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Αρχαία αντικείμενα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου
Πρόκειται για ιδιωτική συλλογή που θα κοσμεί τη νέα βιβλιοθήκη του
Της Ευαγγελίας Σιζοπούλου

Α
ρχές του 2019 επιστρέφουν στην Κύπρο 250 
αρχαία αντικείμενα, τα οποία θα τοποθετη
θούν στο Κέντρο Πληροφόρησης - Βιβλιοθήκη 
«Στέλιος Ιωάννου» του Πανεπιστημίου Κύπρου. 
Πρόκειται για σημαντική δωρεά ιδιωτικής συλ
λογής αρχαιοτήτων, η οποία βρίσκεται στις ΗΠΑ 
και είχε εξαχθεί νόμιμα τη δεκαετία του '30. Η συλλογή ανήκει 
στον ιδιοκτήτη της Cyprus Mines Corporation, της αμερικανι
κής εταιρείας που ιδρύθηκε το 1916 και για πάνω από πενήντα 

χρόνια είχε την άδεια εκμετάλλευσης της Σκουριώτισσας και 
πολλών άλλων μεταλλείων στην Κύπρο, όπως του Απλικίου, 
του Μαυροβούνιου και του Μαθιάτη. Φεύγοντας τότε από την 
Κύπρο, ο Harvey Mudd εξήγαγε νόμιμα τη συλλογή του στην 
Αμερική. Η διευθύντρια της Ερευνητικής Μονάδας Αρχαιο
λογίας καθηγήτρια Βασιλική Κασσιανίδου, στην προσπάθειά

της να συγκεντρώσει πληροφορίες για τη συλλογή αυτή, είχε 
έρθει σε επαφή από το 2017 με την πρόεδρο του Harvey Mudd 
College καθηγήτρια Maria Klawe και, μέσω αυτής, με την 
κόρη του Henry Mudd, Victoria Mudd, η οποία εξέφρασετην 
επιθυμία να επιστρέφει στην Κύπρο τη συλλογή των αρχαίων. 
Ο τέως πρύτανης Κωνσταντίνος Χριστοφίδης υπέγραψε στις 11 
Δεκεμβρίου σχετική συμφωνία με την πρόεδρο του Harvey 
Mudd College για επιστροφή της συλλογής (αξίας πέραν τον 
€100.000), η οποία περιλαμβάνει γύρω στα 250 κεραμικά, 
μεταλλικά και λίθινα αντικείμενα όλων των εποχών. Ο νέος 
πρύτανης Τάσος Χριστοφίδης αναφέρθηκε στη σημασία της 
δωρεάς, λέγοντας ότι θα συνδέει για πάντα την οικογένεια 
Mudd και το Harvey Mudd College με το Πανεπιστήμιο Κύ
πρου. «Τα έργα θα φιλοξενούνται στο Κέντρο Πληροφόρησης 
- Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου», για να μπορεί η κοινότητα, 
αλλά και το ευρύτερο κοινό, να έρχονται σε επαφή με ένα ση
μαντικό κομμάτι της Ιστορίας μας» ανέφερε ο κ. Χριστοφίδης.


	ALI201812180000-1
	UCY, UCY ONLY
	 250 αρχαία επιστρέφουν στο Παν. Κύπρου


	ALI201812180003
	UCY, UCY ONLY
	 Διάλεξη


	FIL201812180003
	UCY, UCY ONLY
	 Αρχαία αντικείμενα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου


	FIL201812180005
	UCY, UCY ONLY
	 Αλλαγή «φρουράς» στο Πανεπιστήμιο Κύπρου


	FIL201812180009
	UCY, UCY ONLY
	 Διάλεξη για τον Συνεργατισμό στην αρχαιότητα


	paideianews-archaiotites

