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ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ  

«ΞΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ»  

Η επιστροφή 219  Έργων Τέχνης από την Τουρκοκυπριακή στην Ελληνοκυπριακή 

Κοινότητα  

 

ΚΡΑΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ – ΣΠΕΛ 

(16 Ιουνίου 2020 – 27 Φεβρουαρίου 2021)  

 

Η έκθεση  «ΞΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ», η οποία παρουσιάζει  τα 219 έργα τέχνης που επεστράφησαν, 

μετά από 46 χρόνια, από την Τουρκοκυπριακή στην Ελληνοκυπριακή Κοινότητα, στο πλαίσιο 

των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης που συμφωνήθηκαν μεταξύ των ηγετών των δύο 

κοινοτήτων, λαμβάνει νέα παράταση μέχρι το Σάββατο, 27 Φεβρουαρίου 2021. 

 

Η έκθεση, η οποία από το άνοιγμά της τον περασμένο Ιούνιο έχει υποδεχτεί χιλιάδες επισκέπτες 

από την Κύπρο και το εξωτερικό, παρατείνεται μετά από μαζική παράκληση του κοινού - 

ατόμων, φορέων και οργανωμένων συνόλων – αλλά και ως μια χειρονομία πνευματικής και 

συμβολικής αντίστασης στις πρόσφατες έκνομες ενέργειες που αφορούν στην κατεχόμενη πόλη 

της Αμμοχώστου.  

 

Οι επόμενοι μήνες θα επιτρέψουν σε ακόμα μεγαλύτερο αριθμό ατόμων να επισκεφθούν την 

έκθεση και να συμμετάσχουν σε διάφορες παράλληλες δράσεις οι οποίες, πέρα από τις 

ξεναγήσεις και τα εκπαιδευτικά προγράμματα, θα εμπλουτιστούν με πρόγραμμα παρουσιάσεων 

και συζητήσεων, καθώς και την προβολή των αρχείων του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου 

της περιόδου πριν το 1963, τα οποία είναι συνυφασμένα με την ιστορία της Τουρκοκυπριακής 

Κοινότητας και είχαν επιστραφεί από την Ελληνοκυπριακή πλευρά στο ίδιο πλαίσιο.  

 

Η έκθεση «ΞΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ» χωρίζεται σε ενότητες, ανάλογα με την εικαζόμενη ή 

επιβεβαιωμένη προέλευση των έργων (π.χ. Δημοτική Πινακοθήκη Αμμοχώστου) και φέρνει στο 

φως εμβληματικά έργα ιστορικών Ελληνοκυπρίων καλλιτεχνών, όπως των Γεώργιου Πολ. 

Γεωργίου, Γιώργου Σκοτεινού, Στέλιου Βότση, Χριστόφορου Σάββα, Ανδρέα Χαραλαμπίδη, 

Μιχαήλ Κκάσιαλου, Ιωάννη Κισσονέργη, Νίκου Νικολαΐδη, Ρέας Μπέιλυ, Αδαμάντιου Διαμαντή, 

Τηλέμαχου Κάνθου κ.ά. Παρουσιάζονται, επίσης, έργα σημαντικών Ελλήνων καλλιτεχνών όπως 

των Γιάννη Τσαρούχη, Γιάννη Μόραλη, Νίκου Χατζηκυριάκου-Γκίκα, Γιώργου Γουναρόπουλου, 

Φώτη Κόντογλου κ.ά. 

 

Η έκθεση διοργανώνεται από τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες του ΥΠΠΑΝ, σε επιμέλεια του Δρα 

Γιάννη Τουμαζή, ιστορικού-θεωρητικού τέχνης και Συν-Αντιπροέδρου της Τεχνικής Επιτροπής 

για τον Πολιτισμό. 

 



- Η έκθεση τελεί υπό την αιγίδα του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκου 

Αναστασιάδη.  

 

- Η λειτουργία του χώρου και το πρόγραμμα της έκθεσης διέπονται από τα μέτρα 

προστασίας από τον ιό COVID-19, όπως προβλέπονται στα υγειονομικά 

πρωτόκολλα του Υπουργείου Υγείας.  

 

- Οι νέες εκδηλώσεις και δράσεις θα ανακοινώνονται.  

 

 

ΚΡΑΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ – ΣΠΕΛ 

Αμμοχώστου 73, 1016 Λευκωσία 

 

Διάρκεια 

16 Ιουνίου 2020 – 27 Φεβρουαρίου 2021 

Ώρες λειτουργίας 

Τρίτη – Παρασκευή 10:00–18:00, Σάββατο 11:00–19:00 (κλειστή τις Δημόσιες αργίες) 

Διοργανωτής 

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας - Πολιτιστικές Υπηρεσίες 

Πληροφορίες: Tηλ.: 22479600, Facebook / Instagram: spelstategallery 

 

 

 

 

 

 


