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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΘΕΜΑ: «ΑΡΙΣΤΕΙΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2021 ΠΟΥ ΑΠΟΝΕΜΕΙ Η     
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ» 

 
Η Κυπριακή Ακαδημία Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών, στην 27η Τακτική 
Συνεδρίαση της Ολομέλειας, στις 11 Σεπτεμβρίου 2021, αποφάσισε ομόφωνα, με 
εισήγηση της Τάξης των Γραμμάτων και των Τεχνών, να απονείμει το Αριστείο της 
Κυπριακής Δημοκρατίας 2021 στον Νίκο Κουρούσιη, διακεκριμένο Κύπριο 
εικαστικό καλλιτέχνη. 

Ο Νίκος Κουρούσιης πρωταγωνιστεί στον χώρο των εικαστικών τεχνών ως 
καλλιτέχνης με διεθνή ακτινοβολία. Διακρίνεται για το πηγαίο ταλέντο του, το 
οποίο καλλιέργησε και εξέφρασε μέσα από ένα εντυπωσιακό, πολυδιάστατο έργο. 
Από τη δεκαετία του 1960 διέγραψε μια μακρά, σταθερά ανοδική πορεία, την 
οποία συνεχίζει μέχρι σήμερα. Με τις δυναμικές, τολμηρές, καινοτόμες, 
διαδραστικές δημιουργίες του, άνοιξε νέους ορίζοντες, εμπλούτισε με νέες μορφές 
καλλιτεχνικής έκφρασης, αναβάθμισε και ανέδειξε τη σύγχρονη κυπριακή 
εικαστική τέχνη. Τα έργα του αντανακλούν προβληματισμό και βαθύ στοχασμό, 
με έκδηλη την ανθρώπινη, κοινωνική διάσταση. 

Από το 1966 έως το 2019 πραγματοποιήθηκαν 45 ατομικές εκθέσεις του, και από 
το 1968 έως το 2018 συμμετέσχε σε 72 ομαδικές εκθέσεις, τόσο στην Κύπρο όσο 
και σε πολλές χώρες του εξωτερικού. Από το 1987 έως το 2013 έγιναν 11 εκδόσεις 
Ν. Κουρούσιη, ενώ εκτενής είναι η βιβλιογραφία με αναφορές στο έργο του.  

Το έργο του Νίκου Κουρούσιη στο σύνολό του,  και ιδιαίτερα οι δημιουργίες του 
στον τομέα της μνημειακής γλυπτικής, έτυχε ευρύτατης αναγνώρισης, 
κερδίζοντας πρώτα βραβεία σε πανελλήνιους και διεθνείς διαγωνισμούς.   
Εντυπωσιακά γλυπτά του κοσμούν δημόσιους χώρους όχι μόνο στην Κύπρο και 
στην Ελλάδα, αλλά και σε χώρες μακρινές, όπως η Κίνα και η Αρμενία.  



Αξιοσημείωτη είναι η συμβολή του Ν. Κουρούσιη και στον τομέα της 
σκηνογραφίας. Με τις πρωτοποριακές σκηνογραφικές δημιουργίες του εισήγαγε 
νέο πνεύμα στο κυπριακό θέατρο, αναδεικνύοντας  την ουσία θεατρικών έργων 
αρχαίων κλασικών και νεότερων κορυφαίων συγγραφέων (Σαίξπηρ, Τένεσι 
Ουίλιαμς, Μπέρτολτ  Μπρεχτ,  Φ.Γ. Λόρκα, Ν. Καζαντζάκη κ.ά.). Το 2012 του 
απονεμήθηκε το βραβείο σκηνογραφίας του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου.  

Το ίδιο έτος (2012) σηματοδοτεί τη σύσταση του Ιδρύματος Νίκος Κουρούσιης και 
το επόμενο έτος (2013) εγκαινιάζεται και αρχίζει να λειτουργεί το Μουσείο και το 
Πάρκο Γλυπτικής του Ιδρύματος στο δάσος του Μιτσερού, τη γενέτειρα του 
καλλιτέχνη.  Σ’ αυτή την όαση πολιτισμού, που προορίζεται να κληροδοτηθεί στην 
Κυπριακή Δημοκρατία, ο Νίκος Κουρούσιης, μέσα από τα έργα του, καθιερώνει 
μόνιμο διάλογο με το κοινό, ιδιαίτερα με τη νέα γενιά.     

Τιμώντας τον εικαστικό καλλιτέχνη Νίκο Κουρούσιη για την προσφορά του στην 
τέχνη και τη συμβολή του στον πολιτισμό γενικότερα, η Κυπριακή Ακαδημία 
Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών του απονέμει το Αριστείο της Κυπριακής 
Δημοκρατίας στην Τάξη των Γραμμάτων και των Τεχνών, για το 2021.  

  Η τελετή απονομής του Αριστείου της Κυπριακής Δημοκρατίας θα 
πραγματοποιηθεί κατά την Πανηγυρική Συνεδρία της Ακαδημίας την 
Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου 2021  και ώρα 18:00 στο Δημοτικό Θέατρο 
Λευκωσίας. 
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