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Παρουσίαση Έκδοσης- Εγκαίνια Έκθεσης «Αρμάνδος Τζιοζεφέν 1931-2011»
στα Μουσεία του Παγκυπρίου Γυμνασίου
Η Διεύθυνση Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού,
Αθλητισμού και Νεολαίας παρουσίασε την Παρασκευή, 12 Νοεμβρίου 2021, σε εκδήλωση
στα Μουσεία του Παγκυπρίου Γυμνασίου, την έκδοση «Αρμάνδος Τζιοζεφέν 1931-2011».
Η έκδοση υπήρξε αποτέλεσμα συνεργασίας του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών (ΓΤΠ)
και του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ) στο
πλαίσιο της παρουσίασης καταξιωμένων καλλιτεχνών από τις θρησκευτικές ομάδες της
Κύπρου. Με την ευκαιρία της βιβλιοπαρουσίασης, παρουσιάστηκαν στον εκθεσιακό χώρο
των Μουσείων του Παγκυπρίου Γυμνασίου εκθέματα που αφορούν στη ζωή και στο έργο
του Αρμάνδου Tζιοζεφέν.
Η εκδήλωση περιλάμβανε καλωσόρισμα από τον Διευθυντή του Παγκυπρίου Γυμνασίου
κ. Λοΐζο Σέπο, χαιρετισμούς από την Αναπληρώτρια Διευθύντρια του ΓΤΠ κα Ελέγκω
Φραγκουλίδου, την Αντιπρόσωπο των Λατίνων στη Βουλή των Αντιπροσώπων κα
Αντωνέλα Μαντοβάνη και εκ μέρους του Υπουργού Παιδείας, Πολιτισμού Αθλητισμού και
Νεολαίας από τον Διευθυντή Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης και Γενικό Συντονιστή για
Θέματα Θρησκευτικών Ομάδων, δρα Κυπριανό Λούη. Την έκδοση παρουσίασε ο φίλος
και συμμαθητής του Αρμάνδου Τζιοζεφέν κ. Τάκης Χατζηδημητρίου. Κατά τη διάρκεια της
εκδήλωσης, το Μουσικό Σχολείο Λεμεσού, ερμήνευσε τρία τραγούδια του καλλιτέχνη.
Ο κ. Λοΐζος Σέπος, Διευθυντής του Παγκυπρίου Γυμνασίου, καλωσόρισε τους
προσκεκλημένους και ανέφερε ότι στο Αρχείο του Παγκυπρίου Γυμνασίου καταγράφεται
με αριθμό μητρώου 7869β, το 1945, ο μαθητής Αρμάνδος Χ. Ιωσεφέν, γόνος
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καταξιωμένης καλλιτεχνικής οικογένειας, ο οποίος προσελκύει το ενδιαφέρον και τίθεται
υπό την προστασία των μεγάλων δασκάλων της τέχνης του ιστορικού αυτού
εκπαιδευτηρίου, Ιωάννη Κισσονέργη και Αδαμάντιου Διαμαντή. Σημείωσε δε, ότι «ο
κύκλος προσφοράς στα πολιτιστικά δρώμενα του τόπου μας ξεκίνησε για τον Αρμάνδο
Τζιοζεφέν από το Παγκύπιον Γυμνάσιον και τελειώνει στον ίδιο χώρο που τόσο αγάπησε
και αγαπήθηκε ο τιμώμενος». Πρόσθεσε, τέλος, ότι «Σεμνύνεται το Παγκύπριον
Γυμνάσιον, διότι ανέδειξε ένα πολυτάλαντο και πολυβραβευμένο άνδρα με οικουμενική
αντίληψη».
Στον χαιρετισμό της η Αναπληρώτρια Διευθύντρια του ΓΤΠ επισήμανε ότι με την έκδοση
«Αρμάνδος Τζιοζεφέν 1931-2011 «μάς δίνεται η δυνατότητα να γνωρίσουμε μια εξέχουσα
προσωπικότητα της λατινικής κοινότητας». Τόνισε δε, ότι «Το Γραφείο Τύπου και
Πληροφοριών, ως ο εκδοτικός φορέας του κράτους, ανάμεσα στις άλλες υπηρεσίες που
προσφέρει, αναλαμβάνει και στηρίζει απρόσκοπτα και διαχρονικά πρωτοβουλίες και
συνεργασίες με σκοπό την ανάδειξη, την προαγωγή και τη διατήρηση της Ιστορίας και
του Πολιτισμού της χώρας μας μέσα από το βιβλίο». Τέλος, επισήμανε ότι αισθάνεται
«ιδιαίτερα ευτυχής για την ολοκλήρωση της έκδοσης» και εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι θα
χαρίσει στον αναγνώστη μια «μοναδική αναγνωστική εμπειρία».
Η κα Μαντοβάνη, στον δικό της χαιρετισμό ανέφερε ότι η Έκδοση του βιβλίου «Αρμάνδος
Τζιοζεφέν 1931-2011», παρουσιάζει ολοκληρωμένη τη πολύπτυχη προσφορά και
συμβολή του ιδίου στην κυπριακή μουσική, την αγάπη του για την ζωγραφική και την
χαρακτική όσο και την πρωτοπορία του στον αερομοντελισμό στη Κύπρο». Επισήμανε
ότι « η ιδέα της έκδοσης ξεκίνησε από μια πολιτιστική εκδήλωση που διοργανώθηκε σε
συνεργασία με την κόρη του Πάολα Θεοδούλου, στο Σπίτι των Λατίνων το 2019, όπου
και παρουσιάστηκαν πίνακες, τραγούδια και αερομοντέλα του Αρμάνδο. Τόνισε ότι
«Μέσω του έργου του Αρμάνδο Τζιοζεφέν, προβάλλεται ένα μέρος της σύγχρονης
προσφοράς και συμβολής των Λατίνων της Κύπρου στην πολιτιστική κληρονομιά και
πρόοδο της Κύπρου» και ευχαρίστησε όλους όσοι συνεισέφεραν στην πραγματοποίηση
της έκδοσης αυτής, καθώς και το Παγκύπριο Γυμνάσιο για τη φιλοξενία της έκθεσης.
Ο Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, στον χαιρετισμό του, τον
οποίο ανέγνωσε εκ μέρους του ο Διευθυντής Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης και Γενικός
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Συντονιστής για Θέματα Θρησκευτικών Ομάδων δρ Κυπριανός Λούης, ανέφερε, μεταξύ
άλλων, τα εξής: « Η Κυπριακή Δημοκρατία, έχοντας υπογράψει τη Σύμβαση Πλαίσιο για
τις Εθνικές Μειονότητες του Συμβουλίου της Ευρώπης και τον Ευρωπαϊκό Χάρτη για τις
Περιφερειακές ή Μειονοτικές Γλώσσες, έχει αναλάβει έμπρακτα τη συμβατική υποχρέωση
να προστατεύσει, να στηρίξει και να ενδυναμώσει τις Θρησκευτικές Ομάδες της Κύπρου.
Στο πλαίσιο της πολιτικής αυτής, το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και
Νεολαίας, στέκεται αρωγός σε κάθε προσπάθεια που προβάλλει, προωθεί και καλλιεργεί
συστηματικά τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς των Λατίνων, μιας κληρονομιάς
που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κύπρου στο σύνολό
της».
Τόνισε ότι «Μέσα από την παρούσα έκδοση επιβεβαιώνεται, για ακόμη μια φορά, η
μεγάλη παράδοση της Λατινικής Κοινότητας στις τέχνες και τον πολιτισμό, καθώς και η
προσφορά των μελών της στην πολιτιστική και κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη και
πρόοδο της Κύπρου. Ταυτόχρονα, αναδεικνύεται η αποφασιστικότητα της Κυπριακής
Δημοκρατίας, να δώσει, μέσα από αξιόλογες εκδόσεις και δράσεις φωνή και ορατότητα
στα μέλη της θρησκευτικής ομάδας των Λατίνων». Στη συνέχεια, εξέφρασε την
ευχαρίστησή του για τη δημιουργική συνεργασία μεταξύ του ΥΠΠΑΝ και του ΓΤΠ που είχε
ως αποτέλεσμα την έκδοση «Αρμάνδος Τζιοζεφέν, 1931-2011» και ευχαρίστησε τόσο το
ΓΤΠ όσο και την Αντιπρόσωπο της Θρησκευτικής Ομάδας των Λατίνων στη Βουλή των
Αντιπροσώπων για τη δημιουργική και αγαστή συνεργασία. Τέλος, συνεχάρη τη
Διεύθυνση του Παγκυπρίου Γυμνασίου, την Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων
Λευκωσίας, τον υπεύθυνο των αρχείων του Παγκυπρίου Γυμνασίου και τον Έφορο των
Μουσείων για την ουσιαστική συμβολή τους στην εκδήλωση.
Μετά το τέλος των χαιρετισμών ομάδα μαθητών του Μουσικού Σχολείου Λεμεσού
παρουσίασε με μεγάλη επιτυχία τραγούδια του καλλιτέχνη. Την ενορχήστρωση και
διδασκαλία των τραγουδιών ανέλαβε ο καθηγητής μουσικής κ. Ανδρέας Χριστοδούλου.
Ακολούθησε παρουσίαση της έκδοσης από τον κ. Τάκη Χατζηδημητρίου, φίλο και
συμμαθητή του Αρμάνδου Τζιοζεφέν. Αναφερόμενος στην έκδοση ο κ. Χατζηδημητρίου
σημείωσε: «Ο Αρμάνδος ήταν ένας πολυτάλαντος άνθρωπος και το βιβλίο έχει επιτύχει
ακριβώς να αποτυπώσει όλες τις πτυχές της προσωπικότητάς του». Σημείωσε ότι αξίζει
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έπαινος σε όλους τους συντελεστές για την ποιότητα και την καλαισθησία της έκδοσης.
Ανέφερε ότι ο Αρμάνδος είναι ένα φωτεινό παράδειγμα των ανθρώπων της Κύπρου. Είχε
καταφέρει να ανταποκριθεί στα δεδομένα της εποχής του, μιας εποχής στην οποία οι
άνθρωποι διακρίνονταν για τη γνώση και την αγάπη για την πατρίδα. Ο Αρμάνδος ήταν
μέτοχος της ελληνικής παιδείας, ανοιχτόκαρδος, καλοσυνάτος, δέκτης του καλού και του
όμορφου. Δημιούργησε σε μια δύσκολη περίοδο της Κυπριακής Ιστορίας και μέσα από
το έργο του ζητούσε την υπέρβαση. Δήλωσε ιδιαίτερα συγκινημένος, γιατί η όλη
εκδήλωση στους χώρους του Παγκυπρίου Γυμνασίου του ξύπνησε μνήμες μιας άλλης
εποχής της Κύπρου.
Εκπροσωπώντας την οικογένεια του Αρμάνδου Τζιοζεφέν, η κόρη του Πάολα,
ευχαρίστησε όλους τους συντελεστές για την έκδοση και την εκδήλωση, ανακοίνωσε δε
την απόφαση της οικογένειας του καλλιτέχνη να δωρίσει έναν ζωγραφικό πίνακα του
πατέρα της στα Μουσεία του Παγκυπρίου Γυμνασίου. Ο Διευθυντής του Παγκυπρίου
Γυμνασίου παρέλαβε με ιδιαίτερη συγκίνηση τον πίνακα, ο οποίος πλέον θα κοσμεί τους
χώρους των Μουσείων.
Μετά το τέλος της εκδήλωσης ακολούθησε περιήγηση στους χώρους των Μουσείων και
εγκαινιάστηκε η έκθεση «Αρμάνδος Τζιοζεφέν, 1931-2011». Η έκθεση θα παραμείνει στα
Μουσεία του Παγκυπρίου Γυμνασίου για τους επόμενους δύο μήνες και θα είναι ανοικτή
στο κοινό.
Την εκδήλωση κάλυψε ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου.
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