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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2010

ΝΑΥΑΓΙΟ ΜΑΖΩΤΟΥ
Η έρευνα σηµατοδοτεί τη γένεση της ενάλιας αρχαιολογίας στην
Κύπρο, αφού πρόκειται για την πρώτη υποβρύχια αρχαιολογική
έρευνα που διενεργείται από αποκλειστικά κυπριακούς φορείς.
EΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΝΑ ΣΧΙΖΑ - marina.schiza@phileleftheros.com

Σπάνια ευρήµατα στις ενάλιες
ανασκαφές Μαζωτού
Αποκαλύφθηκαν δύο µολύβδινες ράβδοι µε υπολείµµατα ξύλου

Η

έρευνα στο ναυάγιο του Μαζωτού σηµατοδοτεί τη γένεση της ενάλιας αρχαιολογίας
στην Κύπρο, αφού πρόκειται
για την πρώτη υποβρύχια αρχαιολογική έρευνα που διενεργείται από αποκλειστικά
κυπριακούς φορείς. Επιπλέον, η ανασκαφή ρίχνει φως σε σηµαντικά ζητήµατα όπως η ναυτική δραστηριότητα στην Κύπρο
κατά την αρχαιότητα, το εµπόριο µεταξύ Αιγαίου
και Κύπρου, τους τύπους και τα µεγέθη των εµπορικών πλοίων της περιόδου.
Η πρώτη ανασκαφική περίοδος στο σηµαντικό
αυτό ναυάγιο έληξε για φέτος, στο πλαίσιο της
έρευνας που πραγµατοποιείται από την Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας (Τµήµα Ιστορίας και
Αρχαιολογίας) του Πανεπιστηµίου Κύπρου, σε συνεργασία µε το Τµήµα Αρχαιοτήτων Κύπρου, υπό
τη διεύθυνση της δρος Στέλλας ∆εµέστιχα και του
καθηγητή ∆ηµήτρη Μιχαηλίδη, διευθυντή της
Ερευνητικής Μονάδας Αρχαιολογίας.
Κατά τη φετινή ερευνητική αποστολή (1 Μαΐου
- 15 Ιουνίου), η ανασκαφή επικεντρώθηκε στα νότια της θέσης, σε περιοχή που υποδείχθηκε από
τις γεωφυσικές έρευνες. Όπως αναφέρει ανακοίνωση του Τµήµατος Αρχαιοτήτων, εκτός από
τους αµφορείς του φορτίου, αποκαλύφθηκαν δύο
µολύβδινες ράβδοι µε υπολείµµατα ξύλου, οι
οποίες αποτελούσαν τµήµα του στύπου µίας από
τις άγκυρες του πλοίου. Το ιδιαίτερα σπάνιο αυτό
εύρηµα δίνει νέες διαστάσεις στη σηµασία του
ναυαγίου και ενισχύει τις πιθανότητες διατήρησης ξύλου από το σκαρί του πλοίου. Ιδιαίτερο
ενδιαφέρον για τις συνθήκες ζωής των ναυτικών της αρχαιότητας παρουσιάζει το πλήθος ελαιοπυρήνων που βρέθηκαν κατά την ανασκαφή,
αφού πρόκειται πιθανότατα για τις προµήθειες
τροφής του πληρώµατος.
Όλα τα ευρήµατα, µεταφέρθηκαν στο Μουσείο

Μετέφερε το περίφηµο
κόκκινο κρασί από τη Χίο,
µέσα σε πήλινους αµφορείς. Μέχρι σήµερα έχουν
καταµετρηθεί περίπου 500
επιφανειακοί αµφορείς,
ενώ είναι βέβαιο ότι στον
αµµώδη βυθό βρίσκονται
θαµµένοι πολλοί ακόµη.
Ανάµεσά τους, εκτός από
τους χιώτικους αµφορείς,
οι οποίοι αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία του
φορτίου, εντοπίστηκαν
ελάχιστοι και από άλλα νησιά του βορείου Αιγαίου.
της Λάρνακας όπου και θα πραγµατοποιηθεί η
συντήρησή τους από το Τµήµα Αρχαιοτήτων Κύπρου. Για την αποτύπωση της θέσης των ευρηµάτων χρησιµοποιήθηκε φωτογραµµετρία, σε
συνεργασία µε το Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών
και Μηχανικών Γεωπληροφορικής του Τεχνολογικού Πανεπιστηµίου Κύπρου (υπεύθυνος δρ ∆ηµήτρης Σκαρλάτος).

Εµπορικό πλοίο

Πρόκειται για ναυάγιο εµπορικού πλοίου των
ύστερων κλασικών χρόνων (µέσα 4ου αι. π.Χ.), το
οποίο εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή του σηµερινού χωριού Μαζωτός, σε βάθος 45 µ. Το πλοίο
µετέφερε αµφορείς κρασιού, κυρίως από τη Χίο,
αλλά και από άλλα νησιά του βόρειου Αιγαίου. Οι
προηγούµενες ερευνητικές αποστολές, οι οποίες ξεκίνησαν τον Νοέµβριο του 2007, επικεντρώθηκαν στη φωτογραφική και σχεδιαστική
τεκµηρίωση του χώρου. Κατά το 2009, σε συνεργασία µε την ερευνητική οµάδα του Εργαστηρίου Θαλάσσιας Γεωλογίας και Φυσικής Ωκεανογραφίας του Πανεπιστηµίου Πατρών, πραγ-

µατοποιήθηκε γεωφυσική διασκόπηση µε τη χρήση πρωτονιακού µαγνητόµετρου (proton
magnetometer) και τοµογράφου υποδοµής πυθµένα (sub-bottom profiler), προκειµένου να διερευνηθεί η έκταση των µη ορατών τµηµάτων του
ναυαγίου.
Βασικός χορηγός της έρευνας είναι το Ίδρυµα
ΘΕΤΙΣ. Ουσιαστική υπήρξε, επίσης, και η υποστήριξη του Υπουργείου Άµυνας, και ιδιαιτέρως
της ∆ιοίκησης Ναυτικού, η οποία παραχώρησε
εξοπλισµό και µέσα για τη διεξαγωγή της ανασκαφής. Υποστήριξη στην έρευνα παρείχε, επίσης, και η Ελληνική ∆ύναµη Κύπρου (ΕΛ∆ΥΚ), προσφέροντας το συγκρότηµα του Κέντρου Αναψυχής Οικογενειών Αξιωµατικών ΕΛ∆ΥΚ στον Άγιο
Θεόδωρο, για τη διαµονή της ερευνητικής οµάδας. Καθοριστικής σηµασίας για την επιτυχή πραγµατοποίηση της έρευνας υπήρξαν οι χορηγίες του
Κυπριακού Οργανισµού Τουρισµού, της εταιρίας
Ναυτίλος Trading και Linde Hadjikyriakos, του κ.
Χρίστου Μουσκή και του ξενοδοχείου Aldiana,
του Κοινοτικού Συµβουλίου Μαζωτού, της Κυ-

πριακής Οµοσπονδίας Ναυαγοσωστικής και του
Οµίλου Ιππόκαµπος Λάρνακας. Στην έρευνα συµµετείχαν, επίσης, εθελοντικά πολλοί αρχαιολόγοι και δύτες από την Κύπρο και το εξωτερικό.

Σε πολύ καλή κατάσταση

Η σηµασία της έρευνας για τη ναυτική και οικονοµική ιστορία της ανατολικής Μεσογείου είναι µεγάλη, καθώς το ναυάγιο του Μαζωτού αποτελεί ένα από τα ελάχιστα ναυάγια των κλασσικών χρόνων στην Ανατολική Μεσόγειο που σώζονται σε τόσο καλή κατάσταση. Τα αποτελέσµατα
της έρευνας θα ρίξουν περισσότερο φως σε βασικά ζητήµατα της ναυτικής και οικονοµικής ζωής στην αρχαιότητα που απασχολούν σήµερα την
κυπριακή αλλά και τη διεθνή αρχαιολογική έρευνα: οι εµπορικές σχέσεις µεταξύ βορείου Αιγαίου και νοτιοανατολικής Μεσογείου, ο ρόλος της
Κύπρου στους ναυτικούς δρόµους κατά την τελευταία φάση της ζωής των κυπριακών βασιλείων, ο τρόπος διεξαγωγής του εµπορίου δια θαλάσσης, τα είδη και τα µεγέθη των εµπορικών
πλοίων της εποχής, κ.ά.

Στα πλαίσια χθεσινής διάσκεψης Τύπου στο εργαστήρι του, ο κ.
Μαυρογένης παρουσίασε εκ νέου την πρότασή του καθώς και το
εντυπωσιακό χρυσελεφάντινο άγαλµα του Ολύµπιου ∆ιός, το οποίο
µαζί µε τους Κρεµαστούς Κήπους, την Πυραµίδα, το Μαυσωλείο
της Αλικαρνασσού, το Ναό της Αρτέµιδος, το Φάρο της Αλεξάνδρειας και τον Κολοσσό της Ρόδου, αποτελούν τα επτά θαύµατα
της αρχαιότητας.

Τη δηµιουργία Θεατρικού Πάρκου
επαναφέρει ο Γιώργος Μαυρογένης
ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ του για δηµιουργία θεµατικού πάρκου που θα περιλαµβάνει τα επτά θαύµατα της αρχαιότητας, και η οποία χρονολογείται εδώ και αρκετά χρόνια, επαναφέρει στο προσκήνιο ο γνωστός καλλιτέχνης Γιώργος Μαυρογένης.
Με αφορµή ένα πρόσφατο τηλεοπτικό ρεπορτάζ, που όπως είπε ο ίδιος ο καλλιτέχνης, παρακολούθησε για εκδήλωση ενδιαφέροντος από Ρώσους για δηµιουργία θεµατικού πάρκου στην Κύπρο µε θέµα την ελληνική Μυθολογία αλλά και τη Ναυµαχία της Σαλαµίνας, επαναφέρει την πρότασή του που συζητήθηκε επί διαφόρων κυβερνήσεων. Μετά από συζητήσεις και προτάσεις για τις τοποθεσίες (Λίµνη Ορόκλινης, Αλυκή και λιµάνι Λάρνακας κ.λπ.), που
θα µπορούσε να δηµιουργηθεί το πάρκο αυτό, το οποίο αναµφισβήτητα θα συνέβαλε σε σηµαντικό βαθµό και στον τουρισµό της
χώρας µας, ο κ. Μαυρογένης επαναφέρει την πρόταση του µε εισήγηση να γίνει στα διυλιστήρια Λάρνακας. Στα πλαίσια χθεσινής
διάσκεψης Τύπου στο εργαστήρι του, ο κ. Μαυρογένης παρουσίασε εκ νέου την πρότασή του
καθώς και το εντυπωσιακό χρυσελεφάντινο άγαλµα του Ολύµπιου ∆ιός, το οποίο µαζί µε τους
Κρεµαστούς Κήπους, την Πυραµίδα, το Μαυσωλείο της Αλικαρνασσού, το Ναό της Αρτέµιδος,
το Φάρο της Αλεξάνδρειας και
τον Κολοσσό της Ρόδου, αποτελούν τα επτά θαύµατα της αρχαιότητας.
Στο µεταξύ, χθες ο κ. Μαυρογένης παρουσίασε και ένα γύψινο
άγαλµα νεαρού αγωνιστή, το οποίο όπως είπε κατασκεύασε γύρω
στο 1960. Λόγω όµως των ιστορικών γεγονότων που ακολούθησαν αλλά και της εµπλοκής του ιδίου σε άλλες καλλιτεχνικές δραστηριότητες, το άγαλµα παραµελήθηκε κάπως µε αποτέλεσµα να
το επιµεληθεί τώρα τελευταία και να το παρουσιάσει. Σύµφωνα µε
τον καλλιτέχνη, το εν λόγω άγαλµα σύντοµα θα µεταφερθεί και θα
φιλοξενηθεί σε ειδικό χώρο στην Κοκκινοτριµιθιά, όπου φιλοξενούνται κι άλλα αγάλµατα και προτοµές ηρώων.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΙΖΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ

Ιχνηλατώντας την Κωνσταντινούπολη

ΘΕΑΤΡΟ

• Αναπαυτήρια Π.Ε.Ο. Περβόλια. Το Θέατρο «ΣΚΑΛΑ» ανεβάζει το έργο του ποιητή και συγγραφέα Μιχάλη Πασιαρδή «Το Γατάνιν» σε σκηνοθεσία Ανδρέα Μελέκη. Ένα έργο σπονδυλωτό µε εννιά
αυτοτελείς ιστορίες που όλες µαζί δηµιουργούν ένα ενιαίο, εξαιρετικό και µε
θαυµαστή αρχιτεκτονική έργο ως ένα
«γατάνιν». 8µ.µ
• Μονιάτης, «Όρνιθες του Αριστοφάνη»
του Ανδρέα Κουκκίδη µε το Θέατρο ∆ιόνυσος σε σκηνοθεσία Χρήστου Γιάγκου/
Χάρη Πησία.
• Λάρνακα, Οδού,Το Σατιρικό Θέατρο
παρουσιάζει την κυπριακή κωµική ηθογραφία «Ο ΣΣΩΓΑΜΠΡΟΣ» του Φάνου
Ναθαναήλ, σε σκηνοθεσία Στέλιου Καυκαρίδη. 8µ.µ

101 εικαστικοί αποκαλύπτουν την ψυχή της πόλης µε τα χίλια πρόσωπα
«ΙΧΝΗΛΑΤΩΝΤΑΣ την Κωνσταντινούπολη», είναι ο τίτλος
της οµαδικής εικαστικής 101 έκθεσης Ελλήνων καλλιτεχνών, οι οποίοι µέσα από τα πολυποίκιλα εκφραστικά µέσα τους, αποκαλύπτουν την ψυχή της “πόλης µε τα χίλια
πρόσωπα”. Για πρώτη φορά, ύστερα από τριάντα χρόνια,
η Θεολογική Σχολή της Χάλκης, φυτώριο πνευµατικών ανθρώπων, οικουµενικών πατριαρχών, κληρικών, επιστηµόνων και διαπρεπών ιεραρχών, θα ανοίξει τις πύλες της για
είκοσι µέρες, φιλοξενώντας την έµπνευση διακεκριµένων
Ελλήνων εικαστικών.
Πρόκειται για ένα ιστορικό κτίριο του 19ου αιώνα κοντά
στην πλατεία Ταξίµ, δωρεά της οµώνυµης οικογένειας µεγαλεµπόρων στο ελληνικό ∆ηµόσιο πριν από 70 χρόνια,
το οποίο έχει διαµορφωθεί τα τελευταία χρόνια σε κέντρο
πολιτισµού.
Στα διπλά εγκαίνια αναµένεται να παραστούν Έλληνες
και Τούρκοι καλλιτέχνες και συλλέκτες, καθώς και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, του πνευµατικού αλλά
και του επιχειρηµατικού κόσµου της Κωνσταντινούπολης.
Με πυξίδα την ιστορία, τους µύθους και τους θρύλους,
µε επίκεντρο τις εικόνες, τα χρώµατα, τις µυρωδιές, τα
ακούσµατα, τα ίχνη και τα σύµβολα της Κωνσταντινούπολης, οι 101 καλλιτέχνες που συµµετέχουν προβάλλουν
στιγµιότυπα µυθολογικά, ιστορικά αλλά και καθηµερινά.
Τα έργα, που στη συντριπτική πλειονότητά τους έχουν
δηµιουργηθεί ειδικά για την έκθεση, καλύπτουν ευρύ φάσµα καλλιτεχνικής έκφρασης δηµιουργών διαφορετικών
γενεών και τεχνοτροπιών. Πρόκειται για 101 απόπειρες εικαστικής «αφήγησης» µέσα από τη ζωγραφική, τη γλυπτική, τις κατασκευές, τη φωτογραφία, το video και την

Έργο του Αλέκου Φασιανού

cinema

Επειτα από 30 ολόκληρα χρόνια η Θεολογική Σχολή της
Χάλκης θα ανοίξει για να φιλοξενήσει την έκθεση «Ιχνηλατώντας την Κωνσταντινούπολη» µε έργα που φιλοτέχνησαν 101 Ελληνες εικαστικοί

ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης, σε ειδικά διαµορφωµένο χώρο στη Χάλκη, θα προβάλλεται, για πρώτη φορά,
το ντοκιµαντέρ «Ιχνηλατώντας την Πόλη», παραγωγή της Αναστασίας Μάνου, µε την επιµέλεια της ιεράς µονής
Αγίου ∆ιονυσίου Ολύµπου. Τη σκηνοθεσία του ντοκιµαντέρ «υπογράφει» η Κατερίνα Καραγιάννη και τη ∆ιεύθυνση Φωτογραφίας ο Αριστοτέλης Μεταξάς. Το ντοκιµαντέρ έχει παραχθεί σε τέσσερις γλώσσες (ελληνικά,
τουρκικά, αγγλικά και ρωσικά)
αγιογραφία. ∆ιακριτή είναι η παρουσία νεότερων καλλιτεχνών, µε έργα περισσότερο νοηµατικά και αφαιρετικά,
που έχουν ως πηγή έµπνευσης τους τα αρχετυπικά ψήγµατα του πολιτισµού της Κωνσταντινούπολης.
Το κορυφαίο εικαστικό γεγονός που έχει ως αφετηρία
της διαδροµής του την Κωνσταντινούπολη και που χρονικά συµπίπτει µε την ανακήρυξή της σε Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Πρωτεύουσα για το 2010, θα κάνει µία δεύτερη “στάση” στην Αθήνα, στις αρχές Οκτωβρίου, όπου θα φιλοξενηθεί στην «Τεχνόπολη» του ∆ήµου Αθηναίων. Την έκθεση στην Αθήνα θα πλαισιώνουν εκθέµατα παραχωρηµένα από το Adalar Museum ofthe PrincesIslands, τα οποία
αφορούν τη γεωµορφολογία και την ιστορία της νήσου
Χάλκης.
Η ιδέα της έκθεσης και η οργανωτική της ευθύνη ανήκει στην Αναστασία Μάνου, διευθύνουσα σύµβουλο της
εταιρείας White Fox, µε επιστηµονικό σύµβουλο τον καθηγητή ∆ηµήτρη Φωτιάδη. Την επιµέλεια της έκθεσης
«υπογράφει» η ιστορικός τέχνης Ίρις Κρητικού, η οποία

σηµειώνει χαρακτηριστικά: «Η έκθεση “Ιχνηλατώντας την
Κωνσταντινούπολη” που πραγµατοποιείται µε την πολύτιµη φιλοξενία της Ιερής Θεολογικής Σχολής της Χάλκης,
του Ελληνικού Προξενείου στην Κωνσταντινούπολη και
του Πολιτισµικού Οργανισµού του ∆ήµου Αθηναίων “Τεχνόπολις”, προτείνει ως βασική αφετηρία της δηµιουργικής έµπνευσης των καλλιτεχνών της, την ιστορία, τους µύθους και τους θρύλους, τις εικόνες, τα χρώµατα, τις µυρωδιές, τα ακούσµατα, τα ίχνη και τα σύµβολα µιας πόλης...Της Πόλης που αποτελεί ένα µοναδικό παλίµψηστο
ιστορίας, θρησκειών και καθηµερινής µνήµης, γεγονότων
και αποτυπώσεων, περιηγήσεων και συναντήσεων διαφορετικών συναρπαστικών πολιτισµών που συνυπήρξαν
για πολλούς αιώνες. Τα έργα, που δηµιουργήθηκαν στο µεγαλύτερο ποσοστό τους για τις ανάγκες της έκθεσης, “ιχνηλατούν” και αναγιγνώσκουν στιγµιότυπα µυθολογικά, ιστορικά και καθηµερινά, ενθυµήσεις από την αρχαιότητα, βυζαντινές µνήµες, βίους αυτοκρατόρων και αγίων, χορούς
δερβίσηδων, ροµαντικές περιπλανήσεις περιηγητών, χει-
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Η έκθεση θα φιλοξενείται στο Σισµανόγλειο Μέγαρο της Κωνσταντινούπολης από τις 28 Αυγούστου έως τις 23 Σεπτεµβρίου και στη Θεολογική
Σχολή της Χάλκης, από τις 29 Αυγούστου έως τις
23 Σεπτεµβρίου της οποίας τα εγκαίνια θα κάνει
ο Οικουµενικός Πατριάρχης Βαρθολοµαίος µετά
την τέλεση Εσπερινού στον ιερό ναό της Αγίας
Τριάδας στη Χάλκη.
ρόγραφα σηµειωµατάρια και χάρτες, νεότερα ενθυµήµατα και ιστορικές φωτογραφίες και κειµήλια, παράδοξα
οικείες ζωγραφιές του Μελίν, παράδοξα οικείες φωτογραφίες του Αρά Γκιουλέρ, καθηµερινές εικόνες από την
Πόλη, τα σπίτια, τις εκκλησίες, τους δρόµους, τα καφενεία,
τις αγορές και τα παράλια αλλά και έργα περισσότερο νοηµατικά και αφαιρετικά, που ως αφετηρία έµπνευσής τους
έχουν τα αρχετυπικά ψήγµατα του πολιτισµού της Πόλης:
το χρυσό βάθος και τα ψηφιδωτά σπαράγµατα, η βυζαντινή και η ισλαµική γραφή που συναντώνται και διασταυρώνονται όπως οι γλώσσες στην αρχαία αγορά, τα
σύνθετα διακοσµητικά και αρχιτεκτονικά µοτίβα που διαµορφώθηκαν µέσα από αιώνες αισθητικών ανταλλαγών
και αναζητήσεων, ενώνονται σε 101 απόπειρες αφήγησης, σε ένα πρισµατικό φάσµα εικόνων, σε έναν παλίµψηστο καµβά που γοητεύει την ψυχή και συµπαρασύρει
το βλέµµα σε ένα διηνεκές ταξίδι».

ΛΕΜΕΣΟΣ: ΡΙΟ 1 (25871410) Rebound/ ΤoyStory3- 3D (GR) ΡΙΟ 3 Grown ups/ Inception/Furry
vengeance, RIO 4 Dear John/ Grown ups K-ΣΙΝΕΠΛΕΞ 1 (77778383) The last airbender KΣΙΝΕΠΛΕΞ 2 Letters to Juliet K-ΣΙΝΕΠΛΕΞ 3 Inception K-ΣΙΝΕΠΛΕΞ 4 Grown ups/ Leap year
ΣΙΝΕΠΛΕΞ 5 Knight & Day/ Hot Tub Time Machine

EΚΘΕΣΕΙΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Αποκάλυψη
(22300150). Καλοκαιρι•
νό Art Sale. Μέχρι 10/9
• Φάρος (22663871). Λίζα Μιλρόι
«Shouting from A Rock». Μέχρι 27/8
• Λεβέντειο Μουσείο (22661475). «35+
Οικοδοµώντας τη δηµοκρατία: 35 χρόνια ισπανικής κοινωνικής αρχιτεκτονικής». Μέχρι 29/8
• Cherry Occasions. Σταύρος Λαµπράκης και Κάρα Σούι «Κόσµηµα». Μέχρι
14/8
• Πολιτιστικό Κέντρο Τραπέζης Κύπρου
(22128157). «∆ιέσεις και Υφέσεις που
πονούν- Εικόνες και στίχοι». Μέχρι 30/9
ΛΕΜΕΣΟΣ
Μεσαιωνικό
Κάστρο.
«Η εικαστική Λε•
µεσός στο Κάστρο». Μέχρι 5/9
• Κέντρο Ευαγόρα Λανίτη (25342123).
«Το σώµα: ιστορίες και αναπαραστάσεις»
ΛΑΡΝΑΚΑ
• Κυπριακή Γωνιά (τηλ 24621109). Ζωγραφική ∆ηµήτρη Μίχλη. Μέχρι 24 Αυγούστου . www.gallerykypriakigonia.
com.cy <http://www.gallerykypria
kigonia.com.cy>
ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΕΙΑ
• Μουσείο Χαρακτικής Χαµπή. Στέλιος
Βότσης. Μέχρι 27/8
ΠΑΦΟΣ
Thalassa
boutique
hotel& spa, Leptos
•
Calypso ( 26881500). Έκθεση Άντρου
Ευσταθίου παρουσιάζονται λεπτοµέρειες φωτογραφιών, τυπωµένες σε χαρτί διαστάσεων 12 x12 εκατ. Μέχρι 29/8
• Coral Beach Hotel and Resort. “Η Κύπρος του Χθές και του Σήµερα”. Μέχρι
20/8

ΛΑΡΝΑΚΑ: K-ΣΙΝΕΠΛΕΞ 1 (77778383) Letters to Juliet KΣΙΝΕΠΛΕΞ 2 The last airbender K-ΣΙΝΕΠΛΕΞ 3 Inception/ Toy
Story K-ΣΙΝΕΠΛΕΞ 4 Grown ups K-ΣΙΝΕΠΛΕΞ 5 Dear John KΣΙΝΕΠΛΕΞ 6 The rebound

ΠΑΦΟΣ: ΣΙΝΕΟΡΑΣΙΣ 1
(26932518) Airbender
ΣΙΝΕΟΡΑΣΙΣ Robin
Hood/ Kilers

