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Το 2014 το Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου
συμπλήρωσε 30 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 Τραπέζης 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.

To 2013, το Πολιτιστικό Ίδρυμα ενσωμάτωσε το σύνολο των εργασιών του Πολιτιστικού Κέντρου 
της Λαϊκής Τράπεζας και πιο συγκεκριμένα τις Συλλογές, τις εκδόσεις και τη διαχείριση του 
Μουσείου Πιερίδη στη Λάρνακα.

Η έδρα του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης 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 πλέον 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 Πολιτιστικού έχουν κατά καιρούς εμπλουτιστεί με τις ακόλουθες δωρεές: 
• 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.
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Επίσης, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου διαχειρίζεται τρία Μουσεία:
• 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 ποικιλοτρόπως 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 57 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 Μουσείο λειτούργησε το 1995 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. Στις προθήκες υπάρχουν σύντομα ιστορικά κείμενα, τα οποία 
συνοδεύει εποπτικό υλικό. Τα σημαντικότερα νομίσματα κάθε ιστορικής περιόδου εικονίζονται σε 

μεγένθυνση και όλα τα νομίσματα συνοδεύονται με σύντομες περιγραφές.

Ανάμεσα στα νομίσματα της αρχικής συλλογής ήταν και ένα χάλκινο νόμισμα της ρωμαϊκής εποχής, 
του αυτοκράτορα Kλαυδίου (41-54 μ.X.), το οποίο δωρίθηκε 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 2014, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Κύπρου 
ξεκίνησε επιστημονική φωτογράφηση της Νομισματικής Συλλογής, με τη χρήση της πρωτοποριακής 

ψηφιακής τεχνολογίας Reflectance Transformation Imaging (RTI). Μία οθόνη στο Μουσείο προβάλλει 
τη νέα αυτή τεχνολογία παρουσιάζοντας το ρωμαϊκό νόμισμα, έμβλημα της Τράπεζας Κύπρου. 
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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 
Τραπέζης Κύπρου το 1999 από τους Κλειώ και Σόλωνα Τριανταφυλλίδη και το 2002 εγκαινιάστηκε 
το Μουσείο, το οποίο στεγάζεται στο κτήριο της Φανερωμένης. 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).

Η Συλλογή περιλαμβάνει 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.

Στο Μουσείο λειτουργεί και το SPYRA, ένα πρωτότυπο ψηφιακό πρόγραμμα, μοναδικό για τα 
δεδομένα της Κύπρου, το οποίο φέρνει τα αρχαιολογικά εκθέματα που βρίσκονται στις προθήκες 
του Μουσείου κοντά στον επισκέπτη, μέσω μιας οθόνης αφής.  
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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 συνέλεξαν τη συλλογή που παρουσιάζεται στο 

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

Με την ανάληψη των εργασιών του Πολιτιστικού Κέντρου της Λαϊκής Τράπεζας από
το Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου το 2013, το Ίδρυμα ανέλαβε τη διαχείριση

τού Μουσείου Πιερίδη. 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 περίοδος. Στο Μουσείο στεγάζεται, επίσης, μια συλλογή

από παλαιούς χάρτες της Κύπρου και της Ανατολικής Μεσογείου,
καθώς και η συλλογή Ελληνιστικών και Ρωμαϊκών γυάλινων αγγείων.

Από το 2004, στους χώρους του Μουσείου, άρχισαν να παρουσιάζονται εικαστικές εκθέσεις και να 
πραγματοποιούνται διαλέξεις που κυρίως αφορούν στις συλλογές του Μουσείου.

Από το 2006 πραγματοποιούνται εκπαιδευτικά προγράμματα και καλοκαιρινά
εργαστήρια για μαθητές Δημοτικής Εκπαίδευσης.  

Μουσείο Πιερίδη-Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου
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ΣΥΛΛΟΓΕΣ
ΝΕΑ ΑΠΟΚΤΗΜΑΤΑ

Το Πολιτιστικό Ίδρυμα διαχειρίζεται έξι κυπρολογικές 
Συλλογές για τις οποίες έχει εισαγάγει ένα 

στρατηγικό πρόγραμμα διαχείρισης, το οποίο 
εστιάζεται στον εμπλουτισμό, τη διαφύλαξη και τη 

συντήρηση των συλλογών, αλλά και στη μελέτη, την 
έρευνα και την παρουσίασή τους στο ευρύ κοινό.
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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 Τραπέζης Κύπρου 
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.

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

To 2014, η Νομισματική Συλλογή, μεταξύ άλλων, εμπλουτίστηκε με ένα 
χάλκινο μεσαιωνικό νόμισμα του Ριχάρδου του Λεοντόκαρδου,

το οποίο κόπηκε στην Κύπρο το 1191.

Εμπροσθότυπος:
Προτομή η οποία φέρει στέμμα(;) και κρατά σταυροφόρο σκήπτρο στο 

δεξί χέρι και σταυροφόρο σφαίρα(;) στο αριστερό.
Ίχνη επιγραφής αριστερά.

Οπισθότυπος:
Σταυρός πάνω σε βάθρο με δύο βαθμίδες. Τα τρία άκρα των βραχίονων 

του σταυρού φέρουν τα λατινικά γράμματα REX αντίστοιχα.
Γύρω στικτός κύκλος.

Διάμετρος: 17,5 χιλ.

Scherer Heinrich, “Palestina, Terra Sancta 1699”
Μόναχο 1702.

Από την έκδοση του Scherer Atlas marianus, γνωστής 
ως The Jesuit Atlas. LAOR: 706. 

Αρχαίος χάρτης των Αγίων Τόπων και της γύρω 
περιοχής κατά τη Ρωμαϊκή περίοδο, με cartouche η 
οποία περιέχει σύμβολα από τους Αγίους Τόπους και 
τους σταυρούς του Γολγοθά. Παρουσιάζει την ορεινή 
μορφολογία της Κύπρου και της γύρω περιοχής. 

Διαστάσεις: 235x360 χιλ.
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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 από το Μπέλαπαϊς,
των Manuel Baud-Bovy και
της Αριστέας Τζάνου Baud-Bovy, 1962.

Χαρακτικό,
Οι Άγγλοι επιστρέφουν από το 

Τρόοδος για τη χειμερινή περίοδο,
The Graphic, 2 Οκτωβρίου 1880.

Κάρτ ποστάλ του J.P. Foscolo,
Ο σιδηροδρομικός σταθμός στην 
Ευρύχου, 1922.
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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.

Lamento et ultima disperatione di Selim Gran Turco per la 
perdita della sua armata, il qual dolendosidi Occhiali, & di 
se stesso & d’altri, Racconta cose degne d’esser intese. Con 

un Dialogo di Caronte, & Caracosa, & altre compositioni 
piacevolissime nel medesimo genere.

Βενετία, χωρίς όνομα εκδότη, [1571].

Πρώτη έκδοση, δυσεύρετη, της έμμετρης αυτής εξύμνησης για την 
νίκη των χριστιανικών δυνάμεων στη ναυμαχία της Ναυπάκτου. 

Mariti Giovanni, Viaggi per l’ Isola di Cipro e per la
Soria e Palestina. [Lucca, Jacopo Giusti· Φλωρεντία, Gaetano 
Cambiagi για λογαριασμό του Βασιλικού Τυπογραφείου,
και Giglio για λογαριασμό των Stecchi και Pagani, 1769-1776.]

Πρώτη έκδοση. Το ιδιαίτερα σημαντικό αυτό έργο έχει τεράστια αξία 
για την ιστορία της Κύπρου, με το μεγαλύτερο μέρος του σχετικού 
υλικού να εντοπίζεται στον τ. 1. Ο αββάς Giovanni Mariti έζησε πολλά 
χρόνια στην Κύπρο ως αξιωματούχος του προξενείου της Τοσκάνης 
στη Λάρνακα. Τα γραπτά του για την νήσο συγκαταλέγονται μεταξύ 
των πιο σημαντικών κειμένων περί Κύπρου.

[PAOLI Sebastiano], Codice Diplomatico del Sacro 
Militare Ordine Gerosolimitano oggi di Malta, 

raccolto da vari Documenti di quell’ Archivio, per 
servire alla Storia dello stesso Ordine in Soria

[…in Rodi ed in Malta…] e illustrato con una serie 
cronologica de’ Gran Maestri, che lo governarono 

in quei tempi. Lucca, Salvatore και Giandomenico 
Marescandoli, 1733-1737.

Πρώτη και όπως φαίνεται μοναδική έκδοση.
Η σημαντική αυτή πηγή για την ιστορία των 

Ιωαννιτών ιπποτών της Μάλτας περιέχει πλήθος 
εγγράφων από τα αρχεία του Τάγματος, ορισμένα με 

κυπριακό ενδιαφέρον. Τα έγγραφα αυτά αφορούν 
στο σύνολο των δραστηριοτήτων του Τάγματος, 

τόσο στρατιωτικών όσο και οικονομικών.
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..................................................................................Σύγχρονη Κυπριακή Τέχνη
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. 

Ελέν Μπλακ
“Επιδερμίδα ΙΙ”, 1994

μικτή τεχνική
100x90 εκ. 

Λευτέρης Ολύμπιος
“Το Τραπέζι”, 1996
λάδι σε καμβά
140x200 εκ.

Χρίστος Πετρίδης
“Αερόστατα”, 1992
μικτή τεχνική
100x130 εκ.
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..................................................................................Εθνογραφική Συλλογή
Η Εθνογραφική Συλλογή Πιερίδη 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.

Αγγείο από πηλό εφυαλωμένο. Στον λαιμό 
διακρίνεται προσωπείο γενειοφόρου άντρα. 

Παρόμοιο αγγείο του 19ου αιώνα, ανακαλύφθηκε 
στη Σάμο και είναι γνωστό ως “παπά Μανώλς”.

Διαστάσεις: Ύψος: 44 εκ., διάμετρος χείλους: 5,5 εκ., 
διάμετρος βάσης: 16,5 εκ.

Ζωνάρι με κέντημα αμφιπρόσωπο στις 
δύο στενές πλευρές.

Διαστάσεις: Πλάτος: 21 εκ., μήκος: 208 εκ. 

Ασημένιο “ζάρφι”, με διάκοσμο που συνδυάζει το 
“τριφούρι” με σμάλτο, από τα τέλη του
18ου/αρχές 19ου αιώνα. Τα “ζάρφια” αυτού του 
είδους είναι από τα παλαιότερα και συνθετότερα 
που διασώθηκαν στην Κύπρο.
 
Διαστάσεις: Ύψος: 4 εκ., διάμετρος: 5,5 εκ.



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 και 

τα σύγχρονα ρεύματα και τις τάσεις στην τέχνη. 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΕΚΘΕΣΕΙΣ 



Έκθεση “Κύπρος και Γεωλογία. Ιστορία-Περιβάλλον-Πολιτισμός”
Η έκθεση εγκαινιάστηκε τον Ιούνιο 2013 και διήρκεσε μέχρι τον Αύγουστο 2014. Πρόβαλλε με απλά 

και κατανοητά κείμενα, με πανοραμικές φωτογραφίες, με κατατοπιστικά διαγράμματα και χάρτες, 
τη γένεση και ανάδυση της Κύπρου. Παρουσίαζε, επίσης, τις γεωλογικές διεργασίες, οι οποίες 

δημιούργησαν ένα νησί με ιδιαίτερα τοπογραφικά χαρακτηριστικά, ιδιάζουσες μικροκλιματικές 
συνθήκες, γόνιμα εδάφη καλυμμένα με πυκνά δάση και μεγάλη ποικιλία χλωρίδας και πανίδας.

Η έκθεση συνοδεύτηκε από ομότιτλη έκδοση, με συγγραφείς τους γεωλόγους
Γεώργιο Κωνσταντίνου και Ιωάννη Παναγίδη.

Στο πλαίσιό της διοργανώθηκε εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά Δημοτικής Εκπαίδευσης,
όπως και σειρά διαλέξεων και εκδρομών για το ευρύ κοινό, με ομιλητές και ξεναγούς

τούς Γεώργιο Κωνσταντίνου και Ιωάννη Παναγίδη.

Διαλέξεις: Γέννηση και ανάδυση της Κύπρου, Ορυκτός πλούτος, Χαλκούχα κοιτάσματα, Φυσικές 
καταστροφές, Υδάτινοι πόροι, Υδρογονάνθρακες.

Εκδρομές: Γεωλογία του Τροόδους, Μεταλλείο Σκουριώτισσας,
Μουσείο Θάλασσα - Κάβο Γκρέκο, Πάφος.
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Στις 12 Απριλίου, το Πολιτιστικό Ίδρυμα συμμετείχε με σειρά εκδηλώσεων στην ολοήμερη
“Δεύτερη Ανοιξιάτικη Φιέστα”, η οποία διοργανώθηκε στην περιοχή Φανερωμένης για τη στήριξη 
του Αντικαρκινικού Συνδέσμου Κύπρου. 

Οι εκδηλώσεις απευθύνονταν σε μικρούς και μεγάλους. Έγιναν στους υπαίθριους χώρους του 
Πολιτιστικού και περιλάμβαναν “Τα κάλαντα του Λαζάρου” από τη Χορωδία Παραδοσιακού 
Τραγουδιού Ιεράς Μητρόπολης Μόρφου, “Τραγούδια” από την παιδική χορωδία του
Ελληνικού Ωδείου Αρχαγγέλου και “Διασκευές κυπριακών και ελληνικών τραγουδιών”
από το μουσικό σύνολο Happy Day.

Με την καθοδήγηση του Εικονικού Μουσείου Κυπριακών Τροφίμων και Διατροφής και της Ομάδας 
Γυναικών Κυπερούντας, το κοινό παρασκεύασε πασχαλινά αρτοποιήματα, όπως “σησαμωτά” και 
“αυκωτές”, δηλαδή κουλούρια με σουσάμι σε διάφορα σχήματα με συμβολικό χαρακτήρα, τα οποία 
ψήνονταν επιτόπου σε υπαίθριους φούρνους. Λειτούργησε, επίσης, εργαστήριο για την κατασκευή 
λαμπάδων και πασχαλινών διακοσμήσεων.

Παράλληλα, δόθηκε η ευκαιρία στο κοινό να ξεναγηθεί στα Μουσεία του Πολιτιστικού Ιδρύματος 
και να ανακαλύψει πτυχές του κυπριακού πολιτισμού.

Ανοιξιάτικη Φιέστα
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Στο πλαίσιο της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων 2014, το Πολιτιστικό Ίδρυμα εγκαινίασε στις 16 Μαΐου 
την έκθεση “Κυπριακά Χαρτονομίσματα. Περιβάλλον-Ιστορία-Λαϊκή Τέχνη. Η εικονογραφία τους 

μέσα από τις Συλλογές του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου”.

Η έκθεση, θα διαρκέσει μέχρι τον Ιούνιο 2015. Παρουσιάζει σε συντομία βασικούς σταθμούς της 
ιστορίας του κυπριακού χαρτονομίσματος από την πρώτη έκδοση το 1914 από τους Βρετανούς, 

μέχρι το 1955. Στη συνέχεια, μελετά εκτενέστερα 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 αντικατάσταση 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 διοργανώνεται από το Μουσείο Ιστορίας της Κυπριακής Νομισματοκοπίας και το Ιστορικό 
Αρχείο Τράπεζας Κύπρου. Συνοδεύεται από ομότιτλο κατάλογο και εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

Έκθεση “Κυπριακά Χαρτονομίσματα. Περιβάλλον-Ιστορία-Λαϊκή Τέχνη”
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Διεθνής Ημέρα Μουσείων
Το θέμα της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων 2014 “Οι συλλογές των μουσείων μάς ενώνουν”, αποτέλεσε 
τον άξονα γύρω από τον οποίο οργανώθηκε στις 18 Μαΐου από το Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης 
Κύπρου σειρά δραστηριοτήτων.

Διοργανώθηκαν ξεναγήσεις στο Μουσείο Συλλογής Γεωργίου και Νεφέλης Τζιάπρα Πιερίδη
(δωρεά Κλειούς και Σόλωνα Τριανταφυλλίδη) και στο Μουσείο Ιστορίας της Κυπριακής 
Νομισματοκοπίας, καθώς και στις εκθέσεις του Πολιτιστικού “Κύπρος και Γεωλογία.
Επιστήμη-Περιβάλλον-Πολιτισμός” και “Κυπριακά Χαρτονομίσματα.
Περιβάλλον-Ιστορία-Λαϊκή Τέχνη. Η εικονογραφία τους μέσα από τις Συλλογές
του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου”.

Πραγματοποιήθηκαν, επίσης, εκπαιδευτικές δραστηριότητες για παιδιά, οι οποίες περιλάμβαναν 
“Κυνήγι Θησαυρού” και εικαστικές δραστηριότητες, όπως κατασκευή κοσμημάτων εμπνευσμένων 
από τις συλλογές των μουσείων που διατηρεί το Πολιτιστικό.
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Το καλοκαίρι διοργανώθηκαν δύο μοναδικές φιλανθρωπικές συναυλίες στο Υπαίθριο Θέατρο του 
Πολιτιστικού Ιδρύματος, στη Φανερωμένη.

Στις 22 Ιουλίου παρουσιάστηκε ο Στέφανος Κορκολής και η Σοφία Μανουσάκη. O διεθνούς φήμης 
συνθέτης, πιανίστας και ερμηνευτής Στέφανος Κορκολής επισκέφθηκε την Κύπρο μετά από μεγάλες 

και πολύχρονες περιοδείες στο εξωτερικό. Δίπλα του μια νέα, ταλαντούχα ερμηνεύτρια, η Σοφία 
Μανουσάκη, ερμήνευσε δικά του τραγούδια αλλά και διασκευές επιλεγμένων κομματιών σπουδαίων 

φωνών του σύγχρονου ελληνικού πενταγράμμου. 

Στις 29 Ιουλίου η Ευανθία Ρεμπούτσικα με τους μουσικούς της παρουσίασε το θέαμα
“Η Παράσταση αρχίζει…”. Μια παράσταση με μουσικές γεννημένες μέσα από εικόνες.

Μουσικές που έντυσαν τον κινηματογράφο, την τηλεόραση και το θέατρο,
με χρώματα κι αρώματα Ανατολής και Δύσης. 

Όλα τα έσοδα των παραστάσεων δόθηκαν για την ενίσχυση
του Κοινωνικού Παντοπωλείου Αγκαλιάζω.

Συναυλίες “Μια Μελωδία, Μια Αγκαλιά”
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Έκθεση “Η Κύπρος στο Γύρισμα του 20ού Αιώνα” 
Το  Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου σε συνεργασία με την Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία 
της Ελλάδος (Ι.Ε.Ε.Ε) και το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, από τις 7 Οκτωβρίου μέχρι τις 2 Νοεμβρίου, 
παρουσίασαν τη φωτογραφική έκθεση “Η Κύπρος στο γύρισμα του 20ού αιώνα”. Η έκθεση 
συνοδεύτηκε από σχετική έκδοση και διαλέξεις .

Η έκθεση παρουσιάστηκε αρχικά στην Αθήνα, με αφορμή την 40ή επέτειο της τουρκικής εισβολής 
στην Κύπρο. Στη συνέχεια, η Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος και το Εθνικό Ιστορικό 
Μουσείο δώρισαν μια σειρά αντιγράφων των φωτογραφιών της έκθεσης στο Πολιτιστικό Ίδρυμα, 
ώστε η έκθεση να περιοδεύσει σε διάφορες πόλεις της Κύπρου.

Πρόκειται για 88 φωτογραφίες, οι οποίες παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά το 1901 στη μεγάλη 
“Κυπριακή Έκθεση” στο Ζάππειο. Στις φωτογραφίες απεικονίζονται η καθημερινή ζωή, οι φορεσιές, 
οι χοροί, οι ασχολίες, τα ήθη και τα έθιμα των κατοίκων του νησιού κατά τις πρώτες δεκαετίες της 
Αγγλοκρατίας. Επίσης, παρουσιάζονται τοπία, πρόσωπα ανώνυμων Κυπρίων των πόλεων ή της 
υπαίθρου, μνημεία και αρχαιότητες από όλη την Κύπρο.
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Το Πολιτιστικό Ίδρυμα και η Πρεσβεία του Ισραήλ στην Κύπρο, στο πλαίσιο της πολιτιστικής 
τους συνεργασίας συνέχισαν τη σειρά βραδινών διαλέξεων, η οποία το 2014 είχε ως γενικό τίτλο 

“Πολιτιστική Κληρονομιά και Αστικό Περιβάλλον: Η εμπειρία του Ισραήλ”.

Στόχος των διαλέξεων ήταν να κάνουν γνωστό στο ευρύ κοινό της Κύπρου τον σύγχρονο ισραηλινό 
πολιτισμό. Οι δύο ομιλίες δόθηκαν από διαπρεπείς καθηγητές στους τομείς της αρχιτεκτονικής και 
της συντήρησης. Μέσα από έργα που έγιναν στο Ισραήλ, οι ομιλητές μοιράστηκαν με το κυπριακό 

κοινό τις εμπειρίες τους, στοχεύοντας στην ενημέρωση για τη διάσωση
της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Στις 22 Οκτωβρίου μίλησε ο Giora Solar, αρχιτέκτονας, πολεοδόμος και αρχιτέκτονας περιβάλλοντος, 
με θέμα την “Αρχαιολογική και αστική συντήρηση στο Ισραήλ”.

Στις 19 Νοεμβρίου τη διάλεξη “Σύγχρονη κληρονομιά στο Ισραήλ - Η πόλη του Τελ Αβίβ”
έδωσε ο Michael Turner, κάτοχος έδρας στην UNESCΟ στους τομείς του Αστικού Σχεδιασμού και των 

Σπουδών Συντήρησης, όπως και καθηγητής στην
Bezalel Academy of Arts and Design, στην Ιερουσαλήμ. 

Βραδινές Διαλέξεις της Τετάρτης
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Από τη Φρουτοπία στο Νησί των Πυροτεχνημάτων.
Ένα συναρπαστικό ταξίδι στους μαγικούς κόσμους του Ευγένιου Τριβιζά.

Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου, στις 21-23 Νοεμβρίου διοργάνωσε τριήμερο εκδηλώσεων 
αφιερωμένο στο σύνολο του συγγραφικού έργου του Ευγένιου Τριβιζά.

Στις 21 Νοεμβρίου 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”. Πρόκειται για μια έκθεση του Μουσείου Γ. Γουναρόπουλου, 
εμπλουτισμένη με συμμετοχές Κυπρίων καλλιτεχνών, η οποία θα διαρκέσει μέχρι τον Ιούνιο 2015. 
Στις 22 Νοεμβρίου, το Πολιτιστικό διοργάνωσε αφήγηση για παιδιά, από τον Ευγένιο Τριβιζά, 
στον υπαίθριο χώρο του, στη Φανερωμένη. Στις 23 Νοεμβρίου, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων 
Σόλωνα Τριανταφυλλίδη, στα Κεντρικά Γραφεία της Τράπεζας Κύπρου, δόθηκε διάλεξη από τον 
Ευγένιο Τριβιζά με τίτλο “Η σφαγή των νηπίων”, η οποία είχε ως θέμα τον ρόλο της φαντασίας στο 
εκπαιδευτικό σύστημα, την επιστημονική πρόοδο και την επιχειρηματική καινοτομία. 

Επίσης, κατά τη διάρκεια της έκθεσης, προγραμματίστηκαν αναγνώσεις βιβλίων του αγαπημένου 
παραμυθά από γνωστούς ηθοποιούς, οι οποίες διοργανώνονται Σαββατοκυρίακα στη Φανερωμένη.
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To Σάββατο, 29 Νοεμβρίου 2014, πραγματοποιήθηκε το Τρίτο Εργαστήρι Οικονομικής Ιστορίας με 
θέμα “Τράπεζες και Πόλεμοι”. Το Εργαστήρι συνδιοργανώθηκε από το Ιστορικό Αρχείο Τράπεζας 

Κύπρου, το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου
και έλαβε χώρα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Είναι γεγονός ότι η  Νεότερη και Σύγχρονη Οικονομική Ιστορία της Κύπρου δεν έχει τύχει επαρκούς 
μελέτης. Στόχος του εργαστηρίου αυτού ήταν να φέρει σε επαφή μεταπτυχιακούς φοιτητές

(τόσο στην ιστορία όσο και στα οικονομικά), με τις διαθέσιμες πηγές οικονομικού και τραπεζικού 
χαρακτήρα, αντλώντας παραδείγματα από το Ιστορικό Αρχείο της Τράπεζας Κύπρου.

Σκοπός του Εργαστηρίου ήταν να αναδειχθεί η σημασία και να ενταχθεί
η οικονομική διάσταση στην ιστορία της Κύπρου.

Μετά από τις εισηγήσεις, πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή των φοιτητών, το Εργαστήριο με 
θέμα “Όψεις Οικονομικής Ιστορίας μέσα από την επεξεργασία τεκμηρίων του Ιστορικού Αρχείου 

Τράπεζας Κύπρου”. Οι φοιτητές αφού ενδιέτριψαν στο αρχειακό υλικό που τους δόθηκε από το 
Ιστορικό Αρχείο Τράπεζας Κύπρου, παρουσίασαν τα αποτελέσματα της έρευνάς τους στο κοινό.

Τρίτο Εργαστήρι Οικονομικής Ιστορίας
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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 πλουτίσουν τις γνώσεις τους 

γύρω από την ιστορία και τον
πολιτισμό της Κύπρου ή και άλλων χωρών.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
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Το 2014 πραγματοποιήθηκαν τρία διαφορετικά εκπαιδευτικά 
προγράμματα με στόχο οι μαθητές να βιώσουν με έναν ξεχωριστό 
τρόπο την επίσκεψή τους στις αντίστοιχες εκθέσεις / μουσεία. 

Θεοί και Ήρωες
Συνεχίστηκε το 2014 το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Μουσείου Ιστορίας 
της Κυπριακής Νομισματοκοπίας “Θεοί και Ήρωες”, το οποίο είχε ως στόχο 
να κεντρίσει το ενδιαφέρον των παιδιών σε θέματα που αφορούσαν στα 
νομίσματα, με έμφαση στη μυθολογία και την ιστορία. Το πρόγραμμα 
κάλυπτε την περίοδο των κυπριακών πόλεων-βασιλείων
(6ος-4ος αιώνας π.Χ.) και τα ελληνιστικά χρόνια (330-30 π.Χ.).
Τα παιδιά μέσα από μια διαλογική συζήτηση, εισάγονταν στο θέμα 
και ακολούθως καλούνταν να εργαστούν στο Μουσείο με τη βοήθεια 
τετραδίου, το οποίο περιείχε ασκήσεις, οι οποίες στόχευαν στην ανάπτυξη 
μιας σειράς δεξιοτήτων, όπως η παρατήρηση, η ανάλυση, η ανάκληση 
γνώσεων, η ομαδική εργασία, η συζήτηση και η δημιουργικότητα. 

Κύπρος και Γεωλογία. Ένα ταξίδι στον χρόνο
Το 2014 συνεχίστηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που σχεδιάστηκε 
στο πλαίσιο της έκθεσης “Κύπρος και Γεωλογία. Επιστήμη-Περιβάλλον-
Πολιτισμός” για να δώσει στα παιδιά απαντήσεις σε βασικά ερωτήματα 
που αφορούν στον κόσμο που μας περιβάλλει. Κατά τη διάρκεια 
του προγράμματος είχαν την ευκαιρία να δουν έντυπο οπτικό υλικό, 
πετρώματα, απολιθώματα, εργαλεία και αντικείμενα τα οποία σχετίζονται 
με τα μεταλλεία. Στόχος του προγράμματος ήταν η κατανόηση της 
σημασίας της επιστήμης της γεωλογίας και παράλληλα η ανάπτυξη 
της παρατηρητικότητας των παιδιών. Μέσα από εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες, τα παιδιά παρατηρούσαν, μάθαιναν και συζητούσαν 
διάφορα γεωλογικά θέματα όπως είναι το περιβάλλον, οι υδατικοί και 
ορυκτοί πόροι, ο χαλκός και η νεότερη μεταλλευτική βιομηχανία. Το 
πρόγραμμα συνοδευόταν από εκπαιδευτικό τετράδιο με ενημερωτικά 
κείμενα και ασκήσεις. 

Κυπριακά Χαρτονομίσματα. Εικόνες και Σύμβολα
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα παρουσιάζεται στο πλαίσιο της έκθεσης 
“Κυπριακά Χαρτονομίσματα. Περιβάλλον-Ιστορία-Λαϊκή Τέχνη.
Η εικονογραφία τους μέσα από τις Συλλογές του Πολιτιστικού Ιδρύματος 
Τραπέζης Κύπρου”. Το πρόγραμμα εισάγει τα παιδιά με συνοπτικό τρόπο, 
στην ιστορία του κυπριακού χαρτονομίσματος και στην εικονογραφία 
του μέσα από τα θέματα της ιστορίας, του φυσικού περιβάλλοντος 
και της λαϊκής τέχνης της Κύπρου. Τα παιδιά ανακαλύπτουν την 
ιστορία των χαρτονομισμάτων και μαθαίνουν να παρατηρούν τα 
βασικά χαρακτηριστικά και τη σημασία τους. Το πρόγραμμα συνοδεύει 
εκπαιδευτικό τετράδιο.



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

διαλέξεων που πραγματοποιούνται ανά τριετία, όπως 
της “Ιστορίας και Αρχαιολογίας”, της “Νομισματικής” και 

της “Χαρτογραφίας”. Επίσης, ετησίως διοργανώνονται 
παρουσιάσεις των νέων εκδόσεων και εκθέσεων σε 

συνδυασμό με συναφείς διαλέξεις και εκδρομές. 

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. Αθλοθετεί, 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–Εκδρομές

Διάλεξη και παρουσίαση έκδοσης 
Η Εθνογραφική Συλλογή του Ομίλου Λαϊκής
Η παρουσίαση έγινε στις 25 Φεβρουαρίου από τη συγγραφέα τής 
έκδοσης, Ευφροσύνη Ριζοπούλου-Ηγουμενίδου, Ομότιμη Καθηγήτρια 
στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, μέσα 
από τη διάλεξη “Η Εθνογραφική Συλλογή της οικογένειας Πιερίδη”. 
Η Εθνογραφική Συλλογή αποτελεί δημιούργημα τριών γενεών της 
οικογένειας Πιερίδη, στη Λάρνακα. Πρόκειται για μια σημαντική συλλογή 
ειδών κυπριακής λαϊκής τέχνης, η οποία αποκτήθηκε από τον Όμιλο 
Λαϊκής το 2006 και από τον Ιούνιο του 2013 ανήκει στις Συλλογές του 
Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Στον χώρο της διάλεξης 
εκτίθονταν αντιπροσωπευτικά αντικείμενα από τη Συλλογή.

Παρουσίαση νέας έκδοσης
Το Αρχαίο Θέατρο και η Κύπρος
Στις 7 Μαρτίου, το Πολιτιστικό Ίδρυμα παρουσίασε την έκδοση Το 
Αρχαίο Θέατρο και η Κύπρος σε επιμέλεια Άντρης Χ. Κωνσταντίνου και 
Ιωάννας Χατζηκωστή. Ο τόμος αποτελεί τα πρακτικά του ομώνυμου 
συμποσίου που διοργανώθηκε το 2011. Ανάμεσα στους συγγραφείς 
συγκαταλέγονται διακεκριμένοι ειδικοί από την Κύπρο, την Ελλάδα και το 
εξωτερικό, πανεπιστημιακοί καθηγητές, αλλά και άνθρωποι του θεάτρου, 
οι οποίοι αναλύουν ζητήματα θεατρικής αρχαιολογίας, φιλολογίας και 
θεατρολογίας. Ομιλητής στην εκδήλωση ήταν ο Σάββας Πατσαλίδης, 
Καθηγητής Θεατρολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
με την εισήγηση “Μια αποκαλυπτική διαδρομή: το αρχαίο θέατρο στην 
Κύπρο”.

Διαλέξεις στο πλαίσιο της έκθεσης “Η Κύπρος στο γύρισμα του 20ού αιώνα”
Στο πλαίσιο της φωτογραφικής έκθεσης “Η Κύπρος στο γύρισμα του 20ού 
αιώνα” διοργανώθηκαν δύο διαλέξεις. Στις 14 Οκτωβρίου, 
ο Γιώργος Γεωργής, Αναπληρωτής Καθηγητής και η Χριστίνα-Έβελυν 
Χριστοδουλίδου, Υποψήφια Διδάκτορας στο Τμήμα Ιστορίας και 
Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου έδωσαν τη διάλεξη με θέμα 
“Ο Γεώργιος Φραγκούδης και η μεγάλη Κυπριακή Έκθεση στην Αθήνα, 
το 1901”. Στις 29 Οκτωβρίου, η Ευφροσύνη Ριζοπούλου-Ηγουμενίδου, 
Ομότιμη Καθηγήτρια στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του 
Πανεπιστημίου Κύπρου, παρουσίασε το θέμα “Η έκθεση των κυπριακών 
ενδυμασιών εν Αθήναις, το 1901. Εθνική ταυτότητα και
τοπικός χαρακτήρας”.

Διαλέξεις και Εκδρομές “Ένα ταξίδι στη γεωλογία της Κύπρου”
Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου στο πλαίσιο της παρουσίασης 
της έκθεσης και της έκδοσης Κύπρος και Γεωλογία. Επιστήμη-Περιβάλλον-
Πολιτισμός, από τον Ιανουάριο μέχρι τον Δεκέμβριο του 2014, διοργάνωσε 
σειρά διαλέξεων και εκδρομών. Οι διαλέξεις πραγματοποιούνταν από τους 
δύο συγγραφείς του βιβλίου και επιμελητές της έκθεσης, τους γεωλόγους 
Γεώργιο Κωνσταντίνου και Ιωάννη Παναγίδη, οι οποίοι συνόδευαν και 
ξεναγούσαν τους συμμετέχοντες και στις εκδρομές. 
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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
27 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 11 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 Τραπέζης Κύπρου, στις 7 Απριλίου διοργάνωσαν 

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

Ίδρυμα. Η εκδήλωση εντάχθηκε στις εκδηλώσεις για τα 40χρονα του 
ΚΣΠΝΒ και τέθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού, 

Κώστα Καδή. Στην εκδήλωση απεύθυνε χαιρετισμό ο Υπουργός και στη 
συνέχεια παρουσιάστηκε από τον Πρόεδρο του ΚΣΠΝΒ, Κώστα Κατσώνη, η 

δράση του Συνδέσμου από το 1974 έως το 2014. Η Διευθύντρια
του Πολιτιστικού, Λευκή Μιχαηλίδου, παρουσίασε τα 37 χρόνια 

αθλοθέτησης του διαγωνισμού, κατ’ αρχήν από την Τράπεζα Κύπρου και 
στη συνέχεια από το Πολιτιστικό Ίδρυμα. Η εκδήλωση

περιλάμβανε, μεταξύ άλλων, έκθεση βραβευθέντων βιβλίων και
μουσική παρέμβαση από το Μουσικό Λύκειο Λάρνακας.

Αποτελέσματα Διαγωνισμού Παιδικής Νεανικής Λογοτεχνίας 2013
Η επιτροπή αποφάσισε να δώσει το πρώτο βραβείο στην Άννα Κουπάνου 

για το μυθιστόρημά της Η απίστευτη αποκάλυψη του Σεμπάστιαν 
Μοντεφιόρε και δεύτερο βραβείο στην Εύα Κασιάρου για το

μυθιστόρημα Μυστήριο στην αυλή. Έπαινος απονεμήθηκε στη
Βασιλική Κατή, για το μυθιστόρημά της Νυφ-ήλια. 

Αποτελέσματα Διαγωνισμού
Πρωτοεμφανιζόμενου Συγγραφέα Παιδικής Νεανικής Λογοτεχνίας 2013

Η επιτροπή αποφάσισε να μην δώσει πρώτο βραβείο, αλλά δεύτερο 
βραβείο στον Κώστα Πραξιτέλους για το νεανικό μυθιστόρημα

Του τόπου μου τα πάθη και έπαινο στον Κώστα Παπαϊωάννου για το 
παιδικό μυθιστόρημα Τρία ξαδέρφια και ένα αερόστατο. 

Αποτελέσματα Διαγωνισμού Εικονογράφησης 2013
Στον Διαγωνισμό Εικονογράφησης του βραβευμένου βιβλίου

Η απίστευτη αποκάλυψη του Σεμπάστιαν Μοντεφιόρε της
 Άννας Κουπάνου, υπήρχαν συμμετοχές από Ελλάδα και Κύπρο.

Πρώτο βραβείο δόθηκε στη Δέσποινα Μανώλαρου.  
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..............................................................Δωρεές

Παγκύπριοι Αγώνες Σχολικού Θεάτρου και Αρχαίου Δράματος 
εις μνήμη Παναγιώτη Σέργη
Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου αθλοθετεί τα τελευταία 
18 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 25οι παγκύπριοι αγώνες 
διεξήχθηκαν στο διάστημα 17 Φεβρουαρίου-24 Μαρτίου 2014. Τα 
σχολεία και οι παραστάσεις που διακρίθηκαν είναι τα ακόλουθα:

Στην κατηγορία Σύγχρονο Θέατρο, Γυμνάσια & Λύκεια:
Περιφέρεια Λευκωσίας
• Γυμνάσιο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’- Πλατύ, “Θύμα κλοπής”
του Άντριου Πέιν
• Ιδιωτικό Σχολείο Ολύμπιον, “Η Πεντανόστιμη” της Λένας Διβάνη
Περιφέρεια Λάρνακας και Ελεύθερης Αμμοχώστου
• Γυμνάσιο Πετράκη Κυπριανού, “Ευτυχώς τρελλάθηκα”
του Γιώργου Ρούσσου
• Λύκειο Αγίου Γεωργίου Λάρνακας, “Δείπνο ηλιθίων” του Φράνσις Βέμπερ
Περιφέρεια Λεμεσού και Πάφου
• Γυμνάσιο Αγίου Αθανασίου, “Οι Ηλίθιοι” του Νηλ Σάιμον
• Λύκειο Αγίας Φυλάξεως, “Κλέψε λιγότερο” του Ντάριο Φο

Στην κατηγορία Αρχαίο Δράμα (Παγκύπρια):
Λύκειο Εθνομάρτυρα Κυπριανού Στροβόλου, “Λυσιστράτη” του Αριστοφάνη

Διαγωνισμός περιοδικού Παιδική Χαρά
Από το 2001 θεματικές εκθέσεις των Μουσείων του Πολιτιστικού 
Ιδρύματος ή περιοδικές εκθέσεις του, συνδέονται με ένα μηνιαίο 
διαγωνισμό τον οποίο το Πολιτιστικό ετοιμάζει και παρουσιάζει στο 
περιοδικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Παιδική Χαρά. Η συμμετοχή των 
μαθητών είναι από όλη την Κύπρο. Ως έπαθλα δωρίζονται βιβλία από 
την εκδοτική σειρά του Πολιτιστικού Ιδρύματος “Παιδική και Νεανική 
Λογοτεχνία”.

Δωρεές σε βιβλιοθήκες και κοινωφελή ιδρύματα
Εκτός από διάφορους διαγωνισμούς, περισσότερες από 100 εκδόσεις 
του Πολιτιστικού δόθηκαν φέτος σε διάφορες κοινότητες και κοινωφελή 
ιδρύματα, όπως στην Ιερά Μονή του Αγίου Ηρακλειδίου, ώστε να
εμπλουτιστούν οι βιβλιοθήκες τους και να διευκολυνθεί η έρευνα
για τους ειδικούς μελετητές και το ευρύ κοινό.



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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Ο Ναός του  Αρχαγγέλου Μιχαήλ στον Πεδουλά
Στυλιανός Περδίκης, αρχαιολόγος

Κυκλοφόρησε ο όγδοος τόμος στη σειρά των Οδηγών 
Βυζαντινών Μνημείων της Κύπρου με τίτλο Ο Ναός του  

Αρχαγγέλου Μιχαήλ στον Πεδουλά (στα Ελληνικά).
Η έκδοση έγινε από το Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης 

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 και το εικονοστάσιο.

Στο κεφάλαιο για το εικονογραφικό πρόγραμμα 
παρουσιάζονται οι τοιχογραφίες του ναού, τις οποίες 

υπογράφει το 1474 ο ζωγράφος  Μηνάς από τη 
Μυριανθούσα, ενώ γίνεται ιδιαίτερος σχολιασμός για την 
αναθηματική τοιχογραφία με την οικογένεια του δωρητή 

ιερέα Βασιλείου Χάμαδου και τη μνημειακή απεικόνιση του 
ξιφοφόρου Αρχαγγέλου Μιχαήλ. 

Στο επόμενο κεφάλαιο γίνεται λόγος για εικονογραφικές 
και τεχνοτροπικές παρατηρήσεις που αφορούν στον 

τοιχογραφικό διάκοσμο και περιγραφή των εικόνων του 
ναού, οι οποίες είναι έργα του Μηνά (γύρω στο 1474) και 

του Λουκά (16ος αι.).

Στη συνέχεια δίνεται το γλωσσάρι, κατάλογος ολοσέλιδων 
φωτογραφιών και η βιβλιογραφία. Τέλος, παρατίθενται 

αρχιτεκτονικά σχέδια του ναού που έγιναν από τον
Διομήδη Μυριανθέα, αρχιτέκτονα. Στις ανόψεις των 

σχεδίων αποτυπώνονται και οι αριθμούνται
όλες οι τοιχογραφίες του ναού.

Οδηγοί Βυζαντινών Μνημείων..................................................................................
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Ο Nαός του Τιμίου Σταυρού του Αγιασμάτι
Κείμενα: Χρήστος Αργυρού, Διομήδης Μυριανθεύς
Αγγλική μετάφραση: Deborah Whitehouse

Μετά την πρώτη έκδοση του 2006, το 2014 
επανακυκλοφόρησε Ο Ναός του Τιμίου Σταυρού του 
Αγιασμάτι στα Αγγλικά. Mέσα στις σελίδες του ευσύνοπτου 
και εικονογραφημένου οδηγού, ο επισκέπτης μπορεί να 
γνωρίσει την ιστορία της Μεσαιωνικής Mονής του Τιμίου 
Σταυρού του Αγιασμάτι που βρίσκεται κοντά στο χωριό 
Πλατανιστάσα. Στο κεφάλαιο για την αρχιτεκτονική του 
ναού δίνονται χρήσιμες πληροφορίες για την τυπολογία 
του μνημείου και τα υλικά δομής. Στα κεφάλαια που 
αναφέρονται στις τοιχογραφίες του ιερού βήματος, 
του κυρίως ναού και του περιστώου, σχολιάζονται και 
περιγράφονται οι αριστουργηματικές παραστάσεις 
που καλύπτουν σχεδόν όλες τις επιφάνειες των τοίχων 
του μνημείου. Σε άλλο κεφάλαιο περιγράφονται το 
ξυλόγλυπτο εικονοστάσιο, οι φορητές εικόνες, η αγία 
Τράπεζα και η επίπλωση του ναού. Στο τελευταίο κεφάλαιο 
παρουσιάζεται ο διάκοσμος των ξύλινων ελκυστήρων 
και το δάπεδο του ναού, πλίνθοι του οποίου φέρουν 
εγχάρακτα και έκτυπα σχέδια. Το μνημείο ανήκει στον 
κατάλογο της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της 
UNESCO. Ο οδηγός κυκλοφορεί, επίσης, στην ελληνική και 
τη γερμανική γλώσσα.

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

Ο Nαός της Παναγίας της Φορβιώτισσας στην Ασίνου
Κείμενα: Χριστόδουλος Χατζηχριστοδούλου, Διομήδης Μυριανθεύς

Ρωσική μετάφραση: Βιτάλι Ζαϊκόβσκυ

Μετά την πρώτη έκδοση του 2002, το 2014 
επανακυκλοφόρησε Ο Nαός της Παναγίας της Φορβιώτισσας 

στην Aσίνου στα Ρωσικά. Είναι το μοναδικό κατάλοιπο 
της Mονής των Φορβίων, που ιδρύθηκε από το μάγιστρο 
Nικηφόρο Iσχύριο το 1099. O ναός είναι κατάγραφος με 

τοιχογραφίες που χρονολογούνται στον 12ο, 13ο, 14ο 
και 17ο αιώνα. H αρχιτεκτονική του ναού σε συνδιασμό 

με τον εξαιρετικό τοιχογραφικό διάκοσμο, καθιστούν 
το μνημείο ως ένα από τα σημαντικότερα Bυζαντινά 

μνημεία που έχουν διασωθεί. Για τους πιο πάνω λόγους, 
το μνημείο ανήκει σήμερα στην Παγκόσμια Kληρονομιά 

(UNESCO). O οδηγός περιέχει την ιστορία της Mονής 
των Φορβίων, αρχιτεκτονική περιγραφή του μνημείου, 

περιγραφή και σχολιασμό των τοιχογραφιών, του 
ξυλόγλυπτου εικονοστασίου και των φορητών εικόνων, 

που συνοδεύονται από κατόψεις, διαγράμματα τομών με 
αρίθμηση των τοιχογραφιών και έγχρωμες φωτογραφίες 

του εσωτερικού και του εξωτερικού τού μνημείου. 
Ο οδηγός κυκλοφορεί, επίσης, στην ελληνική, την αγγλική, 

τη γαλλική και τη  γερμανική γλώσσα.
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Κύπρος και Γεωλογία
Επιστήμη-Περιβάλλον-Πολιτισμός

Γεώργιος Κωνσταντίνου και Ιωάννης Παναγίδης, γεωλόγοι

Κάθε χρόνο η Ακαδημία Αθηνών, το Ανώτατο Πνευματικό 
Ίδρυμα του Ελληνισμού, τιμά άτομα, ομάδες και σωματεία 

που προσέφεραν κάτι ξεχωριστό στον τόπο τους ή στη 
χώρα τους, απονέμοντας βραβεία και τιμητικές διακρίσεις 

που στόχο έχουν την καλλιέργεια και προαγωγή των 
Επιστημών, των Γραμμάτων και των Καλών Τεχνών. 
Στην καθιερωμένη ετήσια Πανηγυρική Συνεδρία της 

Ακαδημίας Αθηνών, η οποία πραγματοποιήθηκε στις
19 Δεκεμβρίου 2014 στο Μέγαρό της, απονεμήθηκαν τα 

βραβεία και οι έπαινοι του Ιδρύματος για το 2014. Μεταξύ 
αυτών που τιμήθηκαν είναι και οι γεωλόγοι,

Γεώργιος Κωνσταντίνου και Ιωάννης Παναγίδης
 στους οποίους απονεμήθηκε έπαινος με εισήγηση της 

Τάξης των Θετικών Επιστημών. 
  

Το βιβλίο περιγράφει και παρουσιάζει με
πανοραμικές φωτογραφίες και σχεδιαγράμματα τη

γένεση και ανάδυση της Κύπρου καθώς και τις
γεωλογικές διεργασίες οι οποίες δημιούργησαν

ένα νησί με ιδιαίτερα τοπογραφικά χαρακτηριστικά, 
ιδιάζουσες μικροκλιματολογικές συνθήκες,

γόνιμα εδάφη, καλυμμένα με πυκνά δάση και
μεγάλη ποικιλία χλωρίδας και πανίδας, πλούσιο σε

υδατικούς και ορυκτούς πόρους, καθώς και
υδρογονάνθρακες. Όλα αυτά μαζί με τη

γεωγραφική θέση του νησιού στο σταυροδρόμι
τριών ηπείρων αποτέλεσαν τη βάση τής δέκα χιλιάδων 

χρόνων ιστορίας, τέχνης και πολιτισμού.

Το βιβλίο δεν απευθύνεται μόνο στους γεωεπιστήμονες, 
αλλά και σε πολλούς άλλους επιστήμονες όπως ιστορικούς, 

αρχαιολόγους, γεωπόνους, μεταλλειολόγους, πολιτικούς
μηχανικούς, υδρολόγους, γιατρούς, δασκάλους,

καθηγητές Μέσης Εκπαίδευσης και Πανεπιστημίων
για σκοπούς διδασκαλίας μαθητών και φοιτητών και 

γενικά σε κάθε άνθρωπο που θέλει να γνωρίσει την Κύπρο.

Το βιβλίο χωρίζεται σε εννέα βασικά κεφάλαια:
Γεωγραφική θέση και φυσικά χαρακτηριστικά,

Προγενέστερες γεωλογικές εργασίες,
Γεωλογία, Η ανύψωση της Κύπρου και η 

παλαιογεωγραφική της εξέλιξη, Ο εποικισμός από 
τα πρώτα ζώα και φυτά, Γεωκίνδυνοι και φυσικές 
καταστροφές, Ορυκτοί πόροι, Υδατικοί πόροι, και 

Υδρογονάνθρακες. H έκδοση συμπληρώνεται με εκτενή 
βιβλιογραφία και γλωσσάρι.

Βράβευση Έκδοσης..................................................................................



Η Αγορά είναι το κατάστημα του Πολιτιστικού 
Ιδρύματος Τραπέζης 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.

Από το 2013, στην Αγορά πωλούνται και οι εκδόσεις 
του Πολιτιστικού Κέντρου της Λαϊκής Τράπεζας, οι 

οποίες επικεντρώνονται στους τομείς της ιστορίας, της 
λαογραφίας, της ιστορίας της τέχνης κ.ά.

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
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..................................................................................Νέα 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:

Σημειωματάρια
Εμπνευσμένα από τα παραδοσιακά 

κυπριακά κεντήματα.
Εθνογραφική Συλλογή.

Mouse pad
Εμπνευσμένο από τα παραδοσιακά 
κυπριακά κεντήματα.
Εθνογραφική Συλλογή.

Τσάντα
Εμπνευσμένη από κολοσσιαία κεφαλή 

γενιοφόρου άνδρα.
Κυπρο-Αρχαϊκή περίοδος, 750-480 π.Χ.

Συλλογή Γεωργίου και Νεφέλης Τζιάπρα Πιερίδη.
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..................................................................................

Χριστουγεννιάτικο στολίδι
Φιλοτέχνηση: Αντιγόνη
Εμπνευσμένο από την
Εθνογραφική Συλλογή.

Τσάντα
Εμπνευσμένη από ξυλόγλυπτο “τυπάρι” 
(σφραγίδα άρτου).
Εθνογραφική Συλλογή.

Χριστουγεννιάτικο στολίδι
Φιλοτέχνηση: Αντιγόνη

Εμπνευσμένο από την Εθνογραφική και
τη Χαρτογραφική Συλλογή.



..................................................................................
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Σειρά Παιχνίδι
Φιλοτέχνηση: Katia’s Treasures

Περιδέραιο. Ελεύθερη απόδοση από τη διακόσμηση 
στις επίπεδες πλευρές χρυσής “τυλιγάδας” 

(κουβαρίστρα ή κουδουνίστρα).
Κυπρο-Αρχαϊκή περίοδος, 6ος αιώνας π.Χ.

Συλλογή Γεωργίου και Νεφέλης Τζιάπρα Πιερίδη.

Φιλοτέχνηση: Παρασκευή 
Γελαράκη
Σκουλαρίκια με επιρροή
από κέντημα.
Εθνογραφική Συλλογή.

Φιλοτέχνηση: Peripatum
Σκουλαρίκια εμπνευσμένα από

αγγείο με ομόκεντρους κύκλους.
Κυπρο-Αρχαϊκή περίοδος, 750-480 π.Χ.   

Συλλογή Γεωργίου και
Νεφέλης Τζιάπρα Πιερίδη.
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..................................................................................Εκδόσεις
Το Πολιτιστικό Ίδρυμα έχει αναπτύξει ένα σημαντικό εκδοτικό πρόγραμμα, 
το οποίο απαριθμεί περισσότερες από 200 εκδόσεις. Από το 2013, στο 
πωλητήριο του Ιδρύματος διατίθενται και οι εκδόσεις του Πολιτιστικού 
Κέντρου της Λαϊκής Τράπεζας. Ενδεικτικές εκδόσεις: 

Αρωματικά και Αρτυματικά Φυτά στην Κύπρο.
Από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα (2007)

Γεώργιος Ν. Χατζηκυριάκου

Στο βιβλίο περιγράφονται 206 δενδρώδη, θαμνώδη, 
ημιθαμνώδη και ποώδη φυτά (189 είδη, 26 υποείδη και ένα 

υβρίδιο), τα οποία περιέχουν ή εκκρίνουν αιθέρια έλαια
και άλλες ουσίες, ή μπορούν να αξιοποιηθούν ως άρτυμα 

για να προσδώσουν στα φαγητά και άλλα παρασκευάσματα 
γεύση, νοστιμιά και άρωμα. Εκτός από την περιγραφή των 

φυτών δίνονται, κατά το δυνατό, συγκεντρωμένα στοιχεία και 
πληροφορίες που αφορούν στην ονοματολογία, την οικολογία 

και την εξάπλωσή τους στην Κύπρο και σε άλλες χώρες.
Η έκδοση κυκλοφορεί και στην αγγλική γλώσσα.  

Οι Σιδηρόδρομοι της Κύπρου (2004)
Michael Radford

Έκδοση που παρουσιάζει την ιστορία του 
Κυπριακού Κυβερνητικού Σιδηροδρόμου, καθώς 
και εκείνη των σιδηροδρόμων των μεταλλείων 
της Κύπρου. Η έκδοση συνοδεύεται από πλούσιο 
φωτογραφικό υλικό και αποτελεί ένα ταξίδι 
μάθησης για τις νεότερες γενιές, αλλά και ένα ταξίδι 
γεμάτο θύμησες για τις παλαιότερες.

Τηλέμαχος Κάνθος.
Το πορτρέτο ενός δημιουργού (2005)

Χρύσανθος Χρίστου, Ελένη Κάνθου

Αποτελείται από δύο τόμους. Στον Α’ τόμο 
παρουσιάζεται η βιογραφία του Kάνθου, με τα 

μάτια της θυγατέρας του. Aκολουθεί η τεχνοκριτική 
ανάλυση του εικαστικού έργου του ζωγράφου από 

τον ακαδημαϊκό Xρύσανθο Xρήστου.
Ο Β’ τόμος είναι αποκλειστικά αφιερωμένος στη 

φωτογραφική τεκμηρίωση του έργου του Kάνθου, 
όπου ο θεατής καλείται να απολαύσει τη μαγεία του 

εικαστικού κόσμου του καλλιτέχνη.
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..................................................................................Προσφορές Εκδόσεων Πολιτιστικού Ιδρύματος 
Από τις 30 Νοεμβρίου μέχρι τις 19 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε, όπως κάθε 

χρόνο, η περίοδος προσφορών των εκδόσεων και άλλων προϊόντων της Αγοράς.
Παρουσιάστηκαν, επίσης, τα νέα προϊόντα, εμπνευσμένα από

τις Συλλογές και τα Μουσεία του Πολιτιστικού Ιδρύματος. 

Ο Louis Fran  çois Cassas και η Κύπρος (2009)
Έξι πανομοιότυπα από τη Συλλογή Χαρακτικών του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου

Παρουσιάζουν απόψεις πόλεων και μνημείων της Κύπρου. Πρόκειται για απόψεις της Κερύνειας, της 
Λάρνακας, της Αμμοχώστου, του αβαείου του Μπέλαπαϊς και του κάστρου του Αγίου Ιλαρίωνα.

Χάρτες της Κύπρου από τον 10ο έως τον 18ο αιώνα (2009)
Έντεκα πανομοιότυπα από τη Χαρτογραφική Συλλογή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου

Πρόκειται για χάρτες της Κύπρου που κυκλοφόρησαν στην Ευρώπη και περιέχουν σημαντικές 
πληροφορίες τόσο για τη χαρτογράφηση του νησιού, όσο και για τη μακραίωνη και πολυτάραχη 
ιστορία του. Εκτός από τους χάρτες της Κύπρου, υπάρχει στην κασετίνα
και μια άλλη ομάδα χαρτών της Μεσογείου και της Εγγύς Ανατολής.

..................................................................................Συλλεκτικές Κασετίνες
Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου προχώρησε τα τελευταία χρόνια 

στην έκδοση διάφορων συλλεκτικών κασετίνων.
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Διοικητικό Συμβούλιο Πολιτιστικού Ιδρύματος από τον Φεβρουάριο 2014 

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
Άριστος Στυλιανού
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

Δρ Χριστόδουλος Χατζηχριστοδούλου, Υπεύθυνος Ιστορικού Αρχείου Τράπεζας Κύπρου





ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ
ΤΡΑΠΕΖΗΣ 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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