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Το 2015 το Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου
συμπλήρωσε 31 χρόνια ζωής και προσφοράς.

Στο δελτίο αυτό παρουσιάζεται ο απολογισμός
της δράσης του Πολιτιστικού Ιδρύματος για αυτή

τη χρονιά, μια χρονιά δημιουργική και παραγωγική.



Από το 1984, μέχρι σήμερα, το Πολιτιστικό Ίδρυμα της Τράπεζας Κύπρου έχει αναπτύξει πλούσια 
και πολύμορφη δραστηριότητα, υπηρετώντας τους στόχους που η Τράπεζα Κύπρου είχε θέσει 
τότε με την ίδρυσή του. Βασικοί στρατηγικοί στόχοι του είναι η προώθηση (στην Κύπρο και το 
εξωτερικό) της ιστορίας, της τέχνης και της λογοτεχνίας, καθώς επίσης και η διάσωση και προβολή 
της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς του νησιού.

Η έδρα του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στο παλαιό κτήριο Διοίκησης της 
Τράπεζας Κύπρου στη γειτονιά της Φανερωμένης, στο ιστορικό κέντρο της Λευκωσίας.
Πέραν των άλλων δραστηριοτήτων του, το Πολιτιστικό διαφυλάσσει έξι κυπρολογικές Συλλογές:
α. Νομισμάτων, β. Χαρτών, γ. Σπάνιων Βιβλίων και Χειρογράφων, δ. Χαρακτικών, Παλαιών 
Φωτογραφιών και Υδατογραφιών, ε. Σύγχρονης Κυπριακής Τέχνης, στ. Εθνογραφικών αντικειμένων. 

Οι συλλογές του έχουν κατά καιρούς εμπλουτιστεί με τις ακόλουθες δωρεές: 
• το 2015 με το υπόλοιπο της Αρχαιολογικής Συλλογής Γεωργίου και Νεφέλης Τζιάπρα Πιερίδη 
(δωρεά Κλειούς και Σόλωνα Τριανταφυλλίδη)
• το 2008 με το φωτογραφικό αρχείο των Manuel Baud-Bovy και Αριστέας Τζάνου Baud-Bovy
• το 1999 με την Αρχαιολογική Συλλογή Γεωργίου και Νεφέλης Τζιάπρα Πιερίδη (δωρεά Κλειούς
και    Σόλωνα Τριανταφυλλίδη)
• το 1993 με τη Χαρτογραφική Συλλογή Αντωνάκη και Λώρας Γεωργιάδη
• το 1988 με τη Χαρτογραφική Συλλογή Μίκη και Αγνής Μιχαηλίδη
• το 1987 με 51 υδατογραφίες με θέμα “Τα Αγριολούλουδα της Κύπρου” από τη δημιουργό
τους Elektra Megaw

To Πολιτιστικό Ίδρυμα διαχειρίζεται επίσης το Ιστορικό Αρχείο της Τράπεζας Κύπρου που σκοπό 
έχει τη διαφύλαξη και τη μελέτη του αρχειακού υλικού του Συγκροτήματος.
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Το Πολιτιστικό, έχει την επιμέλεια τριών Μουσείων:
• το Μουσείο Ιστορίας της Κυπριακής Νομισματοκοπίας, στη Λευκωσία
• το Αρχαιολογικό Μουσείο της Συλλογής Γεωργίου και Νεφέλης Τζιάπρα Πιερίδη (δωρεά Κλειούς 
και Σόλωνα Τριανταφυλλίδη), στη Λευκωσία
• το Μουσείο Πιερίδη, στη Λάρνακα, το οποίο στεγάζει συλλογή αρχαίας και μεσαιωνικής κυπριακής 
τέχνης, καθώς και μια σειρά από χάρτες της Κύπρου.

Οι στόχοι του Ιδρύματος υλοποιούνται μέσα από δραστηριότητες, όπως η εκδοτική παραγωγή 
στους τομείς της αρχαιολογίας, της ιστορίας, της τέχνης, της λογοτεχνίας
και του φυσικού περιβάλλοντος. Για τον ίδιο σκοπό, το Πολιτιστικό προβαίνει στη διοργάνωση 
περιοδικών εκθέσεων (με θέματα εικαστικά, λογοτεχνικά, ιστορικά και περιβαλλοντικά),
καθώς και διαλέξεων και επιστημονικών συνεδρίων. Πέρα από αυτά, το Πολιτιστικό Ίδρυμα 
επεκτείνει τη δραστηριότητά του αναπτύσσοντας στενές σχέσεις συνεργασίας με σημαντικούς 
οργανισμούς και μουσεία, όχι μόνο της Κύπρου αλλά και του εξωτερικού, έχοντας μέχρι στιγμής 
διοργανώσει περισσότερες από 60 εκθέσεις στην Κύπρο, την Ελλάδα και άλλες ευρωπαϊκές πόλεις. 

Η πολύπλευρη και συνεχής δραστηριότητα του Ιδρύματος, έχει τύχει αναγνώρισης από φορείς τόσο 
της Κύπρου όσο και του εξωτερικού. Ενδεικτικές της αναγνώρισης αυτής είναι και οι βραβεύσεις
με τις οποίες τιμήθηκε το Ίδρυμα:
• το 2008 με το “Βραβείο Αρχαιολογίας 2008” της Κυπριακής Δημοκρατίας
• το 2007 από το Μουσείο Μπενάκη, Αθήνα
• το 1991 από την Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος
• το 1990 από τον Διεθνή Οργανισμό Συλλεκτών Χαρτών (IMCoS)



Το Πολιτιστικό Ίδρυμα διαχειρίζεται τρία Μουσεία.
Στόχος της λειτουργίας των Μουσείων είναι

η απρόσκοπτη πρόσβαση του κοινού σε τρεις
από τις πιο σημαντικές Συλλογές του. Τα Μουσεία 

είναι ανοικτά καθημερινά και διοργανώνονται
σε τακτική βάση εκπαιδευτικά προγράμματα

για μαθητές Δημοτικής Εκπαίδευσης με την έγκριση 
του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού

της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το Μουσείο Ιστορίας 
της Κυπριακής Νομισματοκοπίας και το Μουσείο 
Συλλογής Γεωργίου και Νεφέλης Τζιάπρα Πιερίδη 

(δωρεά Κλειούς και Σόλωνα Τριανταφυλλίδη) 
στεγάζονται στο κτήριο του Πολιτιστικού Ιδρύματος, 

σε ένα πολύ κεντρικό και ιστορικό κομμάτι
της Λευκωσίας, τη γειτονιά της Φανερωμένης.

Το Μουσείο Πιερίδη, στεγάζεται στην οικία
της οικογένειας Πιερίδη, στη Λάρνακα. 

ΜΟΥΣΕΙΑ



Μουσείο Ιστορίας της Κυπριακής Νομισματοκοπίας 
Το 2015 το Μουσείο έκλεισε 20 χρόνια λειτουργίας και είναι το μοναδικό στο είδος του στην Κύπρο. 
Στη μόνιμη αυτή έκθεση, η οποία στεγάζεται στο κτήριο της Φανερωμένης, εκτίθεται μεγάλο μέρος 

της Νομισματικής Συλλογής του Πολιτιστικού. Η παρουσίαση των 500 και πλέον νομισμάτων,
τα οποία χωρίζονται σε εννέα χρονολογικές περιόδους (23 προθήκες), έχει ως στόχο την προβολή της 

πολυτάραχης ιστορίας της Κύπρου. Η παρουσίαση αρχίζει με τα πρώτα νομίσματα που εκδόθηκαν 
στο νησί τον 6ο αι. π.Χ. και φτάνει μέχρι τη σύγχρονη εποχή. 

Ανάμεσα στα νομίσματα της αρχικής συλλογής ήταν και ένα χάλκινο νόμισμα της ρωμαϊκής εποχής, 
του αυτοκράτορα Kλαυδίου (41-54 μ.X.), το οποίο δωρήθηκε από ένα μέλος του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Συγκροτήματος. Το νόμισμα αυτό με την επιγραφή ΚΟΙΝΟ[Ν] ΚΥΠΡΙωΝ σε δάφνινο 
στεφάνι, σύμβολο της ένωσης όλων των κατοίκων του νησιού, υιοθετήθηκε από την Τράπεζα 

Κύπρου ως το επίσημο έμβλημά της από το 1963. 

Το Μουσείο έχει αναπτύξει πλούσια δραστηριότητα με έμφαση στη διοργάνωση εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων και διαλέξεων, την παραγωγή πολυμεσικών εφαρμογών και εκδόσεων με θέμα την 

ιστορία της νομισματοκοπίας. Η Συλλογή του έχει συνδεθεί με διεθνή ερευνητικά προγράμματα μέσω 
διαδικτύου και έχει καταστεί προσβάσιμη στο ευρύ κοινό

μέσα από την ιστοσελίδα του Πολιτιστικού. 
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Μουσείο Συλλογής Γεωργίου και Νεφέλης Τζιάπρα Πιερίδη
(δωρεά Κλειούς και Σόλωνα Τριανταφυλλίδη)
Η Συλλογή αρχαιοτήτων Γεωργίου και Νεφέλης Τζιάπρα Πιερίδη δωρήθηκε στο Πολιτιστικό Ίδρυμα 
Τράπεζας Κύπρου το 1999 από τους Κλειώ και Σόλωνα Τριανταφυλλίδη και το 2002 εγκαινιάστηκε 
το Μουσείο που τη φιλοξενεί, το οποίο στεγάζεται στο κτήριο της Φανερωμένης.

Πέρα από τη συλλογή που είχε τότε δωρηθεί, παράλληλα είχαν δοθεί επί δανείω 104 αντικείμενα. 
Στις 25 Αυγούστου 2015 πραγματοποιήθηκε η τελετή της επίσημης παράδοσής τους
στο Πολιτιστικό Ίδρυμα. Τα αντικείμενα παρέδωσε στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου
της Τράπεζας Κύπρου, Josef Ackermann, ο κ. Πόλυς Πολυβίου εκ μέρους των δωρητών.

Η Συλλογή καλύπτει ένα ευρύ φάσμα της κυπριακής ιστορίας και αρχαιολογίας, από την Πρώιμη 
Εποχή του Χαλκού (2500 π.Χ.) έως και τη Μεσαιωνική περίοδο (16ος αιώνας). Περιλαμβάνει πάνω 
από 600 αρχαία αντικείμενα, όπως μοναδικά δείγματα μυκηναϊκής κεραμικής
και αντιπροσωπευτικά δείγματα κεραμικής Γεωμετρικής, Αρχαϊκής, Κλασικής, Ρωμαϊκής
και Μεσαιωνικής περιόδου, πήλινα ειδώλια, μια σημαντική συλλογή λίθινων γλυπτών
και σφραγίδων, κοσμήματα, νομίσματα και χάλκινα αντικείμενα.
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Το Μουσείο Πιερίδη λειτούργησε στη Λάρνακα το 1974 και διαθέτει μια από τις σημαντικότερες 
αρχαιολογικές συλλογές στην Κύπρο. Το όνομά του προέρχεται από την οικογένεια Πιερίδη, 
γνωστούς συλλέκτες αρχαιοτήτων, οι οποίοι δημιούργησαν τη συλλογή που παρουσιάζεται

στο Μουσείο, με πρωτεργάτη τον Δημήτριο Πιερίδη (1811-1895).

Το Πολιτιστικό Ίδρυμα της Τράπεζας Κύπρου ανέλαβε τη διαχείρηση του Μουσείου το 2013.
Το Μουσείο στεγάζεται στην οικία της οικογένειας Πιερίδη, ένα κτήριο

του 1825 και καλύπτει τις κυριότερες περιόδους της κυπριακής προϊστορίας και ιστορίας. Υπάρχουν 
εκθέματα από τη Νεολιθική εποχή, τη Χαλκοκρατία, τη Γεωμετρική, την Αρχαϊκή, Ελληνιστική, 

Ρωμαϊκή και Βυζαντινή-Μεσαιωνική περίοδο. Στο Μουσείο στεγάζεται, επίσης, μια συλλογή
από παλαιούς χάρτες της Κύπρου και της Ανατολικής Μεσογείου,

καθώς και η συλλογή Ελληνιστικών και Ρωμαϊκών γυάλινων αγγείων.

Στους χώρους του Μουσείου, παρουσιάζονται εικαστικές εκθέσεις
και πραγματοποιούνται διαλέξεις που αφορούν κυρίως στις συλλογές του Μουσείου.

Φιλοξενούνται, επίσης, εκδηλώσεις πολιτιστικού ενδιαφέροντος και πραγματοποιούνται
εκπαιδευτικά προγράμματα και καλοκαιρινά εργαστήρια για μαθητές δημοτικής εκπαίδευσης.  

Μουσείο Πιερίδη-Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου
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ΣΥΛΛΟΓΕΣ
Το Πολιτιστικό Ίδρυμα διαφυλάσσει

έξι κυπρολογικές Συλλογές για τις οποίες
έχει εισαγάγει ένα στρατηγικό πρόγραμμα 

διαχείρισης, που εστιάζεται στον εμπλουτισμό,
τη φύλαξη και τη συντήρηση των συλλογών,

αλλά και στη μελέτη, την έρευνα
και την παρουσίασή τους στο ευρύ κοινό. 
Διαχειρίζεται, επίσης, το Ιστορικό Αρχείο

της Τράπεζας Κύπρου. 
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Η Συλλογή αριθμεί πέραν των 400 χαρτών και περιλαμβάνει την πλειονότητα 
των γνωστών έντυπων χαρτών της Κύπρου που χρονολογούνται

από τον 16ο έως και τον 20ό αιώνα. Η αξιόλογη αυτή σειρά δίνει μια λεπτομερή 
εικόνα της εξέλιξης της κυπριακής χαρτογραφίας, η πορεία της οποίας

είναι συνυφασμένη με την ταραχώδη ιστορία του νησιού. 

..................................................................................Νομίσματα
Η Νομισματική Συλλογή του Πολιτιστικού Ιδρύματος έχει εξελιχθεί σε μια αξιόλογη 

συλλογή κυπριακών νομισμάτων, η οποία καλύπτει όλες τις ιστορικές περιόδους 
της κυπριακής νομισματοκοπίας, από τον 6ο αιώνα π.Χ. μέχρι τα νομίσματα της 

Κυπριακής Δημοκρατίας. Διατηρεί, επίσης, μια πλήρη σειρά των συλλεκτικών 
νομισμάτων, τα οποία εκδίδει η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.

..................................................................................Χάρτες

Η Νομισματική Συλλογή εμπλουτίστηκε με ένα αργυρό συλλεκτικό 
νόμισμα προς τιμή της Θεάς της Κύπρου, Αφροδίτης. 

Εμπροσθότυπος:
Το έμβλημα της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και περιμετρικά

τα κύματα της θάλασσας. Η επιγραφή: ΚΥΠΡΟΣ CYPRUS KIBRIS 2015.

Οπισθότυπος:
Σύνθεση που απεικονίζει το μαρμάρινο άγαλμα της θεάς Αφροδίτης

με φόντο τον χάρτη της Κύπρου και περιμετρικά
τα κύματα της θάλασσας. Η επιγραφή: ΑΦΡΟΔΙΤΗ APHRODITE

και η ονομαστική αξία €5.

Στη Χαρτογραφική Συλλογή περιλαμβάνεται μια 
σειρά χαρτών διακοσμημένων με μυθολογικές σκηνές 
που παραπέμπουν στη θεά της Κύπρου, Αφροδίτη. 
Ένας από τους ωραιότερους και πιο γνωστούς 
χάρτες που συνδέονται με το θέμα, είναι αυτός που 
χαρτογραφήθηκε από τον Ολλανδό Willem Blaeu και 
εκτυπώθηκε στο Άμστερνταμ το 1641.

Willem Janszoon Blaeu, “CYPRUS INSVLA”. 

Από την έκδοση Novus Atlas, das ist Abbildung 
und Beschreibung von allen Landern des Erdreics, 
Άμστερνταμ, 1641-42.

Διαστάσεις: 35x50 εκ.



..................................................................................Σύγχρονη Κυπριακή Τέχνη
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Η Εθνογραφική Συλλογή αποτελείται από μοναδικά δείγματα κυπριακής λαϊκής τέχνης, 
ανάμεσα στα οποία βρίσκει κανείς ξυλόγλυπτα έπιπλα, είδη κεραμικής, κεντήματα και 
υφαντά, παραδοσιακές ενδυμασίες, πίνακες και κοσμήματα.
Ένα μέρος της Συλλογής στεγάζεται στο Πολιτιστικό στη Φανερωμένη, ένα άλλο
στο Μουσείο Πιερίδη, στη Λάρνακα και μια επιλογή εκθεμάτων βρίσκεται επί δανείω 
στο Εθνογραφικό Μουσείο στην Αυγόρου.

Η Συλλογή Σύγχρονης Κυπριακής Τέχνης  περιλαμβάνει ζωγραφικούς πίνακες, χαρακτικά, 
video-art, γλυπτά και κατασκευές με μικτά υλικά, δόκιμων κυπρίων καλλιτεχνών.
Απώτερος στόχος του Πολιτιστικού Ιδρύματος είναι ο σταδιακός σχηματισμός
μιας αντιπροσωπευτικής συλλογής που θα αποτελεί ιστορική αναδρομή της πορείας
των εικαστικών τεχνών του 20ού αιώνα στην Κύπρο. 

..................................................................................Εθνογραφική Συλλογή

Άγγελος Μακρίδης
“Λευκοί Συνωμότες”, 2004, μικτή τεχνική.

Διαστάσεις: διάμετρος: 110 εκ.

Πέντε ξυλόγλυπτες ρόκες υφαντικής
από ξύλο οξυάς. Τις ρόκες χρησιμοποιούσαν

οι γυναίκες για το γνέσιμο του μαλλιού.
Είναι παρόμοιες ως προς τη μορφή και διακόσμηση 

με ρόκες του ελλαδικού χώρου. Οι συγκεκριμένες 
κατασκευάστηκαν στην Κύπρο γύρω στο 1920
από Ηπειρώτη που εργαζόταν ως φύλακας στη 

Μονή του οικισμού Αγίων Αναργύρων, στην Πάφο.
Πίσω φέρουν εγχάρακτο τον χάρτη της Κύπρου

και την επιγραφή ΑΚΑΜΑΣ.

Διαστάσεις: μέγιστο ύψος: 91 εκ., μέγιστο πλάτος: 20 εκ. 
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..................................................................................Χαρακτικά, Παλαιές Φωτογραφίες και Υδατογραφίες
Τα χαρακτικά της Κύπρου που περιλαμβάνονται στη Συλλογή, παρουσιάζουν τοπία, 

θέματα από τη χλωρίδα και πανίδα του τόπου, μνημεία, απόψεις πόλεων, σκηνές 
από την καθημερινή ζωή και σημαντικά ιστορικά πρόσωπα. Περιλαμβάνονται, 

επίσης, σειρά υδατογραφιών με θέμα “Τα Αγριολούλουδα της Κύπρου”,
της Elektra Megaw, όπως και παλαιές φωτογραφίες και καρτ ποστάλ της Κύπρου.

Φωτογραφία αγγειοπλάστριας στο Φοινί,
των Manuel Baud-Bovy

και Αριστέας Τζάνου Baud-Bovy, 1962.

Καρτ ποστάλ του Εdwards Studio,
Παραδοσιακό αγγειοπλαστείο
στην Κύπρο, περ. 1947.  

Υδατογραφία του Edwin Whitefield.
Απεικονίζει αγγείο από την κυπριακή συλλογή 

αρχαιοτήτων, την οποία ο Luigi Palma di Cesnola 
πώλησε στο Μετροπολιτικό Μουσείο της Νέας Υόρκης. 

Η υδατογραφία συμπεριλήφθηκε
σε κατάλογο του Μουσείου το 1885.
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..................................................................................Χειρόγραφα και Παλαίτυπα
Η Συλλογή περιλαμβάνει χειρόγραφες επιστολές Φράγκων και Βενετών εμπόρων 
(1407-1512), ενώ στις έντυπες εκδόσεις κυρίως παλαίτυπα, περιλαμβάνονται σπάνιες 
ταξιδιωτικές, ιστορικές και γεωγραφικές εκδόσεις, οι οποίες χρονολογούνται
από τον 16ο μέχρι και τον 20ό αιώνα.

Tankerville, Chamberlayne J. (Major), Lacrimae Nicossienses,
Recueil d’inscriptions funeraires la plupart francaises existant encore 
dans l’ille de Chypre, Παρίσι 1894. 

Στη σπάνια αυτή έκδοση ο Tankerville διάσωσε εκατοντάδες 
μεσαιωνικών ταφικών επιγραφών, ως επί το πλείστον
του 13ου-14ου αιώνα, τις οποίες εντόπισε μέσα ή στον περίγυρο
πέντε εκκλησιών της Λευκωσίας. Οι επιγραφές και μαζί οι εγχάρακτες 
εντάφιες μορφές εικονογραφούνται σε 29 σελίδες,
όπως σχεδιάστηκαν από τον M.W. Williams.

Hasselquist, Frederick, Voyages dans le Levant,
dans les années 1749, 50, 51 & 52. Contenant des observations

sur l’ Histoire Naturelle, la Médecine, l’ Agriculture & le Commerce,
& particulièrement sur la Terre Sainte, & l’ Histoire naturelle

de l’ Ecriture, Παρίσι 1768. 
  

Σουηδός διδάκτορας της ιατρικής στο Πανεπιστήμιο της Upsala 
και μαθητής του μεγάλου βοτανολόγου Charles Linnaeus, ο νεαρός 

Hasselquist έφυγε από τη Στοκχόλμη το 1749 για να ταξιδέψει
στη Μικρά Ασία, Αίγυπτο και Αγίους Τόπους. Στην Κύπρο έφτασε τον 

Μάιο του 1751 για να βρει καράβι επιστροφής στην πατρίδα του.
Όπως γράφει, δεν είχε σκοπό να κάνει βοτανολογικές έρευνες γιατί

η εποχή δεν ήταν πια κατάλληλη εξ’ αιτίας της ζέστης.
Παρ’ όλα ταύτα έγραψε πληθώρα παρατηρήσεων
για τη χλωρίδα, πανίδα και γεωλογία του νησιού.

Anonymous, Qui dentro si contengono gli errori di alcune 
nationi Christiane che contra la Cath.ca fede hanno comessi 
quali il di d’ hoggi in Cipro si trovano cio è di Cophti, Armeni, 
Maroniti, Jacobiti falsi Greci. Li dogmati loro, et cerimonie,
et anco alcune abusioni di canonici latini over clerici.
Con l’entrata del regno di Cipro., [Βενετία?] 1580-1595. 

Ο κώδικας αυτός περιλαμβάνει μια πραγματεία περί των 
“σφαλμάτων” (errores) των διάφορων θρησκευτικών 
κοινοτήτων της Κύπρου (Ελλήνων, Λατίνων, Κοπτών, 
Αρμενίων, κλπ.) περί τα τέλη της Βενετοκρατίας. Στον κώδικα 
περιλαμβάνονται, επίσης, πληροφορίες σχετικές με την οικονομία 
του νησιού, αλλά και τις διάφορες αριστοκρατικές οικογένειες 
της κυπροβενετικής άρχουσας τάξης.
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..................................................................................Ιστορικό Αρχείο Τράπεζας Κύπρου
Το Ιστορικό Αρχείο Τράπεζας Κύπρου περιλαμβάνει έγγραφα και βιβλία παραγωγής 

του 1899 (χρονολογία ίδρυσης του Ταμιευτηρίου “Η Λευκωσία”) μέχρι σήμερα, 
οπτικοακουστικό υλικό, καθώς και αρχείο εφημερίδων. Ακόμη συγκεντρώνει 

μια πλούσια συλλογή από γραφειακές μηχανές και άλλων ειδών εξοπλισμού που 
αποτυπώνουν κυρίως την εξέλιξη της τεχνολογίας στο Συγκρότημα. 

«Αν συχνά στα λίγα, καταθέτης λίγα,
γρήγορα τα λίγα, πολλά θα γίνουν»

Ησίοδος

Κουμπαράς της Τράπεζας Κύπρου
με νομίσματα της Αγγλοκρατίας (μέσα 20ού αι.)

Τίτλος ονομαστικών μετοχών
Τράπεζας Αμμοχώστου,

κεφαλαίου 30.000 λιρών,
υπογραμμένος στην Αμμόχωστο

στις 20 Αυγούστου 1925.

Διαφήμιση της Τράπεζας Κύπρου για τα καταστήματά της 
εντός και εκτός Κύπρου, τη Κτηματική Τράπεζα Κύπρου Λτδ 
και τις Γενικές Ασφάλειες Λτδ.

Περιοδικό Τάιμς οφ Σάιπρους, 30 Ιανουαρίου 1958



Οι εκδηλώσεις και οι εκθέσεις που διοργανώνονται 
στις αίθουσες του κτηρίου του Πολιτιστικού 

Ιδρύματος είναι ανοικτές στο κοινό καθημερινά.
Το Πολιτιστικό χρησιμοποιεί το πρόγραμμα
των εκδηλώσεών του ως μια καλή ευκαιρία

για να φέρει το κοινό της Κύπρου σε επαφή,
κυρίως, με την ιστορία και τον πολιτισμό

του υπόλοιπου Ελληνισμού,
αλλά και με την παγκόσμια ιστορία.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΕΚΘΕΣΕΙΣ 
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Κυπριακά Χαρτονομίσματα. Περιβάλλον-Ιστορία-Λαϊκή Τέχνη
Η έκθεση “Κυπριακά Χαρτονομίσματα. Περιβάλλον-Ιστορία-Λαϊκή Τέχνη. Η εικονογραφία τους μέσα 

από τις Συλλογές του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου”, εγκαινιάστηκε στις 16 Μαΐου 
2014 και διήρκεσε μέχρι τον Αύγουστο 2015.

Παρουσίασε βασικούς σταθμούς της ιστορίας του κυπριακού χαρτονομίσματος από την πρώτη 
έκδοση το 1914 από τους Βρετανούς, μέχρι το 1955, και πρόβαλε την εικονογραφία

των χαρτονομισμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας, στις σειρές που εκδόθηκαν από το 1961 μέχρι
το 1997, με κύριους άξονες το περιβάλλον, την ιστορία και τη λαϊκή τέχνη της Κύπρου.

Τα χαρτονομίσματα αυτά κυκλοφορούσαν μέχρι την αντικατάστασή
τους από τα χαρτονομίσματα Ευρώ το 2008.

Στόχος της έκθεσης ήταν η δημιουργία διαδρομών που να συνδέουν την εικονογραφία
των χαρτονομισμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας με αντικείμενα

από τις Συλλογές του Πολιτιστικού Ιδρύματος.

Η έκθεση διοργανώθηκε από το Μουσείο Ιστορίας της Κυπριακής Νομισματοκοπίας και το Ιστορικό 
Αρχείο Τράπεζας Κύπρου. Συνοδεύτηκε από ομότιτλο κατάλογο και εκπαιδευτικό πρόγραμμα.
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Από τη Φρουτοπία στο Νησί των Πυροτεχνημάτων.
Ένα συναρπαστικό ταξίδι στους μαγικούς κόσμους του Ευγένιου Τριβιζά
Το Πολιτιστικό Ίδρυμα, στις 21 Νοεμβρίου 2014 εγκαινίασε στον χώρο περιοδικών εκθέσεων,
στη Φανερωμένη, την έκθεση “Από τη Φρουτοπία στο Νησί των Πυροτεχνημάτων.
Ένα συναρπαστικό ταξίδι στους μαγικούς κόσμους του Ευγένιου Τριβιζά”.
Η έκθεση είχε παρουσιαστεί αρχικά στο Μουσείο Γ. Γουναρόπουλου, στην Αθήνα και εμπλουτίστηκε 
με συμμετοχές Κυπρίων καλλιτεχνών. Διήρκεσε μέχρι τον Ιούλιο 2015. 

Η έκθεση συνοδεύτηκε από διαδραστικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για δημοτικά σχολεία
και κατά τη διάρκειά της, προγραμματίστηκαν “Εκδηλώσεις για να χαλαρώσεις” με αναγνώσεις 
βιβλίων του αγαπημένου παραμυθά από γνωστούς κυρίως ηθοποιούς, οι οποίες διοργανώνονταν 
Σαββατοκυρίακα στη Φανερωμένη. Παραμύθια διάβασαν οι: Σταύρος Λούρας, Ηλέκτρα Φωτιάδου, 
Δέσποινα Μπεμπεδέλη, Φώτος Φωτιάδης, Χριστιάνα Αρτεμίου και Τάσος Τρύφωνος,
Χριστίνα Παυλίδου, Προκόπης Αγαθοκλέους, Θανάσης Δρακόπουλος,
Ιωάννα Λαμπροπούλου, Μαρίνα Νικολαΐδου, Χάρης Κκολός, Χρήστος Γρηγοριάδης,
Πολυξένη Σάββα, Κυριάκος Παστίδης, Μαρίνα Μαλένη.



Παράλληλα, οργανώθηκε μια σειρά δράσεων που περιλάμβανε δύο εικαστικά εργαστήρια, τέσσερις 
θεατρικές παραστάσεις και μια συνεργασία με εκπαιδευτικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

Εικαστικά εργαστήρια: Στις 14 Φεβρουαρίου, αφού ο ηθοποιός Προκόπης Αγαθοκλέους διάβασε
το βιβλίο Η Χαρά και το Γκουντούν. Οι τρεις αποκριάτικες κορδέλες, τα παιδιά έμαθαν να φτιάχνουν 
ουρές από αποκριάτικες κορδέλες, μάσκες Γκουντουνοφάγου και άλλων χαρακτήρων
 του Ευγένιου Τριβιζά. 

Στις 18 Απριλίου, η σχεδιάστρια μόδας Μαρίνα Νικολαΐδου διάβασε τη ρομαντική ιστορία
Η Καιτούλα η κοκέτα η κοτούλα, που άλλαζε κάθε μέρα τουαλέτα. Στη συνέχεια το Ατελιέ Μόδας 
κάλεσε τα παιδιά να δημιουργήσουν τη συλλογή “Άνοιξη-Καλοκαίρι 2015”. 

Θεατρικές παραστάσεις: Στις 13, 14, 27 και 28 Ιουνίου, το Πολιτιστικό σε συνεργασία
με τη θεατρική ομάδα “Join the Dots”, παρουσίασε στο Υπαίθριο Θέατρο
την παράσταση “Μαγικά Μαξιλάρια”, μια ιστορία για μικρούς και μεγάλους μικρούς.

Συνεργασία με Πανεπιστήμιο Frederick: Στις 4 Ιουνίου έγινε παρουσίαση έργων τέχνης
από φοιτητές των Τμημάτων Προδημοτικής Εκπαίδευσης και Εφαρμοσμένων Τεχνών.
Τα έργα ήταν βασισμένα σε παραμύθια και ανέκδοτα λυρικά κείμενα του Ευγένιου Τριβιζά.  
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Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
Το Πολιτιστικό Ίδρυμα σε συνέχεια της επιτυχημένης σειράς διαλέξεων με θέμα τη Γεωλογία
της Κύπρου, η οποία πραγματοποιήθηκε το 2014, διοργάνωσε το 2015 μια νέα σειρά σχετική
με το περιβάλλον του νησιού, με τίτλο “Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη”. Οι διαλέξεις 
παρουσίασαν θέματα όπως η βιοποικιλότητα, οι υδροβιότοποι, η γαλάζια ανάπτυξη, τα πράσινα 
επαγγέλματα, ο πράσινος σχεδιασμός κτηρίων και οι κλιματικές αλλαγές. Στόχος ήταν η ενημέρωση 
των πολιτών και η ευαισθητοποίησή τους στη διαχείριση των σχετικών ζητημάτων.

Ομιλητές:
• Αραβέλλα Ζαχαρίου, “Ζητήματα Αειφόρου Ανάπτυξης: Ο ρόλος και η ευθύνη των πολιτών
στην αντιμετώπισή τους”
• Θωμάς Χατζηκυριάκου, “Υγροβιότοποι στην Κύπρο. Η σημασία τους για τον άνθρωπο και την άγρια ζωή”
• Μάριος Ανδρέου, “Βιοποικιλότητα της Κύπρου: Αξία, απειλές και προοπτικές διατήρησης”
• Πάνος Χατζηνικολάου, “Κλιματικές Αλλαγές: Αναδρομή και προοπτικές”
• Παναγιώτης Τουλιάτος, “Ο βιοκλιματικός παράγοντας στην αρχιτεκτονική της ανατολικής Μεσογείου”
• Μιχάλης Λοϊζίδης, “Πράσινα Επαγγέλματα και Πράσινη Ανάπτυξη”
• Ξένια Ι. Λοϊζίδου, “Παράκτια Ζώνη και Γαλάζια Ανάπτυξη”
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Στις 28 Μαρτίου, το Ιστορικό Αρχείο Τράπεζας Κύπρου σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου 
και το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, διοργάνωσε στην Αίθουσα Ανδρέα Πατσαλίδη,

του Πολιτιστικού Ιδρύματος, ημερίδα με θέμα “Η Κύπρος τον 20ό αιώνα: Κράτος, κοινωνία
και οικονομία”. Η Κύπρος έχει το χαρακτηριστικό ότι η μετάβασή της από την προβιομηχανική

στη μεταβιομηχανική κοινωνία και οικονομία έγινε σε σχετικά σύντομο διάστημα. Τίθενται λοιπόν 
ερωτήματα όπως ο τρόπος και ο βαθμός προσαρμογής της κυπριακής κοινωνίας και της οικονομίας 

στις αλλαγές αυτές. Η ημερίδα επιχείρησε να ανασκοπίσει τις εξελίξεις και τις προκλήσεις που τις 
συνόδευσαν, και να εξετάσει τους τρόπους αντιμετώπισής τους στη διάρκεια κυρίως του 20ού αιώνα. 

 Ακολούθως, στις 7 Νοεμβρίου, διοργάνωσαν στην Αίθουσα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
του Πολιτιστικού, το Τέταρτο Εργαστήρι Οικονομικής Ιστορίας με θέμα “Η οικονομία της Κύπρου 

κατά τα έτη 1914-1939, μέσα από τεκμήρια του Ιστορικού Αρχείου Τράπεζας Κύπρου”.
Στόχος του εργαστηρίου ήταν να φέρει το κοινό και κυρίως τους φοιτητές, σε επαφή με τις 

διαθέσιμες πηγές οικονομικού περιεχομένου, αντλώντας παραδείγματα από το Ιστορικό Αρχείο.

Τρίτη Ημερίδα & Τέταρτο Οικονομικό Εργαστήρι Ιστορικού Αρχείου
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Τα τριάντα χρόνια του Πολιτιστικού Ιδρύματος
Το Πολιτιστικό γιόρτασε στις 22 Μαΐου τα 30 χρόνια του παρέα με τη Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου 
σε μια υπαίθρια συναυλία με τίτλο “Η ορχήστρα είναι η πόλη”.

Η Πρόεδρος του Πολιτιστικού Ιδρύματος, Βασιλική Κασσιανίδου, υποδέχτηκε το κοινό πριν από την 
έναρξη της συναυλίας με τα ακόλουθα λόγια: “Καθώς είθισται να κάνουν οι οικοδεσπότες
που γιορτάζουν, κατά την παράδοσή μας, επιτρέψτε μου να σας υποδεχτώ και να σας καλωσορίσω 
απόψε στο σπίτι μας [...] Ανοίγουμε το σπίτι μας και σας δεχόμαστε στη γιορτή και τη χαρά μας,
στα τριακοστά γενέθλια του Πολιτιστικού. Τριάντα χρόνια γεμάτα προσφορά και δραστηριότητα, 
στην υπηρεσία του πολιτισμού, της δημιουργίας, της επιστήμης, της τέχνης, με έγνοια και φροντίδα 
για την πολιτιστική και φυσική κληρονομιά του τόπου. Αντί κεράσματος για τη γιορτή, φροντίσαμε 
να σας προσφέρουμε ένα ταξίδι: Ένα ταξίδι σε κόσμο μαγικό, φτιαγμένον αποκλειστικά από ήχους”.

Η Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου, υπό τη διεύθυνση του Άλκη Μπαλτά, παρουσίασε τραγούδια
από τον “Τεμπέλη Δράκο” του Γιώργου Χατζηπιερή, καθώς και τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκι.
Την ορχήστρα πλαισίωσαν οι τραγουδιστές Φοίβος Δεληβοριάς, Δώρος Δημοσθένους,
Σοφία Παπάζογλου και Μαριαστέλλα Τζανουδάκη.
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ΣΥΜΦΩΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΚΥΠΡΟΥ / CYPRUS SYMPHONY ORCHESTRA

Καλλιτεχνικός Διευθυντής / Αρχιμουσικός: Άλκης Μπαλτάς

Artistic Director / Chief Conductor: Alkis Baltas



Το καλοκαίρι του 2015, διοργανώθηκε στο Υπαίθριο Θέατρο του Πολιτιστικού, σειρά συναυλιών,
με σκοπό τη στήριξη κυρίως νέων καλλιτεχνών που ζουν στην Κύπρο. Ακούστηκαν ελληνικές και 

ξένες μουσικές σε ήχους pop/rock, electro-funk, groove, gypsy jazz, swing, salsa.

Από τις συναυλίες, οι έξι ήταν ανοικτές για το κοινό,
ενώ τα έσοδα από την έβδομη δόθηκαν για φιλανθρωπικό σκοπό:

Moon Indigo - 9 Ιουνίου 
“Της αυλής οι μουσικές”, με τις Μαριέττα Μιτσίδου και Καίτη Οικονομίδου - 18 Ιουνίου

Gadjo Dilo - 24 Ιουνίου
Lime & Sol - Cuban Music - 9 Ιουλίου 

Tricoolore - 24 Ιουλίου
Sound of Thieves - 10 Σεπτεμβρίου

The Tease - 29 Σεπτεμβρίου
 

Συναυλίες στο Υπαίθριο Θέατρο
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ΣΥΝΑΥΛΙΑ

ΤΙΜΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ €10GADJO DILO

ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΘΕΑΤΡΟ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ,
ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ 86-90, ΠΑΛΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ

boccf,     boc_csr

ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 (21 :00)

ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΘΑ ΔΟΘΕΙ ΓΙΑ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΣΚΟΠΟ

  Διάθεση Εισιτηρίων: www. tickethour. com. cy 

  Καταστήματα ACS, Πωλητήριο του Πολιτιστικού “Αγορά”

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22 128 157



Διάλογοι περί Δημιουργικότητας
Το Πολιτιστικό Ίδρυμα και η Πρεσβεία του Ισραήλ στην Κύπρο, στο πλαίσιο της συνεργασίας
τους σε θέματα πολιτισμού, για τρίτη συνεχή χρονιά διοργάνωσαν εκδηλώσεις, με στόχο
την ανάπτυξη ενός πολιτιστικού διαλόγου μεταξύ των δύο λαών. Κάτω από τον γενικό τίτλο
“Διάλογοι περί Δημιουργικότητας”, κλήθηκαν δύο διεθνούς φήμης καλλιτέχνες και ανιματέρ,
οι οποίοι μοιράστηκαν τις μοναδικές μεθόδους δημιουργίας τους.

Η πρώτη διάλεξη με τίτλο “What can a banana teach us about creativity?”, με ομιλητή
τον Hanoch Piven, δόθηκε στις 25 Ιουνίου. Το εργαστήρι “Playful creative path” έγινε στις 26 Ιουνίου.
O Hanoch Piven είναι ένας ισραηλινός καλλιτέχνης και εικονογράφος, γνωστός για τις πολύχρωμες 
και παιγνιώδεις εικονογραφήσεις του, που βασίζονται σε δικές του τεχνικές κολάζ, οι οποίες 
προωθούν τη δημιουργικότητα μέσω της χρήσης απλών, καθημερινών αντικειμένων.

Στις 5 Νοεμβρίου, δόθηκε η διάλεξη με τίτλο “Creativity through animation and stop motion” από 
τον ισραηλινό καλλιτέχνη, ανιματέρ και καθηγητή στη Σχολή Καλών Τεχνών της Ιερουσαλήμ, 
Rony Oren. Ο Oren έχει επινοήσει μια διεθνώς κατοχυρωμένη μέθοδο κατασκευής χαρακτήρων 
από πλαστελίνη με το όνομα “Clayground” και είναι γνωστός για τις πέραν των 500 μικρού μήκους 
ταινιών animation, όπως επίσης και για τα 30 βιβλία για παιδιά και νέους, τα οποία εικονογράφησε. 
Την επόμενη μέρα πραγματοποιήθηκε το εργαστήρι “Plasticine characters’ design workshop”.
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Την Κυριακή 1η Νοεμβρίου, ολοκληρώθηκε στο Δημοτικό Πολιτιστικό Κέντρο
“Πάνος Σολομωνίδης” στη Λεμεσό, το τριήμερο θεατρολογικό συνέδριο με θέμα “Το θέατρο

στη νεότερη και σύγχρονη Κύπρο”. Πάνω από 100 εγγεγραμμένοι σύνεδροι παρακολούθησαν
τις εργασίες του –πέρα από τους 41 ομιλητές από την Κύπρο και την Ελλάδα– ενώ αρκετοί άλλοι 

ενδιαφερόμενοι παρακολούθησαν μεμονωμένες συνεδρίες. 

Την έναρξη των εργασιών κήρυξε, την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, ο υπουργός Παιδείας
και Πολιτισμού Κώστας Καδής, ενώ στην εναρκτήρια συνεδρία, έγινε μνεία στον θεμελιωτή

της μελέτης του θεάτρου στην Κύπρο, Γιάννη Κατσούρη, στον οποίο ήταν αφιερωμένο το συνέδριο.

 Προσκεκλημένοι ομιλητές ήταν οι καθηγητές Βάλτερ Πούχνερ και Σάββας Πατσαλίδης, οι οποίοι
με τις ομιλίες τους ενέταξαν το θέατρο της Κύπρου και τη μελέτη του στον παγκόσμιο χάρτη.

Όπως επεσήμανε στην καταληκτική συνεδρία ο ομότιμος καθηγητής
στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και ένας από τους ιδρυτές του πρώτου

θεατρολογικού τμήματος στην Ελλάδα, Βάλτερ Πούχνερ,
οι σύνεδροι “έγιναν μάρτυρες της ιδρυτικής πράξης της κυπριακής θεατρολογίας”. 

Το Θέατρο στη Νεότερη και Σύγχρονη Κύπρο
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Ταξίδι στα Νησιά της Μεσογείου
Η έκθεση του Πολιτιστικού Ιδρύματος “Ταξίδι στα νησιά της Μεσογείου. Από τη Xαρτογραφική 
Συλλογή του Πολιτιστικού Ιδρύματος της Τράπεζας Κύπρου”, παρουσιάστηκε στον χώρο περιοδικών 
εκθέσων, στη Φανερωμένη, από τις 13 Ιουλίου μέχρι τις 31 Οκτωβρίου.

Η Κύπρος, στο σταυροδρόμι των θαλάσσιων οδών της Ανατολικής Μεσογείου, υπήρξε κομβικό 
σημείο μεταξύ των εμπορικών λιμανιών της Μέσης Ανατολής και των σημαντικών λιμανιών
της Δύσης, όπως της Βενετίας και της Γένουας, και αργότερα της Μασσαλίας και της Νοτιοδυτικής 
Ευρώπης. Τον 13ο και 14ο αιώνα εμφανίζεται μια ιδιαίτερη κατηγορία χαρτών, οι ναυτικοί χάρτες 
(πορτολάνοι), οι οποίοι ήταν βοηθήματα πλοήγησης μεταξύ των λιμανιών, των πολυάριθμων 
νησιών της Μεσογείου, καθώς και των γειτονικών θαλασσών. Με βάση την εμπειρική γνώση
των ναυτικών, χαρτογραφούνται λιμάνια, ακτές και οι οδοί ναυσιπλοΐας. 

Σε μια ομάδα χαρτών από τη Χαρτογραφική Συλλογή του Πολιτιστικού, η Κύπρος απεικονίζεται
ως μέρος του ευρύτερου ελληνικού κόσμου μαζί με άλλα ελληνικά νησιά, όπως επίσης
και με διάφορα νησιά της Μεσογείου. Στη έκθεση παρουσιάστηκαν μεγάλης κλίμακας 
αναπαραγωγές μίας αντιπροσωπευτικής σειράς χαρτών του 16ου έως του 19ου αιώνα.
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Οι βραδιές της Λευκωσίας έγιναν ξεχωριστές, γεμάτες χρώματα και αρώματα, ρομαντισμό
και νοσταλγία. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα της Τράπεζας Κύπρου σε συνεργασία με το δίκτυο εθελοντών 

“Λευκωσιάζω” και τον Δήμο Λευκωσίας, παρουσίασαν για τρίτη χρονιά κάτω από τον έναστρο 
ουρανό το θερινό σινεμά “Το Ρετρό”. Βραβευμένες ταινίες του ελληνικού και παγκόσμιου

κινηματογράφου μάς ταξίδεψαν στη μαγεία του σινεμά και μετέτρεψαν
τις καλοκαιρινές αυτές συναντήσεις των δημοτών σε μια αγαπημένη συνήθεια.

Oι ταινίες προβάλλονταν Τετάρτη βράδυ, στο Υπαίθριο Θέατρο τoυ Πολιτιστικού.

Προβλήθκαν (με είσοδο ελεύθερη για το κοινό):
Σινεμά ο Παράδεισος, 1988 (Giuseppe Tornatore) - 1 Ιουλίου

Η γλυκιά ζωή, 1960 (Federico Fellini) - 8 Ιουλίου
Οι μικροαπατεώνες, 2000 (Woody Allen) - 22 Ιουλίου

Η κάλπικη λίρα, 1955 (Γιώργος Τζαβέλλας) - 29 Ιουλίου
Πρόγευμα στο Τίφανις, 1961 (Blake Edwards) - 5 Αυγούστου

Ο πιανίστας, 2002 (Roman Polanski) - 26 Αυγούστου
Της κακομοίρας [Ο μπακαλόγατος], 1963 (Ντίνος Κατσουρίδης) - 2 Σεπτεμβρίου

Καζαμπλάνκα, 2002 (Michael Curtiz) - 9 Σεπτεμβρίου

Θερινό Σινεμά “Το Ρετρό”
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Pop Up Festival
Από τις 13 Νοεμβρίου μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου, στο πλαίσιο του Pop Up Festival, το Πολιτιστικό 
Ίδρυμα λειτούργησε ένα Concept Store στο ισόγειο του City Plaza, στη λεωφόρο Μακαρίου,
στη Λευκωσία. Σε συνεργασία με τον Διευθυντή του Δημοτικού Κέντρου Τεχνών Λευκωσίας
και Γενικό Συντονιστή του φεστιβάλ, Γιάννη Τουμαζή, καθώς και τις συνεργάτιδές του Ελένη 
Ιωάννου και Χρύσω Μηνά, δημιουργήθηκε ένας χώρος με έντονη θεατρικότητα, στην ιδέα ενός 
“κήπου”. Ενός “κήπου” ψυχαγωγίας, μάθησης και αγοράς για μικρούς και μεγάλους. Ο χώρος ήταν 
φιλόξενος και γεμάτος υλικό προς εξερεύνηση, με έργα τέχνης από τη Συλλογή του Πολιτιστικού 
Ιδρύματος, συλλεκτικά αντικείμενα από το πωλητήριό του, καθώς και διάφορες εκδόσεις του.

Κεντρικό στοιχείο του χώρου, ήταν η σκηνή όπου φιλοξενούνταν τα Σαββατοκύριακα αναγνώσεις 
παραμυθιών από κύπριους συγγραφείς και ηθοποιούς. Η σειρά των αναγνώσεων οργανώθηκε
σε συνεργασία με τον Κυπριακό Σύνδεσμο Παιδικού Νεανικού Βιβλίου και διαβάστηκαν
παραμύθια των ακόλουθων κυπρίων συγγραφέων: Μαρίνας Μιχαηλίδου-Καδή,
Αίγλης Χατζηδημητρίου, Γιώργου Νικολόπουλου, Δήμητρας Χαραλάμπους, Σάντρας Ελευθερίου
και Φυτούλας Βακανά, Μαρίας Κάνθερ, Θεοδοσίας Αργυράκη-Ασαργιωτάκη, Έλενας Περικλέους,
Άννας Κουππάνου, Άθου Χατζηματθαίου, Ελένης Αρτεμίου-Φωτιάδου, Παναγιώτας Πλησή,
Dick King-Smith (μτφ. Μαριαννίνας Κριεζή), Τούλλας Κακουλλή, Ανδρέα Χατζηαθανασίου, 
Ανδρούλας Εμπεδοκλέους, Φρίξου Μιχαηλίδη.
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Το Πολιτιστικό Ίδρυμα παρουσίασε στις 11 Δεκεμβρίου τη νέα του έκδοση με τίτλο
“Βαλεντίνος Χαραλάμπους” και εγκαινίασε παράλληλα την έκθεση “Βαλεντίνος Χαραλάμπους.

Από πηλό, από γυαλί, από φωτιά, στοργή κι αγάπη”. Η εκδήλωση περιλάμβανε σύντομη
ομιλία-εισαγωγή στην έκδοση από την ιστορικό τέχνης και συγγραφέα

του βιβλίου, Μαρίνα Σχίζα και την παρουσίαση έκανε ο εικαστικός Σάββας Χριστοδουλίδης, 
Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Frederick. Αμέσως μετά πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια

της έκθεσης από τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού Κώστα Καδή.

Η έκθεση προβάλλει όλους τους άξονες γύρω από τους οποίους κινείται η δουλειά του Βαλεντίνου 
καθ’ όλη την εξηντάχρονη του πορεία με αντιπροσωπευτικά έργα.

Προβάλλεται επίσης σύντομο ντοκιμαντέρ, σε σκηνοθεσία David Hands, στο οποίο η συγγραφέας 
της έκδοσης συνομιλεί με τον καλλιτέχνη, παρουσιάζοντας τον τρόπο με τον οποίο ο ίδιος εργάζεται 

και συλλέγει τις πρώτες ύλες για τα έργα του.

Βαλεντίνος Χαραλάμπους.
Από πηλό, από γυαλί, από φωτιά, στοργή κι αγάπη



Φιλοξενία εκδηλώσεων στους χώρους του Πολιτιστικού
Το Πολιτιστικό Ίδρυμα διαχρονικά στηρίζει ιδιώτες, οργανωμένα σύνολα και φορείς
για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων πολιτιστικού και επιστημονικού ενδιαφέροντος, 
παραχωρώντας τους δωρεάν τόσο την Αίθουσα Ανδρέα Πατσαλίδη, όσο και το Υπαίθριο Θέατρο,
που βρίσκονται στη Φανερωμένη. Το 2015 φιλοξενήθηκαν στους χώρους
του Πολιτιστικού πάνω από 60 εκδηλώσεις.

Σε μια νέα προσπάθειά της η Τράπεζα Κύπρου να στηρίξει νεανικά σύνολα του τόπου,
έστειλε μια ανοιχτή πρόσκληση μέσω του “Open Stage” σε νέους καλλιτέχνες, μουσικούς,
ηθοποιούς, χορευτές, street artists και μουσικά συγκροτήματα, να χρησιμοποιήσουν τους χώρους 
του Πολιτιστικού. Η ενέργεια κίνησε το ενδιαφέρον της νεολαίας και, στο πλαίσιο του θεσμού, 
φιλοξενήθηκαν στο Υπαίθριο Θέατρο διάφορες μουσικές εκδηλώσεις.
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Το Πολιτιστικό Ίδρυμα διοργάνωσε στις 19 Μαρτίου 2015, στο Μουσείο Πιερίδη, την έκθεση
“Η Κύπρος στο γύρισμα του 20ού αιώνα”. Η έκθεση είχε παρουσιαστεί αρχικά

τον Οκτώβριο του 2014 στον χώρο περιοδικών εκθέσεων του Πολιτιστικού στη Φανερωμένη.
Στο Μουσείο Πιερίδη παρουσιάστηκε μέρος των φωτογραφιών που είχαν δωρηθεί στο Πολιτιστικό 

από την Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος και το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο,
με την ευκαιρία της πρώτης έκθεσης. Πρόκειται για αντίγραφα φωτογραφιών, οι οποίες 

παρουσιάστηκαν το 1901 στη μεγάλη “Κυπριακή Έκθεση” στο Ζάππειο. Απεικονίζουν τους 
ανθρώπους της Κύπρου, τα τοπία και τα μνημεία της. Στο πλαίσιο της έκθεσης, δόθηκε η διάλεξη

“Η έκθεση των κυπριακών ενδυμασιών εν Αθήναις, το 1901. Εθνική ταυτότητα
και τοπικός χαρακτήρας”, από την Ευφροσύνη Ριζοπούλου-Ηγουμενίδου, Ομότιμη Καθηγήτρια του 

Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου. 

Το 2015, στο πλαίσιο της σειράς “Λάρνακα, 4000 χρόνια Ιστορίας και Πολιτισμού” δόθηκαν πέντε 
διαλέξεις με διακεκριμένους ομιλητές. Μίλησαν οι Sabine Fourrier, Γιώργος Γεωργίου, Peter Fisher, 

Άννα Σατράκη, Στέλλα Δεμέστιχα.

Παράλληλα, από τις 5 Ιουνίου έως τις 15 Δεκεμβρίου, παρουσιάστηκε η έκθεση του εικαστικού 
Δημήτρη Αληθεινού με τίτλο “Εικονολατρείες”.

Εκδηλώσεις στο Μουσείο Πιερίδη
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Το Πολιτιστικό Ίδρυμα στοχεύοντας να φέρει
τους νέους της Κύπρου πιο κοντά στην τέχνη,

τα γράμματα και τον πολιτισμό,
ανέπτυξε πρωτοποριακή δράση όσον αφορά

στη διοργάνωση εξειδικευμένων προγραμμάτων.
Μέσα από ειδικά σχεδιασμένα εκπαιδευτικά 

προγράμματα και ειδικές ξεναγήσεις,
περισσότεροι από 95000 μαθητές είχαν την ευκαιρία

να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους γύρω από την ιστορία 
και τον πολιτισμό της Κύπρου ή και άλλων χωρών.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
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Το 2015 πραγματοποιήθηκαν τρία διαφορετικά εκπαιδευτικά 
προγράμματα με στόχο οι μαθητές να βιώσουν με έναν ξεχωριστό 
τρόπο την επίσκεψή τους στις αντίστοιχες εκθέσεις / μουσεία. 

Από τη Φρουτοπία στο Νησί των Πυροτεχνημάτων.
Ένα συναρπαστικό ταξίδι στους μαγικούς κόσμους του Ευγένιου Τριβιζά.
[για όλες τις τάξεις δημοτικής εκπαίδευσης]
Το πρόγραμμα παρουσιάστηκε στο πλαίσιο της ομώνυμης έκθεσης που 
φιλοξενήθηκε στο Πολιτιστικό Ίδρυμα και ήταν εμπνευσμένη από τα 
βιβλία και τους ήρωες του συγγραφέα Ευγένιου Τριβιζά. Το εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα ήταν βασισμένο στο βιβλίο Τα μαγικά μαξιλάρια και μέσα 
από αυτό τα παιδιά καλούνταν να ταξιδέψουν στον μαγικό κόσμο του 
παραμυθά, έναν κόσμο φαντασίας, χιούμορ και μηνυμάτων. Πρωταρχικός 
στόχος ήταν η αλληλεπίδραση και συνεργασία των παιδιών, τα 
οποία παρακολουθούσαν αφήγηση, έπαιζαν παιχνίδια ρόλων, έκαναν 
δραματοποίηση με διαλόγους, ηχητικά εφέ και σχέδιο.

Κυπριακά Χαρτονομίσματα. Εικόνες και Σύμβολα
[για Ε΄και Στ΄ τάξη δημοτικής εκπαίδευσης]
Το 2015 συνεχίστηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που σχεδιάστηκε
στο πλαίσιο της έκθεσης “Κυπριακά Χαρτονομίσματα. Περιβάλλον-
Ιστορία-Λαϊκή Τέχνη. Η εικονογραφία τους μέσα από τις Συλλογές
του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου”. Το πρόγραμμα παρουσίαζε
στα παιδιά με συνοπτικό τρόπο την ιστορία του κυπριακού 
χαρτονομίσματος και την εικονογραφία του μέσα από τα θέματα
της ιστορίας, του φυσικού περιβάλλοντος και της λαϊκής τέχνης
της Κύπρου. Τα παιδιά ανακάλυπταν την ιστορία των χαρτονομισμάτων 
και μάθαιναν να παρατηρούν τα βασικά χαρακτηριστικά και τη σημασία 
τους. Το πρόγραμμα συνόδευε εκπαιδευτικό τετράδιο.

Αναζητείται Over
[για παιδιά 8-10 χρόνων]
Με την ευκαιρία της έναρξης της περιόδου ειδικών προσφορών
στις εκδόσεις και τα συλλεκτικά αντικείμενα του Πολιτιστικού Ιδρύματος, 
παρουσιάστηκε στο Μουσείο Συλλογής Γεωργίου και Νεφέλης
Τζιάπρα Πιερίδη η διαδραστική αφήγηση με τίτλο “Αναζητείται. Over”.
Με εμψυχώτριες τη θεατρολόγο-ηθοποιό Μαριλένα Κυριάκου
και την Έλενα Ευθυβούλου, τα παιδιά ως άλλοι αστυνόμοι Σαΐνιδες,
κλήθηκαν να αναλάβουν την εξιχνίαση ενός μυστηρίου
σχετικό με τη Μεγάλη Θεά της Κύπρου. 



ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ–ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ–ΕΚΘΕΣΕΙΣ
Το Πολιτιστικό Ίδρυμα έχει θεσμοθετήσει σειρές 

διαλέξεων, όπως της “Ιστορίας και Αρχαιολογίας”,
της “Νομισματικής” και του “Περιβάλλοντος”.

Επίσης, ετησίως διοργανώνονται παρουσιάσεις
των νέων εκδόσεων, μικρές εκθέσεις και άλλες διαλέξεις. 

ΑΘΛΟΘΕΤΗΣΕΙΣ–ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Το Πολιτιστικό Ίδρυμα αθλοθετεί τον ετήσιο 

διαγωνισμό που προκηρύσσει ο Κυπριακός Σύνδεσμος 
Παιδικού Νεανικού Βιβλίου (ΚΣΠΝΒ) για τη συγγραφή 

παιδικής-νεανικής λογοτεχνίας.
Επιπλέον, προκηρύσσει Διαγωνισμό Εικονογράφησης 
του βραβευμένου έργου του ΚΣΠΝΒ. Στηρίζει, επίσης, 

τους Παγκύπριους Σχολικούς Αγώνες Θεάτρου
που συνδιοργανώνουν το Υπουργείο Παιδείας

και Πολιτισμού και ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου.

ΔΩΡΕΕΣ
Στο πλαίσιο της προσφοράς του Πολιτιστικού 

Ιδρύματος προς την παιδεία, δωρίζονται κάθε χρόνο
σε σχολεία, βιβλιοθήκες και ιδρύματα, εκδόσεις

και ψηφιακές παραγωγές του Ιδρύματος.

ΕΤΗΣΙΑ
ΓΕΓΟΝΟΤΑ



..............................................................
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Διαλέξεις–Παρουσιάσεις Εκδόσεων–Εκθέσεις

Παρουσίαση νέων εκδόσεων στη σειρά “Οδηγοί βυζαντινών μνημείων της 
Κύπρου” και Έκθεση φορητών εικόνων και χειρογράφων
Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου, η Ιερά Μητρόπολις Μόρφου
και το Τμήμα Αρχαιοτήτων διοργάνωσαν στις 8 Ιουνίου 2015 εκδήλωση 
που περιλάμβανε την παρουσίαση των τελευταίων δύο νέων εκδόσεων
και τη συνοδευτική έκθεση “Εικόνες Μηνά εκ Μυριανθούσης
και χειρογράφων από τον Πεδουλά (15ος & 17ος αι.)”, η οποία διήρκεσε 
μέχρι τις 15 Ιουνίου. Η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου 
Κύπρου, Μαρία Παρανή, παρουσίασε τον οδηγό Ο ναός της Παναγίας 
στον Μουτουλλά και ο εκπαιδευτικός-αρχαιολόγος, Χρήστος Αργυρού, 
παρουσίασε τον οδηγό Ο ναός του Αρχαγγέλου Μιχαήλ στον Πεδουλά. 
Συγγραφέας των οδηγών είναι ο Στυλιανός Περδίκης, αρχαιολόγος.

Παρουσίαση νέας έκδοσης στη σειρά “Διαλέξεις για την ιστορία της 
νομισματοκοπίας” και Εργαστήριο
Νομισματική και Ιστορία. 
Η Περίπτωση της Κύπρου κατά τους Αρχαϊκούς και Κλασικούς χρόνους
Με την ευκαιρία των 20 χρόνων λειτουργίας του Νομισματικού Μουσείου, 
παρουσιάστηκε στις 8 Οκτωβρίου η νέα έκδοση Νομισματική και ιστορία.
Η περίπτωση της Κύπρου κατά τους αρχαϊκούς και κλασικούς χρόνους,
με συγγραφέα τη νομισματολόγο Ευαγγελινή Μάρκου. Η έκδοση αποτελεί 
μία εμπλουτισμένη εκδοχή της διάλεξης που η Ευαγγελινή Μάρκου έδωσε 
στις 8 Οκτωβρίου 2013, στο Πολιτιστικό. Την έκδοση παρουσίασε
η Δέσπω Πηλείδου, Έφορος Αρχαιοτήτων, Τμήμα Αρχαιοτήτων.
Στις 9 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε εργαστήριο για τα αρχαία 
νομίσματα, με βάση τη Νομισματική Συλλογή του Πολιτιστικού,
σε ομάδα φοιτητών αρχαιολογίας της Γαλλικής Σχολής Αθηνών,
στο πλαίσιο επιστημονικού σεμιναρίου
και της ακαδημαϊκής τους επίσκεψης στην Κύπρο.

Έκθεση “Απαγορευμένοι Καρποί”
Από τις 18 μέχρι τις 25 Νοεμβρίου, το Τμήμα Βυζαντινών και Νεολληνικών 
Σπουδών σε συνεργασία με τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου 
και το Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου, παρουσίασαν στο πλαίσιο 
συνεδρίου για τη λογοκρισία την έκθεση “Απαγορευμένοι καρποί - Παλαίτυπα 
από τη Βιβλίοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου και του Πολιτιστικού 
Ιδρύματος Τράπεζας Κύπρου”.

Παρουσίαση έκδοσης
Το Αρχαίο Θέατρο και η Κύπρος
Με τη στήριξη των Πολιτιστικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας
και Πολιτισμού της Κύπρου πραγματοποιήθηκε στις 2 Μαρτίου 2015,
στο σπίτι της Κύπρου στην Αθήνα, η παρουσίαση του βιβλίου
που κυκλοφόρησε το 2013, Το Αρχαίο Θέατρο και η Κύπρος σε επιμέλεια 
Άντρης Χ. Κωνσταντίνου και Ιωάννας Χατζηκωστή. Το βιβλίο παρουσίασαν 
οι Βάλτερ Πούχνερ, Καθηγητής Τμήματος Θεατρικών Σπουδών Εθνικού
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και Πλάτωνας 
Μαυρομούστακος, Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος Θεατρικών Σπουδών 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.  
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.........................................................Αθλοθετήσεις–Διαγωνισμοί

 

Διαγωνισμός Παιδικής Νεανικής Λογοτεχνίας
Η αθλοθέτηση από το Πολιτιστικό Ίδρυμα του Διαγωνισμού 

Παιδικής Νεανικής Λογοτεχνίας που προκηρύσσει κάθε χρόνο
ο Κυπριακός Σύνδεσμος Παιδικού Νεανικού Βιβλίου είναι ένας από 

τους αρχαιότερους θεσμούς του Ιδρύματος και μετρά σήμερα
28 χρόνια ζωής. Στη διάρκεια της συνεργασίας αυτής, έχουν τιμηθεί 

με βραβεία και επαίνους περισσότερα από 60 έργα. Ήδη, από το 
2000 έχει αποφασισθεί η έκδοση του βραβευμένου έργου και μέχρι 

σήμερα έχουν εκδοθεί 12 έργα. Από το 2002, προκηρύσσεται
και Διαγωνισμός Εικονογράφησης του βραβευμένου βιβλίου. 

Τελετή Απονομής Βραβείων Ετήσιου Διαγωνισμού
Παιδικής Νεανικής  Λογοτεχνίας

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Παιδικού Νεανικού Βιβλίου (ΚΣΠΝΒ) και το 
Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου, στις 27 Μαΐου, διοργάνωσαν 

την τελετή απονομής των βραβείων του Ετήσιου Διαγωνισμού Παιδικής 
Λογοτεχνίας που προκηρύσσει ο Σύνδεσμος και αθλοθετεί το Πολιτιστικό 

Ίδρυμα. Η εκδήλωση περιλάμβανε: ανακοίνωση αποτελεσμάτων
και ανάγνωση σκεπτικού βράβευσης, απονομή βραβείων διαγωνισμού

του 2014, αντιφώνηση βραβευμένων και παρουσίαση του βιβλίου
Η απίστευτη αποκάλυψη του Σεμπάστιαν Μοντεφιόρε, της Άννας 

Κουππάνου (Α΄βραβείο διαγωνισμού για το 2013). Το βιβλίο παρουσίασαν 
οι Έλενα Ιωαννίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, 

Πανεπιστημίου Κύπρου και Έλενα Ξενή, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό, 
Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστημίου Κύπρου. 

Αποτελέσματα Διαγωνισμού Παιδικής Νεανικής Λογοτεχνίας 2014
Η επιτροπή αποφάσισε να δώσει το πρώτο βραβείο στη Φυτούλα Βακανά, 

για το θεατρικό της Αποστολή: Άγιος Βασίλης και δεύτερο βραβείο
στον Κώστα Παπαϊωάννου για τις μικρές ιστορίες του

με τίτλο Τα κόκκινα συννεφάκια. 

Αποτελέσματα Διαγωνισμού
Πρωτοεμφανιζόμενου Συγγραφέα Παιδικής Νεανικής Λογοτεχνίας 2014

Η επιτροπή αποφάσισε να δώσει πρώτο βραβείο
στη Μαρία Πιερή-Στασίνου, για το νεανικό μυθιστόρημα Ζει το Ντόντο;

και έπαινο στον Κύπρο Κυπριανού, για τις μικρές ιστορίες Ποδάττε του ζυού.



..............................................................
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..............................................................Δωρεές

Παγκύπριοι Αγώνες Σχολικού Θεάτρου και Αρχαίου Δράματος 
εις μνήμη Παναγιώτη Σέργη
Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου αθλοθετεί τα τελευταία
19 χρόνια τους Παγκύπριους Σχολικούς Αγώνες Θεάτρου
εις μνήμη Παναγιώτη Σέργη, ο οποίος υπήρξε ιδρυτικό μέλος
του Διοικητικού Συμβουλίου του Πολιτιστικού Ιδρύματος.
Τους αγώνες συνδιοργανώνουν το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 
και ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου. Οι 26οι παγκύπριοι αγώνες 
διεξήχθηκαν στο διάστημα 25 Φεβρουαρίου-31 Μαρτίου 2015.
Τα σχολεία και οι παραστάσεις που διακρίθηκαν είναι τα ακόλουθα:

Στην κατηγορία Σύγχρονο Θέατρο, Γυμνάσια & Λύκεια:
Περιφέρεια Λευκωσίας
• Ενιαίο Λύκειο Κύκκου Α΄, “Ψυχώ-θεραπεία” της Αρτέμιδος Στυλιανού
• Γυμνάσιο Λατσιών, “Ο πόλεμος της Τροίας δε θα γίνει” του Ζαν Ζιρωντού
Περιφέρεια Λάρνακας και Ελεύθερης Αμμοχώστου
• Λύκειο Μακαρίου Γ΄Λάρνακας, “Οι Αγνοούμενοι (Μια ενδιαφέρουσα 
ζωή)” του Βασίλη Κατσικονούρη
• Γυμνάσιο Παραλιμνίου, “Αμοίρου Οδύσσεια” του Ντίνου Σπυρόπουλου
Περιφέρεια Λεμεσού και Πάφου
• Λύκειο Γ. Ταλιώτη, Γεροσκήπου, “Μια κωμωδία” του Ιάκωβου Καμπανέλλη
• Γυμνάσιο Αποστόλου Παύλου, Πάφος “Οι γαλήνες του Νικόλα”
του Αντρέα Κουκκίδη

Στην κατηγορία Αρχαίο Δράμα (Παγκύπρια):
Λύκειο Αγίου Γεωργίου Λάρνακας, “Πλούτος” του Αριστοφάνη

Με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, το Πολιτιστικό Ίδρυμα
θα προχωρήσει σε μεγάλη δωρεά των εκδόσεών του,
συνολικής αξίας €1.000.000, σε οργανωμένα σύνολα και φορείς.
Η δωρεά θα ολοκληρωθεί σε τέσσερις φάσεις. Το πρόγραμμα
θα ολοκληρωθεί κατά τη διάρκεια ενός έτους.   

Το 2015 ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση που αφορά στο Υπουργείο 
Παιδείας και Πολιτισμού. Παραδόθηκαν σε αποθήκη του Υπουργείου 
πέραν των 10.500 βιβλίων, συνολικής αξίας €370.000 με σκοπό
να διανεμηθούν σε όλα τα  σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης στην Κύπρο.

Από αυτά τα βιβλία, αναλογούν 20 στον Κύκλο Α΄ κάθε δημοτικού 
σχολείου, 20 στον Κύκλο Β΄ και 25 σε κάθε γυμνάσιο ή λύκειο. Τα βιβλία 
προέρχονται από εκδοτικές σειρές του Πολιτιστικού,
αλλά και συνεκδόσεις του με άλλους εκδοτικούς οίκους.  



Το Πολιτιστικό Ίδρυμα έχει αναπτύξει ένα 
σημαντικό εκδοτικό πρόγραμμα, το οποίο απαριθμεί 

περισσότερες από 200 εκδόσεις. Οι εκδόσεις αυτές 
εμπλουτίζουν την κυπριακή βιβλιογραφία

και την έρευνα στους τομείς της χαρτογραφίας,
της νομισματικής, της ιστορίας και αρχαιολογίας,

της κυπριακής τέχνης και της κυπριακής λογοτεχνίας, 
περιλαμβανομένης της παιδικής και νεανικής 

λογοτεχνίας. Περιλαμβάνει, επίσης, καταλόγους 
εκθέσεων, οδηγούς αρχαιολογικών χώρων

και βυζαντινών μνημείων, περιβαλλοντικές
εκδόσεις και οπτικοακουστικές παραγωγές

γύρω από διάφορα συναφή θέματα.

ΕΚΔΟΤΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
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Η Απίστευτη Αποκάλυψη του Σεμπάστιαν Μοντεφιόρε
Άννα Κουππάνου

Το βιβλίο Η απίστευτη αποκάλυψη του Σεμπάστιαν 
Μοντεφιόρε, της Άννας Κουππάνου, τιμήθηκε με το πρώτο 

βραβείο στον Παγκύπριο Διαγωνισμό Συγγραφής Παιδικού 
Νεανικού Βιβλίου 2013, που προκηρύσσει ο Κυπριακός 

Σύνδεσμος Παιδικού Νεανικού Βιβλίου και αθλοθετεί
το Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου.

Η εικονογράφηση ανήκει στη Δέσποινα Μανώλαρου, 
που τιμήθηκε με το πρώτο βραβείο του Διαγωνισμού 

Εικονογράφησης Παιδικού Βιβλίου για το 2014. 

Η Έλενα Ιωαννίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος 
Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου,

η οποία παρουσίασε το βιβλίο στις 27 Μαΐου, αναφέρει: 
“Είναι ένα παιδικό βιβλίο που  συνομιλεί με κλασικά βιβλία, 

όπως Η φάρμα των ζώων του Όργουελ,
Η τελευταία μαύρη γάτα και η Φρουτοπία

του Τριβιζά. Και στις τρεις περιπτώσεις υπάρχει ο κόσμος 
των ανθρώπων που κρατάει τη δύναμη και την εξουσία και 

καταπιέζει τους άλλους όποιοι κι αν είναι αυτοί.
Επίσης, και στα τρία βιβλία αναδεικνύεται

η διαφορετικότητα του καταπιεζόμενου τόσο
στους πόρους αλλά και στις σκέψεις και στο μυαλό,

ενώ το θέμα της επανάστασης έρχεται στο προσκήνιο.

Το βιβλίο της Κουππάνου εξισορροπεί ανάμεσα στον μύθο, 
τη φαντασία και την αλληγορία και διαπραγματεύεται 

καίρια πολιτικά θέματα –αυτά της ισότητας,
της δικαιοσύνης, του διαμοιρασμού των πόρων

και της αντιπροσώπευσης– παραμένοντας από την αρχή 
μέχρι το τέλος ένα βιβλίο για παιδιά ή για ανθρώπους

με παιδικότητα. Η συγγραφέας αποδεικνύει περίτρανα
πώς μπορείς να αγγίξεις κοινωνικά θέματα, προσφέροντας

στα παιδιά χώρο για να αναπτύξουν την κριτική τους 
σκέψη, τον κριτικό τους λόγο και ταυτόχρονα

να διασκεδάσουν και να το χαρούν”.  

Παιδική και Νεανική Λογοτεχνία
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The Church of the Archangel Michael in Pedoulas
[Ο Ναός του  Αρχαγγέλου Μιχαήλ στον Πεδουλά]
Στυλιανός Περδίκης, αρχαιολόγος
Αγγλική μετάφραση: Δέσποινα Πυρκεττή

Μετά την ελληνική έκδοση (2013), κυκλοφόρησε στη σειρά 
των “Οδηγών βυζαντινών μνημείων της Κύπρου” το βιβλίο 
The church of the Archangel Michael in Pedoulas,
από το Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου
σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Μόρφου
και το Τμήμα Αρχαιοτήτων. Η σειρά οδηγών καλύπτει 
εκτός από τα βυζαντινά μνημεία της Κύπρου, τα οποία 
ανήκουν στην Παγκόσμια Πολιτιστική Κληρονομιά 
(UNESCO) και άλλα σημαντικά βυζαντινά
και μεταβυζαντινά μνημεία του τόπου. Τα καθαρά έσοδα 
από την πώληση των οδηγών, κατατίθενται στα ειδικά 
ταμεία των Ιερών Μητροπόλεων και των Μονών
και χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες συντήρησης
των μνημείων. Μέσα από τις σελίδες
του οδηγού γίνεται αναδρομή στην ιστορία και τη θέση
του χωριού Πεδουλάς και στα εκκλησιαστικά μνημεία του.
Ακολουθεί το κεφάλαιο για την αρχιτεκτονική
του ναού του Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Σε ξεχωριστές ενότητες 
εξετάζονται η στέγη, το δάπεδο, οι θύρες, η αγία Τράπεζα,
τα στασίδια, τις τοιχογραφίες και το εικονοστάσιο.

..................................................................................

Νομισματική και Ιστορία.
Η Περίπτωση της Κύπρου κατά τους Αρχαϊκούς

και Κλασικούς Χρόνους
Ευαγγελινή Μάρκου, νομισματολόγος

Αγγλική μετάφραση: Ευαγγελινή Μάρκου
Αγγλική επιμέλεια: Δέσποινα Πυρκεττή

Κυκλοφόρησε η έκτη έκδοση στη σειρά “Διαλέξεις για την 
ιστορία της νομισματοκοπίας”. Η δίγλωσση αυτή έκδοση 

(Ελληνικά και Αγγλικά), αποτελεί μία εμπλουτισμένη 
εκδοχή της διάλεξης που η Ευαγγελινή Μάρκου έδωσε

στο Πολιτιστικό, στις 8 Οκτωβρίου 2013. Η παρούσα μελέτη 
στοχεύει με συνοπτικό τρόπο να διευκολύνει
τους ερευνητές, τους φοιτητές αλλά και κάθε 

ενδιαφερόμενο στην καλύτερη κατανόηση της κυπριακής 
νομισματικής, να τους εξοικειώσει με την εικονογραφία και 

τη μετρολογία των κυπριακών νομισμάτων και, κυρίως,
να παρουσιάσει τις πρόσφατες εξελίξεις σε ζητήματα 

ταύτισης και χρονολόγησης των νομισματικών εκδόσεων
των αρχαϊκών και κλασικών χρόνων.

Η έκδοση περιλαμβάνει κατάλογο νομισμάτων, έγχρωμο 
χάρτη και επιλεγμένη βιβλιογραφία.

Οδηγοί Βυζαντινών Μνημείων και Διαλέξεις
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Βαλεντίνος Χαραλάμπους
Μαρίνα Σχίζα, ιστορικός τέχνης

Η έκδοση αποτελεί τον όγδοο τόμο στη σειρά εκδόσεων 
του Πολιτιστικού Ιδρύματος “Κύπριοι Καλλιτέχνες”

και παρουσιάζει τη ζωή και το έργο
του Βαλεντίνου Χαραλάμπους, ενός από τους 

σημαντικότερους Κύπριους κεραμίστες
με διεθνή καταξίωση.

Γεννήθηκε στο Βαρώσι το 1929 σε μια οικογένεια 
παραδοσιακών αγγειοπλαστών, σπούδασε στο Λονδίνο

και στη συνέχεια κλήθηκε να οργανώσει
το Τμήμα Κεραμικής της Ακαδημίας Καλών Τεχνών

της Βαγδάτης, όπου εργάστηκε για 30 χρόνια.

Με ενδιαφέρουσες πληροφορίες από το αρχείο
του καλλιτέχνη και άλλες πηγές, καθώς και πλούσιο 

φωτογραφικό υλικό από τις πρώτες του εκθέσεις μέχρι
και τα πιο σύγχρονα του έργα, η έκδοση αποτελεί
την πιο ολοκληρωμένη έρευνα για τον καλλιτέχνη

που έγινε μέχρι σήμερα, φωτίζοντας άγνωστες πτυχές
της δημιουργικής του πορείας.

 Η έκδοση αρχίζει με μια εισαγωγή στην τέχνη
της κεραμικής της Κύπρου, η οποία καλύπτει

την περίοδο από τα αρχαία χρόνια μέχρι τις μέρες μας.
Ακολουθούν κεφάλαια αφιερωμένα στη ζωή

και το έργο του Βαλεντίνου, ενώ η έκδοση κλείνει
με κεφάλαιο, που συγκεντρώνει τα αποτελέσματα

των μελετών του κεραμίστα και συνταγές που αφορούν
στην εφυάλωση. Σε παράρτημα της έκδοσης 

περιλαμβάνονται κριτικά σημειώματα,
χρονολόγιο και βιβλιογραφία.

Κυπριακή Τέχνη



Η Αγορά είναι το κατάστημα του Πολιτιστικού 
Ιδρύματος Τράπεζας Κύπρου, στο ισόγειο του κτηρίου 

του Ιδρύματος. Εκεί πωλούνται όλες οι εκδόσεις
και οι οπτικοακουστικές παραγωγές του Πολιτιστικού, 

καθώς και αντίγραφα εκθεμάτων από τις Συλλογές του.

Στην Αγορά διατίθενται, επίσης, μοναδικά συλλεκτικά 
και σπάνια αντικείμενα, όπως αναπαραγωγές χαρτών, 

χαρακτικών και υδατογραφιών της Κύπρου.
Επιλέον πωλούνται κοσμήματα, διακοσμητικά

και χρηστικά αντικείμενα εμπνευσμένα
από τις Συλλογές και τα Μουσεία του Πολιτιστικού.

ΑΓΟΡΑ



Από τις 28 μέχρι τις 30 Νοεμβρίου διοργανώθηκε, όπως κάθε χρόνο, παζαράκι βιβλίου
και συλλεκτικών αντικειμένων, στους χώρους του Πολιτιστικού, στη Φανερωμένη.

Περισσότεροι από 200 τίτλοι εκδόσεων διατέθηκαν με έκπτωση 60%, ενώ τα συλλεκτικά 
αντικείμενα με έκπτωση 30%. Οι προσφορές συνεχίστηκαν μέχρι το τέλος της χρονιάς. 

 Οι θεματικές των εκδόσεων αποτελούν ένα σημαντικό κομμάτι της κυπριακής βιβλιογραφίας 
και έρευνας, και καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα κατηγοριών, όπως η χαρτογραφία, η νομισματική, 
η ιστορία-αρχαιολογία, η κυπριακή τέχνη, η κυπριακή λογοτεχνία, καθώς και η παιδική-νεανική 

λογοτεχνία. Υπάρχουν επίσης κατάλογοι εκθέσεων, οδηγοί αρχαιολογικών χώρων και βυζαντινών 
μνημείων, εκδόσεις για το περιβάλλον και οπτικοακουστικές παραγωγές γύρω από συναφή θέματα.

Με την ευκαιρία του τιημέρου, πραγματοποιήθηκε το Σάββατο και την Κυριακή,
στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Συλλογής Γεωργίου και Νεφέλης Τζιάπρα Πιερίδη

(δωρεά Κλειούς και Σόλωνα Τριανταφυλλίδη),
η διαδραστική αφήγηση για παιδιά “Αναζητείται. Over”.

Προσφορές Εκδόσεων
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..................................................................................Προϊόντα και Κοσμήματα
H Αγορά διαθέτει προς πώληση μια νέα σειρά ειδών γραφείου,
τσαντών και διακοσμητικών αντικειμένων. Διαθέτει, επίσης, σειρές κοσμημάτων, 
τα οποία είναι εμπνευσμένα από τις Συλλογές του Πολιτιστικού Ιδρύματος. 
Ενδεικτικά κομμάτια:

Περιδέραιο από τη σειρά Ρυθμός
Φιλοτέχνηση: Katia’s Treasures
Eμπνευσμένο από την Αρχαιολογική Συλλογή 
Γεωργίου και Νεφέλης Τζιάπρα Πιερίδη.
Ελεύθερη απόδοση, άνθος λωτού, λεπτομέρεια 
από μεγάλο αμφορέα Δίχρωμου IV ρυθμού. 
Κυπρο-Αρχαϊκή περίοδος, 6ος αιώνας π.Χ.

Περιδέραιο 
Εμπνευσμένο από χρυσό οκτάδραχμο του 

Πτολεμαίου Η΄ Ευεργέτη Β΄ (170-116 π.Χ.), 
από το Κίτιον. Ανήκει στη Νομισματική Συλλογή.

Βραχιόλι από τη σειρά Παιχνίδι
Φιλοτέχνηση: Katia’s Treasures
Εμπνευσμένο από την Αρχαιολογική Συλλογή 
Γεωργίου και Νεφέλης Τζιάπρα Πιερίδη.
Ελεύθερη απόδοση από τη διακόσμηση 
στις επίπεδες πλευρές χρυσής “τυλιγάδας” 
(κουβαρίστρα ή κουδουνίστρα).
Κυπρο-Αρχαϊκή περίοδος, 6ος αιώνας π.Χ.
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Συλλεκτική κασετίνα νομισμάτων Αρ. 7
Κυκλοφόρησε στη σειρά αριθμημένων κασετίνων
με αργυρά κυπριακά νομίσματα της Αγγλοκρατίας. 
Το 1879 οι Βρετανοί εφάρμοσαν στην Κύπρο ένα 
νέο νομισματικό σύστημα βασισμένο στη χάλκινη 
πιάστρα. Μια χρυσή αγγλική λίρα ισοδυναμούσε
με 180 πιάστρες. Το 1901 κυκλοφόρησαν αργυρά 
νομίσματα στις αξίες 3, 41/2, 9 και 18 πιάστρες.
Το 1955 εισήχθη το δεκαδικό σύστημα με 1000 
μιλς στη λίρα. Η κασετίνα περιέχει επτά αργυρά 
κυκλοφορημένα νομίσματα των 9 πιαστρών.
Τα νομίσματα αντιπροσωπεύουν όλα τα έτη έκδοσης:
Βασίλισσα Βικτώρια (1901)
Βασιλιάς Εδουάρδος (1907)
Βασιλιάς Γεώργιος Ε΄ (1913, 1919, 1921)
Βασιλιάς Γεώργιος Στ΄ (1938, 1940)

Οικολογικές τσάντες
Εμπνευσμένες από

την Εθνογραφική Συλλογή και την 
Αρχαιολογική Συλλογή
Γεωργίου και Νεφέλης

Τζιάπρα Πιερίδη.

Χριστουγεννιάτικο στολίδι
Εμπνευσμένο από τη Χαρτογραφική Συλλογή.
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Διοικητικό Συμβούλιο Πολιτιστικού Ιδρύματος 
Πρόεδρος:
Καθ. Βασιλική Κασσιανίδου

Μέλη (κατά αλφαβητική σειρά):
Δρ Γιώργος Γεωργής
Καθ. Μαρία Ιακώβου
Σύλβια Ιωάννου
Τιτίνα Λοϊζίδου
Άννα Μαραγκού
Λευκή Μιχαηλίδου
Δρ Δήμητρα Μπακιρτζή
Νικηφόρος Ορφανός
Μιχάλης Περσιάνης (από Ιούλιο 2015)
Άριστος Στυλιανού (μέχρι Ιούνιο 2015)
Γιώργος Χατζηπιερής

Διεύθυνση και προσωπικό Πολιτιστικού Ιδρύματος 
Διευθύντρια:
Λευκή Μιχαηλίδου

Ελένη Ζαπίτη, Έφορος
Δρ Ιωάννα Χατζηκωστή, Έφορος
Χριστίνα Χριστοδούλου, Έφορος
Λουίζα Τραχωνίτου, Υπεύθυνη Αγοράς
Χαράλαμπος Χρίστου, Τεχνικές Υπηρεσίες
Στέλιος Τσιοπανής, Τεχνικές Υπηρεσίες
Έλενα Ευθυβούλου, Λειτουργός
Δρ Χριστόδουλος Χατζηχριστοδούλου, Υπεύθυνος Ιστορικού Αρχείου Τράπεζας Κύπρου





ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ
ΤΡΑΠΕΖAΣ ΚΥΠΡΟΥ
Φανερωμένης 86-90, 1011 Λευκωσία, Κύπρος
Τ.Θ. 21995, 1515 Λευκωσία, Κύπρος

Τ: +357 22128157
Φ: +357 22662898

info@cultural.bankofcyprus.com
www.boccf.org
www.facebook.com/boccf IS
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