές που ακολουθούν αναφέρουμε πιο
λεπτομερείς δράσεις και συμμετοχή :


ISCARSAH (Διεθνής Επιτροπή για την Ανάλυση, Συντήρηση και
Αποκατάσταση Οικοδομών Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς). Στην επιτροπή
αυτή μας εκπροσωπεί ο Μιχάλης Πήττας ο οποίος εξελέγη στο Διοικητικό
Συμβούλιο της Επιτροπής το καλοκαίρι του 2006.



CIPA-

Heritage

Κληρονομιάς)

Στην

Documentation
επιστημονική

(Αποτύπωση
επιτροπή

CIPA

Αρχιτεκτονικής
–

Heritage

Documentation το κυπριακό ICOMOS εκπροσωπεί ο Στράτος Στυλιανίδης
ως Associate Member στο ΔΣ της CIPA.



CIVVIH- Historic Towns and Villages (Επιτροπή Ιστορικών Πόλεων) το
κυπριακό ICOMOS εκπροσωπεί η Αθηνά Παπαδοπούλου.
2. Εκδηλώσεις – Επαφές

Μετάφραση καταστατικού στα αγγλικά
Θεσμός ετήσιας διάλεξης - έναρξη απόψε
Χορηγία για εκπροσώπηση
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Ιανουάριος 2009 - Παρέμβαση στον Υπουργό Συγκοινωνιών και
Έργων σε σχέση με τις προτεινόμενες επεμβάσεις στο καθολικό
της μονής Αγίου Ηρακλειδίου.



Φεβρουάριος 2009-



Μάρτιος 2009-



Για τη Διεθνή Ημέρα Μνημείων και Τοποθεσιών η οποία έχει
καθιερωθεί κάθε χρόνο στις 18 Απριλίου το ICOMOS Κύπρου σε
συνεργασία με το Τμήμα Αρχαιοτήτων και τον ΠΟΑΚ διοργάνωσε
ξεναγήσεις σε χώρους προβιομηχανικών εγκαταστάσεων όπως
μύλους και ληνούς (Αγ. Βαρβάρα, Γαλάτα, Κακοπετριά, Σπήλια,
Λόφου, Παλαιχώρι). Εκδόθηκε επίσης αφίσα με το σχετικό θέμα
‘’Κληρονομιά και Επιστήμη/Τεχνολογία’’. Η αφίσα είχε διανεμηθεί με
σχετική ανακοίνωση σε σχολεία, μουσεία, βιβλιοπωλεία και άλλους
δημόσιους χώρους.



Μάιος 2009-



Ιούνιος 2009- Έδρα UNESCO



Ιούλιος 2009- Εγκρίθηκε χορηγία για την υποστήριξη της
συμμετοχής του Χρύσανθου Πισσαρίδη σε



Αύγουστος

2009-

Σε

συνάντηση

με

την

Αναπληρώτρια

Διευθύντρια του Τμήματος Αρχαιοτήτων κυρία Μ. Χατζηκωστή έγινε
καταρχήν συμφωνία μακρόχρονης παραχώρησης στο ICOMOS
Κύπρου

των οικοδομών που συνορεύουν με το τμήμα του

Υδραγωγείου στην οδό Κοραή για στέγαση του σωματείου. Ο
διακανονισμός αυτός προνοεί τη δημιουργία μόνιμης έκθεσης για τα
υδραγωγεία της Κύπρου σε ένα από τους χώρους η οποία θα
περιλαμβάνει και διαδραστικά μέσα για την αναπαράσταση και
επεξήγηση

της

τεχνολογίας

και

τρόπου

λειτουργίας

των

υδραγωγείων.
Προγραμματίζεται νέα συνάντηση με το Τμήμα Αρχαιοτήτων για τη
διευθέτηση προγράμματος υλοποίησης της αποκατάστασης των
οικοδομών.
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Σεπτέμβριος 2009- Υποβολή προτάσεων στο Ίδρυμα Προώθησης
Έρευνας.

Το

ICOMOS

Κύπρου

ως

ανάδοχος

φορέας

σε

συνεργασία με το Τμήμα Αρχαιοτήτων, το Πανεπιστήμιο Κύπρου,
το Cyprus Institute και την Geoimaging Ltd. υπέβαλε πρόταση στο
ΙΠΕ

με

θέμα

‘’Αρχαιολογία,

Ιστορία

και

Τεχνολογία

των

Υδραγωγείων της Κύπρου’’. Στόχος της πρότασης είναι η συνολική
και

συστηματική

καταγραφή

και

έρευνα

και

έρευνα

των

υδραγωγείων της Κύπρου.
Το έργο χωρίζεται σε δύο διακριτά μέρη: α) την πρωτογενή
αρχαιολογική έρευνα και την παράλληλη συλλογή των σωζόμενων
ιστορικών πηγών και αρχείων, και, β) την εξειδικευμένη μελέτη
εφαρμογών με στόχο τόσο την εις βάθος κατανόηση του
αρχιτεκτονικού, δομικού και τεχνολογικού χαρακτήρα των εν λόγω
υδραγωγείων, όσο και την δημοσιοποίηση και διάδοση των
βασικών αξόνων και αποτελεσμάτων του έργου.

Το ICOMOS Κύπρου συμμετείχε επίσης ως συνεργάτης με
ανάδοχο φορέα το Δήμο Λευκωσίας σε δεύτερη πρόταση με θέμα
‘’Τη μελέτη και διατήρηση των βιοκλιματικών στοιχείων στην αστική
παραδοσιακή αρχιτεκτονική’’.
Αναμένουμε τα αποτελέσματα από το ΙΠΕ για το αν έχει εγκριθεί για
χρηματοδότηση κάποια από τις δύο αυτές προτάσεις.


Οκτώβριος 2009-



Νιόβρης 2009-



Δεκέμβρης 2009- Ενημέρωση από την κυρία Μαρίνα Ιερωνυμίδου,
Αναπληρώτρια Διευθύντρια του Τμήματος Αρχαιοτήτων για την
αίτηση ιδιώτη για προτεινόμενη επέκταση του σταθμού βενζίνης
στη ζώνη προστασίας του αρχαιολογικού χώρου της Χοιροκοιτίας
(μνημείο στον κατάλογο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της
UNESCO).

Το

εμπειρογνώμονα

Τμήμα
από

Αρχαιοτήτων
την

ζήτησε

UNESCO.

Στο

την
αίτημα

άποψη
αυτό
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ανταποκρίθηκε η UNESCO στέλλοντας από το Διεθνές ICOMOS
τον αρχαιολόγο κύριο Tom Hassal. Μετά την ενημέρωση που έτυχε
από το Τμήμα Αρχαιοτήτων και επιτόπου επίσκεψη στη Χοιροκοιτία
ζήτησε να συναντήσει και το ICOMOS Κύπρου. Είχαμε πολύ
ανοικτή ανταλλαγή απόψεων για το συγκεκριμένο θέμα, αλλά και
για ευρύτερα θέματα πολιτιστικής κληρονομιάς.

Β. Οργανωτικά Θέματα
1. Η τακτική ενημέρωση των μελών συνεχίζει να γίνεται μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου με τη προώθηση ειδήσεων και δεδομένων για δραστηριότητες ή
αποφάσεις που πραγματοποιούνται ή προγραμματίζονται στην Κύπρο και στο
εξωτερικό.
2. Ο οικονομικός έλεγχος του οργανισμού μας από το 2006 διεξάγεται από τον
οίκο Kyprianides , Nicolaou & Associates . Τους ευχαριστούμε θερμά για τη
γενναιόδωρη παροχή των υπηρεσιών τους.
Γ. Συνεργασία με άλλους οργανισμούς και προγραμματισμός δράσεων
Συνεχίστηκε με επιτυχία η καλή συνεργασία με άλλους φορείς και οργανισμούς
των οποίων η δραστηριότητα έχει σχέση με το πεδίο δράσης του ICOMOS.
1. Κατά τη διάρκεια αυτής της χρονιάς (εκτός από το Τμήμα Αρχαιοτήτων, το
Πανεπιστήμιο Κύπρου, τον Τομέα Διατήρησης – Τμήμα Πολεοδομίας και
Οικήσεως, τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, τον
Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού) προσθέσαμε στον κατάλογο των συνεργατών
μας και το Cyprus Institute και το Δήμο Λευκωσίας με στόχο την παραπέρα
παραγωγική συνεργασία για υλοποίηση των στόχων μας.

2. Επίσης στενή συνεργασία έχει εδραιωθεί με το Επιστημονικό Τεχνικό
Επιμελητήριο Κύπρου, το Σύνδεσμο Πολιτικών Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων και
τον Παγκύπριο Οργανισμό Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς (ΠΟΑΚ).
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Δ. Κύριες δυσκολίες
Οι δύο κύριες δυσκολίες που αντιμετωπίζει το ICOMOS Κύπρου είναι η
έλλειψη σταθερών οικονομικών πόρων πέραν των ετήσιων συνδρομών των
μελών και η ασταθής εξόφληση των συνδρομών από τα μέλη του.

Ως αποτέλεσμα ο οργανισμός φιλοξενείται για τις μηνιαίες του συνεδριάσεις
από το ΕΤΕΚ αφού δεν έχει δική του στέγη.
Επίσης, αν υπήρχε η οικονομική δυνατότητα για μερικής απασχόλησης
γραμματειακή υποστήριξη

θα βοηθούσε σημαντικά και ουσιαστικά στην

καθημερινή ανταπόκριση σε θέματα του ενδιαφέροντος μας.

Εκτιμώ πως παρ όλες τις δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε κατά καιρούς
στο απερχόμενο ΔΣ συνεχίσαμε τη σοβαρή δουλειά που ξεκινήσαμε το
2006 πλησιάζοντας εποικοδομητικά τον επαγγελματικό κόσμο που
ασχολείται με τα μνημεία. Η επέκταση και ο εμπλουτισμός των
δραστηριοτήτων και των παρεμβάσεων του ICOMOS Κύπρου ευελπιστώ
να συνεχίσει δυναμικά και με το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που θα
ψηφίσουμε σήμερα.
Από τον καθένα μας ως επαγγελματία εξαρτάται η υλοποίηση των στόχων
του Κυπριακού ICOMOS με επίκεντρο τη διάδοση της αντίληψης της
διεπιστημονικότητας στην προστασία και ανάδειξη των μνημείων και της
συμμετοχής μας στη λήψη αποφάσεων.

Ευχαριστώ το ΕΤΕΚ για τη συνεχή στήριξη και φιλοξενία που μας παρέχει ,
τον ελεγκτικό οίκο Κυπριανίδης και Συνεργάτες και το Δήμο Λευκωσίας για
τη σημερινή φιλοξενία στο ιστορικό αυτό κτίριο.
Κλείνοντας θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τα μέλη του ΔΣ για τη
συνεργασία και την αφοσίωση τους για την υλοποίηση των στόχων μας.
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