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ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ 
ΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ ‐ ΑΡΓΥΡΟΧΟΪΑΣ

Χορηγὸς ἘπικοινωνίαςΧορηγὸς Ἐπικοινωνίας

Ἡ ἐκδήλωση τελεῖ ὑπὸ τὴν αἰγίδα τοῦ 
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πάφου, κ. Γεωργίου.

ΧορηγΧορηγooί:ί:



ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
Ἡ δρ Πολυξένη Ἀδὰμ‐Βελένη γεννήθηκε στὴ Θεσσαλονίκη. Σπούδασε στὸ
Ἀριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ἱστορία καὶ Ἀρχαιολογία καὶ συνέχισε μὲ
σπουδὲς θεάτρου στὴ Σχολὴ Καλῶν Τεχνῶν. Στὸ ἴδιο Πανεπιστήμιο ὁλοκλήρωσε ἐπίσης
τὶς μεταπτυχιακὲς καὶ διδακτορικὲς σπουδές της στὴν ἀρχαιολογία, ἐνῶ παράλληλα
ἐξειδικεύθηκε μὲ περαιτέρω θεατρικὲς σπουδὲς στὸ Πανεπιστήμιο τῆς Σορβόννης ΙΙ.
Ἐργάσθηκε στὶς Προϊστορικὲς καὶ Κλασικὲς Ἐφορεῖες Ἀρχαιοτήτων Ἐδέσσης καὶ Πιε‐
ρίας καὶ ἀπὸ τὸ 2006 διευθύνει τὸ Ἀρχαιολογικὸ Μουσεῖο Θεσσαλονίκης. Παράλληλα
ἔχει διδάξει στὰ  Πανεπιστήμια τῆς  Θεσσαλονίκης,  Σορβόννης,  Πουατιέ,  Λωζάννης,    
Ζυρίχης καὶ Ζάγκρεμπ, καθῶς καὶ στὴν Ἀρχαιολογικὴ Σχολὴ τοῦ Λούβρου. Διαθέτει
πλούσια ἀνασκαφικὴ δράση στὴν Κεντρικὴ καὶ Δυτικὴ Μακεδονία, δημοσίευσε ἂνω τῶν
130 μελετῶν καὶ βιβλίων καὶ συμμετεῖχε στὴν ὀργάνωση περισσότερων ἀπὸ 70
ἀρχαιολογικῶν ἐκθέσεων ἐντὸς καὶ ἐκτὸς Ἑλλάδος. 
Ὁ δρ Εὐστάθιος Ράπτου κατάγεται ἀπὸ τὴ Σάμο καὶ σπούδασε στὸ Πανεπιστήμιο τῆς
Λυόν, στὴ Γαλλία. Ἡ διδακτορική του διατριβὴ εἶχε ὡς θέμα τὴν Ἀθήνα καὶ τὴν Κύπρο
κατὰ τὴν Περσικὴ περίοδο (6ος ‐ 4ος π.Χ. αἰ.). Ἐργάζεται στὸ Τμῆμα Ἀρχαιοτήτων ὡς
Ἀρχαιολογικὸς Λειτουργὸς καὶ ἀπὸ τὸ 1999 ἓως τὸ 2012 εἶχε στὴν εὐθύνη του τὴν
Ἐπαρχία Πάφου. Συμμετεῖχε σὲ πληθώρα ἀνασκαφῶν, τόσο στὴν Ἑλλάδα, ὅσο καὶ στὴν
Κύπρο. Ἔλαβε μέρος μὲ ἀνακοινώσεις σὲ πολυάριθμα διεθνῆ συνέδρια καὶ συμπόσια,
ἐνῶ διαθέτει πλούσια συγγραφικὴ δραστηριότητα σὲ τοπικὰ καὶ διεθνῆ ἐπιστημονικὰ
περιοδικά.
Ὁ Ὀρέστης Κουράκης γεννήθηκε στὴ Θεσσαλονίκη τὸ 1983, ὅπου ἐργάζεται ὡς
ἐπαγγελματίας φωτογράφος μὲ ἐξειδίκευση στὴν ἀρχαιολογικὴ φωτογραφία. Συνεχίζει
μὲ ὑποτροφία τὶς μεταπτυχιακές του σπουδὲς στὴ φωτογραφία στὸ Κολλέγιο Σάββαναχ
τῆς Ἀτλάντας (Η.Π.Α.) καὶ τὸ 2012 διακρίθηκε ἀπὸ τὸ Ἵδρυμα Φούλμπραϊτ. Συνεργάζε‐
ται μὲ πολλὰ μουσεῖα καὶ ἀρχαιολογικοὺς φορεῖς στὴν Ἑλλάδα, καθῶς ἐπίσης μὲ τὸ Πα‐
νεπιστήμιο Κολούμπια τῶν Η.Π.Α., τὸ Ἵδρυμα Ὠνάση στὴ Νέα Ὑόρκη καὶ τὸ Ἵδρυμα
Τεχνολογίας καὶ Ἔρευνας τοῦ Πανεπιστημίου Κρήτης. Ἔχει δώσει σειρὰ διαλέξεων στὶς
Η.Π.Α. γιὰ τὴν ἀρχαιολογικὴ φωτογραφία καὶ ἔχει λάβει μέρος σὲ ἀτομικὲς καὶ ὀμαδικὲς
φωτογραφικὲς ἐκθέσεις. Παράλληλα ἐξειδικεύεται στὴν ἀεροφωτογραφία, στὴν
ὑποβρύχια καὶ πανοραμικὴ φωτογραφία καὶ διδάσκει τὸ ἀντικείμενο αὐτὸ στὸ
Ἀμερικανικὸ Κολλέγιο Θεσσαλονίκης.

ΧΡΥΣΟΙ ΣΤΕΦΑΝΟΙ ΕΚ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΧΡΥΣΟΙ ΣΤΕΦΑΝΟΙ ΕΚ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Τὰ στεφάνια κοσμοῦσαν τὶς κεφαλὲς ἀνδρῶν, γυναικῶν, ἀλλὰ καὶ παιδιῶν σὲ ἰδιαίτερες
ἢ σημαντικὲς στιγμὲς τῆς ζωῆς τους, σὲ θρησκευτικὲς τελετὲς δημόσιου ἢ ἰδιωτικοῦ
χαρακτῆρος, σὲ ἐπετειακὰ ἢ ἀθλητικὰ γεγονότα, σὲ συμπόσια καὶ συνόδευαν τοὺς κα‐
τόχους τους στὴ μεταθανάτια κατοικία τους. Τὸ ἀκριβὸ ὑλικὸ τῆς κατασκευῆς τους
ἀποτελοῦσε ἔνδειξη εὐμάρειας, κοινωνικῆς τάξης καὶ ἀξιωμάτων. Τὰ στεφάνια τοῦ
Ἀρχαιολογικοῦ Μουσείου Θεσσαλονίκης ἀποτελοῦν μία ἀπὸ τὶς πλουσιότερες καὶ
ὀμορφότερες συλλογὲς στὸν κόσμο. Τὰ ἄνθινα ἢ φυλλοφόρα στεφάνια ἦταν σὲ
εὐρύτατη χρήση κατὰ τὴν Ἀρχαιότητα. Κατασκευάζονταν ἀπὸ διάφορα φυτὰ τῆς
ἑλληνικῆς φύσης, βαλανιδιά, δάφνη, κισσό, μυρτιά, ἐλιά. Μὲ τὴν ἀφθονία τῶν πολύτι‐
μων μετάλλων τῆς Μακεδονίας οἱ καλλιτέχνες δημιούργησαν κατὰ τὸ Δ΄ π.Χ. αἰώνα
ἐξαιρετικὲς συνθέσεις σὲ χρυσό, ἐπιχρυσωμένο χαλκὸ καὶ σπανιότερα σὲ ἄργυρο. Τὰ
στεφάνια τοῦ Ἀρχαιολογικοῦ Μουσείου Θεσσαλονίκης φωτογραφήθηκαν ἀπὸ τὸ φω‐
τογράφο Ὀρέστη Κουράκη μεταξὺ 2007 ‐ 2011 ἐξ ἀφορμῆς διαφόρων ἐκθέσεων.

Στὶς δύο διαλέξεις θὰ ἐπιχειρηθεῖ μία περιήγηση στὴν τέχνη τοῦ χρυσοῦ τῆς Μακεδονίας
μὲ κορύφωση τοὺς χρυσοὺς στεφάνους της καὶ θὰ παρουσιασθεῖ ἡ ἀντίστοιχη κατά‐
σταση στὴν Κύπρο βάσει τῶν ἀνασκαφικῶν εὑρημάτων τῆς περιόδου. Στὴν ἔκθεση τὸ
κοινὸ θὰ ἀπολαύσει ὁρισμένα ἀπὸ τὰ ὡραιότερα καὶ σπανιότερα στεφάνια τῆς
ἑλληνικῆς Ἀρχαιότητος.

Ἡ Ἑταιρεία Κυπριακῶν Σπουδῶν σὲ 
συνεργασία μὲ τὸ Μουσεῖο Κυπριακῆς 

Χρυσοχοΐας ‐ Ἀργυροχοΐας, 
σᾶς προσκαλεῖ τὴν Πέμπτη 20 Σεπτεμβρίου 2012 

καὶ ὥρα 19.30, στὴν ἀρχαιολογικὴ ἑσπερίδα μὲ θέμα: 

««Χρυσοὶ στέφανοι ἐκ Μακεδονίας καὶ Κύπρου»Χρυσοὶ στέφανοι ἐκ Μακεδονίας καὶ Κύπρου»
ἡ ὁποία θὰ πραγματοποιηθεῖ στὸ κτήριο τῆς Ἑταιρείας
Κυπριακῶν Σπουδῶν (Μέγαρο Παλαιᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς

ἔναντι Παγκυπρίου Γυμνασίου).
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Θὰ ἀκολουθήσουν τὰ ἐγκαίνια τῆς  ἔκθεσης 
ἀρχαιολογικῆς φωτογραφίας τοῦ Ὀρέστη Κουράκη

«Χρυσοὶ στέφανοι ἐκ Μακεδονίας»«Χρυσοὶ στέφανοι ἐκ Μακεδονίας»

Θὰ ἀκολουθήσει δεξίωση

(Διάρκεια ἐκδήλωσης 50 λεπτά).
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