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27 Μαΐνπ 2011 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

 Εικαζηικές πηήζεις ζηα αεροδρόμια ηης Κύπροσ 

 

Νέεο εηθαζηηθέο εθζέζεηο κε Κππξίνπο δεκηνπξγνύο παξνπζηάδεη ε Hermes Airports 

ζηα θππξηαθά αεξνδξόκηα, αλαδεηθλύνληαο γηα άιιε κηα θνξά ηα έξγα παιαηώλ αιιά 

θαη λέωλ δωγξάθωλ ζε ρηιηάδεο επηζθέπηεο. Πξόθεηηαη γηα κηα πξωηνβνπιία ε νπνία 

άξρηζε πέξπζη ην θζηλόπωξν θαη ζηνρεύεη ζηελ πξνβνιή ηεο Κππξηαθήο ηέρλεο θαη 

ηελ αλάδεημε ηνπ θππξηαθνύ πνιηηηζκνύ. 

 

Η πξώηε έθζεζε θηινμελείηαη ήδε ζην Δηεζλέο Αεξνδξόκην Πάθνπ θαη νη επηζθέπηεο 

κπνξνύλ λα απνιαύζνπλ κνλαδηθά έξγα ηέρλεο από  θαιιηηέρλεο λέαο γεληάο όπωο 

ν Σηέθαλνο Νεάξρνπ, ν Γηώξγνο Γεωξγίνπ, ε Φξόζω Αληξένπ, ν Κώζηαο 

Χαξαιάκπνπο, ε Ειεάλα Χξπζάλζνπ θαη ε Άλλα Αιεμάλδξνπ. 

 

Τα έξγα πξνβάιινπλ ηνλ κνληεξληζκό, ηηο ηάζεηο ηωλ Κππξίωλ θαιιηηερλώλ θαη 

θπξίωο ηηο αλεζπρίεο ηνπο πνπ εθθξάδνληαη κέζα από αλαδεηήζεηο πεηξακαηηζκνύο 

θαη λέεο εκπεηξίεο. Σην Δηεζλέο Αεξνδξόκην Πάθνπ ε έθζεζε ζα νινθιεξωζεί ζηα 

κέζα Ινπλίνπ θαη ζα ηελ δηαδερζεί θαηλνύξηα έθζεζε κε έξγα δωγξάθωλ ηεο παιαηάο 

γεληάο. Αθνινύζωο ε ίδηα έθζεζε ζα κεηαθεξζεί ζην Δηεζλέο Αεξνδξόκην Λάξλαθαο. 

Καη ζηα δύν αεξνδξόκηα, νη ρώξνη πνπ έρνπλ επηιερζεί είλαη πξνζβάζηκνη ζην θνηλό, 

είηε ηαμηδεύεη, είηε όρη. 

 

Σε δειώζεηο ηνπ ν Δηεπζπληήο Επηθνηλωλίαο θαη Δεκνζίωλ Σρέζεωλ ηεο Hermes 

Airports, Αδάκνο Αζπξήο αλέθεξε όηη «κε ηελ παξνπζίαζε ηωλ εηθαζηηθώλ εθζέζεωλ 

ε Hermes Airports παξέρεη ηελ επθαηξία ζε θνξπθαίνπο δωγξάθνπο λα εθζέζνπλ ηα 

έξγα ηνπο ελώπηωλ ρηιηάδωλ ηαμηδηωηώλ, ελώ ηαπηόρξνλα εληζρύεη ηελ αίζζεζε 

πνιηηηζκνύ πνπ είλαη ήδε δηάρπηε θαη ζηα δύν αεξνδξόκηα ηεο Κύπξνπ». 

 

Η θηινζνθία ηεο Hermes Airports, θαηέιεμε, είλαη όηη ηα αεξνδξόκηα ηεο Κύπξνπ, 

είλαη δωληαλνί νξγαληζκνί πνπ «δνπλ» καδί κε ην επηβαηηθό θνηλό, ζπλαξπαζηηθέο 

ζηηγκέο πνπ πξνάγνπλ ηελ ηέρλε θαη ηνλ πνιηηηζκό.  
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