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Αγαπητοί συνάδελφοι, 

  

Συμπληρώνονται αυτές τις μέρες δύο χρόνια από την εκλογή του παρόντος 

Διοικητού Συμβουλίου της Κυπριακής Επιτροπής του Διεθνούς Συμβουλίου 

Μνημείων και Τοποθεσιών, ICOMOS. 

 

Το Συμβούλιο αποτελείται από δώδεκα μέλη : τρεις αρχιτέκτονες, δύο πολιτικούς 

μηχανικούς, τρεις αρχαιολόγους, ένα τοπογράφο, ένα συντηρητή, ένα 

επιστήμονα πληροφορικής και ένα εργολήπτη-μηχανικό. Η εκπροσώπηση στο 

Συμβούλιο επτά κλάδων που ασχολούνται με  τη συντήρηση και ανάδειξη 

μνημείων και χώρων θεωρούμε πως είναι σημαντική επιτυχία και συμβάλει στην 

ολοκληρωμένη και πιο σφαιρική αντιμετώπιση των θεμάτων που απασχολούν το  

ICOMOS. 

 

Το Συμβούλιο πήρε τη σημερινή του μορφή στο τέλος Μαρτίου 2007 μετά την 

παραίτηση της κας Θεοδοσίου και την συμπλήρωση της κενής θέσης από τον 

δεύτερο επιλαχόντα στην ψηφοφορία του Ιανουαρίου 2006 τον κο Χρύσανθο 

Πισσαρίδη αρχιτέκτονα. Επομένως, η σύνθεση του ΔΣ είναι η εξής : 

 

1 Αθηνά Παπαδοπούλου -Πρόεδρος 

2 Μιχάλης Πήττας - Αντιπρόεδρος 

3 Στράτος Στυλιανίδης – Γενικός Γραμματέας 

4 Μαρία Παρανή – Ταμίας 

Μέλη: 

5 Ευθυμία Άλφα 



6 Γιάννης Βιολάρης 

7 Θέμος Δημητρίου 

8 Γιόλα Κούρου 

9 Χρίστος Καρής 

10 Πιερής Χατζηπιερής 

11 Γιώργος Χρυσάνθου 

12 Χρύσανθος Πισσαρίδης 

 

 

Α. Επιστημονική δράση και άλλες δραστηριότητες 
 

1.Μέλη και αξιωματούχοι του κυπριακού τμήματος ICOMOS μας εκπροσωπούν 

σε εννιά από τις είκοσι-τρεις επιστημονικές επιτροπές της διεθνούς οργάνωσης: 

 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 Documentation (Αποτύπωση Αρχιτεκτονικής 

Κληρονομιάς) Στην επιστημονική επιτροπή CIPA – Heritage 

Documentation το κυπριακό ICOMOS εκπροσωπεί ο Γ.Γ Στράτος 

Στυλιανίδης ως Associate Member στο ΔΣ της CIPA. 

 CIVVIH- Historic Towns and Villages ( Επιτροπή Ιστορικών Πόλεων) το 

κυπριακό ICOMOS εκπροσωπεί η Αθηνά Παπαδοπούλου 

 ICIP-International Committee on Interpretation and Presentation ( Διεθνής 

Επιτροπή για την ερμηνεία και παρουσίαση ) το κυπριακό ICOMOS 

εκπροσωπεί ο Γιώργος Χρυσάνθου 

 CIIC – International Scientific Committee on Cultural Routes το κυπριακό 

ICOMOS εκπροσωπεί η Μαρία Χατζηκωστή 

 IIWC- ICOMOS International Wood Committee (Διεθνής Επιτροπή Ξύλου) 

το κυπριακό ICOMOS εκπροσωπεί ο Κώστας Χασαπόπουλος 



 International Committee on Underwater Cultural Heritage (Διεθνής 

Επιτροπή Υποβρύχιας Κληρονομιάς) το κυπριακό ICOMOS εκπροσωπεί 

ο  Σοφοκλής Χατζησάββας 

 ICOMOS International Committee on Wall Paintings (Διεθνής 

Επιτροπή για τοιχογραφίες) το κυπριακό ICOMOS εκπροσωπεί η Μαρία 

Παρανή 

 ISCEAH – International Scientific Committee on Earthen Architectural 

Heritage (Διεθνής Επιτροπή για την αρχιτεκτονική από πλιθάρι) το 

κυπριακό ICOMOS εκπροσωπούν οι Θέμος Δημητρίου και Αντωνία 

Θεοδοσίου 

 

2. Το Μάρτιο του 2007 εκπρόσωποι του Διοικητικού Συμβουλίου είχαμε 

συνάντηση με την κυρία Ελένη Μαύρου, Δήμαρχο Λευκωσίας. Στη συνάντηση 

ενημερωθήκαμε για προγραμματισμένα έργα του Δήμου Λευκωσίας. Επίσης, 

εκφράσαμε τις απόψεις μας για τη σημασία της ανάδειξης και προστασίας των 

μνημείων της Λευκωσίας κατά την σύνθετη προσπάθεια συνύπαρξης τους με τη 

σύγχρονη ζωή της πόλης και τις δυνάμεις της ανάπτυξης. 

Θέσαμε την επιθυμία μας να συμμετέχουμε με απόψεις σε διαδικασίες λήψης 

αποφάσεων που εμπίπτουν στους τομείς του ενδιαφέροντος μας. Η κυρία 

Δήμαρχος μας διαβεβαίωσε πως είναι καλοδεχούμενες οι απόψεις του ICOMOS 

Κύπρου. 

 

3. Για τη Διεθνή Ημέρα Μνημείων και Τοποθεσιών η οποία έχει καθιερωθεί 

κάθε χρόνο στις 18 Απριλίου το ICOMOS Κύπρου εξέδωσε αφίσα με θέμα το 

Πολιτιστικό Τοπίο. Η αφίσα είχε διανεμηθεί με σχετική ανακοίνωση σε σχολεία, 

μουσεία, βιβλιοπωλεία και άλλους δημόσιους χώρους. Η αφίσα σχεδιάστηκε 

αφιλοκερδώς από το αρχιτεκτονικό γραφείο 4arc plus. 

 

 



4. Διοργανώσαμε με άλλους φορείς ημερίδα στις 25 Απρίλη 2007, με θέμα « Η 
Διεπιστημονικότητα στην Αποκατάσταση της Αρχιτεκτονικής 
Κληρονομιάς». 
Στόχος της εκδήλωσης ήταν να παρουσιαστούν έργα αποκατάστασης στα οποία 

να έχουν συμμετάσχει πλήρεις ομάδες επιστημόνων και μέσα από την 

παρουσίαση αυτή να φανεί η εμπλοκή και ο ρόλος της κάθε ειδικότητας.    

 

Για τον σκοπό αυτό συμμετείχαν από το Υπουργείο Πολιτισμού της Ελλάδας 2 

αρχαιολόγοι, 2 αρχιτέκτονες, 2 πολιτικοί μηχανικοί, 2 χημικοί μηχανικοί και 2 

συντηρητές, οι οποίοι αποτελούν τις ομάδες μελέτης για την αποκατάσταση της 

Μονής Δαφνίου, της Μονής Οσίου Λουκά και της Μονής Παντάνασσας. Πριν την 

έναρξη των παρουσιάσεων έγινε εισαγωγή στο θέμα με διάλεξη από τον 

καθηγητή κ.  Θεοδόση Τάσιο. 

 

 

5. Συνδιοργανώσαμε στις 23 Ιουνίου 2007  ημερίδα με θέμα ‘’ Κονιάματα 
Συντήρησης-Αποκατάστασης Μνημείων και Παραδοσιακών Οικοδομών’’ 
σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Τμήμα Πολεοδομίας και 

Οικήσεως – Τομέας Διατήρησης, τον ΣΠΜΑΚ, το Τμήμα Αρχαιοτήτων και τον 

ΠΟΑΚ. Στόχος της ημερίδας ήταν η επιστημονική επεξήγηση των υδραυλικών 

ασβεστοκονιαμάτων και η ενημέρωση της επαγγελματικής κοινότητας για τις 

επιλογές που διατίθενται στην κυπριακή αγορά όπως επίσης και η παρουσίαση 

των αποτελεσμάτων του ερευνητικού έργου ΑΚΙΠΕ/0204/01 από τους ερευνητές. 

 

Η ημερίδα έγινε στη Δημοσιογραφική Εστία και είχε προσέλευση γύρω στα 

ογδόντα άτομα. Υπήρχε έντονο ενδιαφέρον κατά τη διάρκεια των εργασιών που 

διαφάνηκε στις ερωτήσεις των συμμετεχόντων. Ταυτόχρονα στον ίδιο χώρο 

υπήρχε έκθεση προϊόντων από εταιρείες που ασχολούνται με τέτοιου είδους 

κονιάματα.  

 

 



Β. Οργανωτικά 
1. Έχει συγκροτηθεί ηλεκτρονική βάση δεδομένων για τα 86 μέλη του Κυπριακού 

ICOMOS η οποία χρησιμοποιείται αποτελεσματικά για τακτική ενημέρωση και 

επαφή με τα μέλη. 

 
2. Βρίσκεται σε εξέλιξη και επανασχεδιασμό η ιστοσελίδα μας με διεύθυνση 

www2.cytanet.com.cy/icomoscy  έτσι ώστε να καταστεί πιο ελκυστική, 

κατατοπιστική και  ενημερωμένη. 
 

3. Ο οικονομικός έλεγχος του οργανισμού μας από το 2006 διεξάγεται από τον 

οίκο Kyprianides , Nicolaou & Associates . Τους ευχαριστούμε θερμά για την 

δωρεάν παροχή των υπηρεσιών τους. 

 

Γ. Συνεργασία με άλλους οργανισμούς 
Ένας από τους στόχους μας είναι και η ενίσχυση των δεσμών με άλλους φορείς 

και οργανισμούς των οποίων η δραστηριότητα έχει σχέση με το πεδίο δράσης 

του ICOMOS. 

 

1. Το χρόνο που πέρασε αναπτύξαμε άριστες σχέσεις συνεργασίας με τμήματα 

και οργανισμούς όπως τον Τομέα Διατήρησης – Τμήμα Πολεοδομίας και 

Οικήσεως, Πολιτιστικές Υπηρεσίες Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, 

Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων, Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού. 

 

2. Επίσης στενή συνεργασία έχει επιτευχθεί με το Επιστημονικό Τεχνικό 

Επιμελητήριο Κύπρου, το Σύνδεσμο Πολιτικών Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων, τον 

Παγκύπριο Οργανισμό Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς. 

 
Δ. Προγραμματίζονται 
Για την πιο αποτελεσματική προώθηση των θέσεων και στόχων του κυπριακού 

ICOMOS προγραμματίζουμε σε άμεση προτεραιότητα : 



1. Συμμετοχή σε μελλοντικές προγραμματισμένες συναντήσεις των διαφόρων 

Επιστημονικών Επιτροπών. Για την επίτευξη βέβαια του στόχου αυτού θα πρέπει 

να εξευρεθούν οι οικονομικοί πόροι.  

 
2. Συναντήσεις με υπουργούς, επάρχους, εκπροσώπους τοπικών αρχών, 

μητροπολίτες, διευθυντές κυβερνητικών τμημάτων, εκπροσώπους οργανισμών 

που ασχολούνται με θέματα πολιτιστικής κληρονομιάς. 

 
3. Η συνδιοργάνωση τον Απρίλη 2008 με άλλους φορείς διάλεξης / εκδήλωσης 

και έκδοση έντυπου υλικού για τη Διεθνή Μέρα Μνημείων  και Τοποθεσιών. 

Φέτος το θέμα που προτείνεται από το Διεθνές ICOMOS είναι ‘’Ιεροί Χώροι’’. 

 

4. Η συνδιοργάνωση με άλλους φορείς ημερίδας το Φθινόπωρο 2008, με θέμα 

σε σχέση με την ανάδειξη και διαχείριση μνημείων και χώρων πολιτιστικής 

κληρονομιάς. 

 

5. Η συνδιοργάνωση με άλλους φορείς ημερίδων ή διαλέξεων με θέματα όπως: 

 Η Διάγνωση και Καταγραφή Προβλημάτων στα Μνημεία 

 Η Φιλοσοφία των Επεμβάσεων στα Μνημεία 

 Προβλήματα και Πρακτικές στη Συντήρηση Αντικειμένων – Εμπειρίες από 

την Κύπρο 

 

Εκτιμώ πως το 2007 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 μας θα συνεχίσει δυναμικά και το 
2008. 
Από τον καθένα μας εξαρτάται η υλοποίηση των στόχων του Κυπριακού 
ICOMOS που θα την συνόψιζα στο δίπτυχο- 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 , το αρχιτεκτονικό γραφείο 
4arc plus καθώς και τον κο Δημήτρη Μιχαηλίδη, Διευθυντή της Ερευνητικής 
Μονάδας Αρχαιολογίας  του Πανεπιστημίου Κύπρου για τη φιλοξενία στο 
κτίριο αυτό. 
 
Κλείνοντας θέλω να ευχαριστήσω τα μέλη του ΔΣ για τη συνεργασία και 
την αφοσίωση τους για την υλοποίηση των στόχων μας. 
 


