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το 2011 το πολιτιστικό Ίδρυμα τραπέζης κύπρου 
συμπλήρωσε 27 χρόνια ζωής και προσφοράς. 

στο δελτίο αυτό παρουσιάζεται ο απολογισμός της 
δράσης του πολιτιστικού ιδρύματος για το 2011, 

μια χρονιά ιδιαίτερα παραγωγική και δημιουργική.
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Από την ίδρυσή του, το 1984, μέχρι σήμερα, το πολιτιστικό Ίδρυμα τραπέζης κύπρου έχει 
αναπτύξει πλούσια και πολύμορφη δραστηριότητα, υπηρετώντας τους στόχους που η τράπεζα 
κύπρου είχε θέσει με την ίδρυσή του. Βασικοί στρατηγικοί στόχοι του πολιτιστικού ιδρύματος 
είναι η προώθηση της έρευνας, της μελέτης και προαγωγής του κυπριακού πολιτισμού στους 
τομείς της αρχαιολογίας, της ιστορίας, της τέχνης και της λογοτεχνίας, καθώς επίσης και η 
διάσωση και προβολή της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς του νησιού, στην κύπρο και 
στο εξωτερικό, με έμφαση στη διεθνή προβολή του μακραίωνου ελληνικού πολιτισμού.

το πολιτιστικό Ίδρυμα έχει την έδρα του στο παλαιό κτήριο διοίκησης της τράπεζας κύπρου 
στην γειτονιά της Φανερωμένης, στο ιστορικό κέντρο της λευκωσίας. πέραν των άλλων 
δραστηριοτήτων του, το Ίδρυμα διαφυλάσσει και πέντε κυπρολογικές συλλογές: Νομισμάτων, 
Χαρτών, Χειρογράφων και Παλαιτύπων, Χαρακτικών, Παλαιών Φωτογραφιών και Υδατογραφιών, 
Σύγχρονης Kυπριακής Tέχνης.

Επίσης, το πολιτιστικό Ίδρυμα τραπέζης κύπρου διαχειρίζεται δύο μουσεία: το μουσείο 
ιστορίας της κυπριακής νομισματοκοπίας, το Αρχαιολογικό μουσείο της συλλογής Γεωργίου 
και νεφέλης τζιάπρα πιερίδη (δωρεά κλειούς και σόλωνα τριανταφυλλίδη). 

οι συλλογές του πολιτιστικού ιδρύματος έχουν κατά καιρούς εμπλουτιστεί με τις ακόλουθες 
δωρεές: το 2008, με το φωτογραφικό αρχείο των μanuel Baud-Bovy και Αριστέας τζάνου 
Baud-Bovy, το 1999, με την Αρχαιολογική συλλογή Γεωργίου και νεφέλης τζιάπρα πιερίδη, 
από τους κλειώ και σόλωνα τριανταφυλλίδη, το 1993 με τη Χαρτογραφική συλλογή του 
Αντωνάκη και της λώρας Γεωργιάδη, το 1988 με τη Χαρτογραφική συλλογή του μίκη και της 
Αγνής μιχαηλίδη, το 1987 με 51 υδατογραφίες με θέμα «τα αγριολούλουδα της κύπρου» από τη 
δημιουργό τους Electra Megaw.

το πολιτιστικο ιδΡυμΑ 
τΡΑπΕΖησ κυπΡου 
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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 Ίδρυμα 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 και εκτός κύπρου, αναπτύσσοντας στενές σχέσεις συνεργασίας με 
σημαντικούς οργανισμούς και μουσεία όχι μόνο της κύπρου αλλά και του εξωτερικού και 
έχοντας μέχρι στιγμής διοργανώσει περισσότερες από 45 εκθέσεις στην κύπρο, την Ελλάδα και 
άλλες ευρωπαϊκές πόλεις. Tον Φεβρουάριο του 2000 ιδρύθηκε παράρτημα του πολιτιστικού 
ιδρύματος στην Ελλάδα.

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 

•	 To 1991 από την ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος 

•	 το 1990 από το διεθνή οργανισμό συλλεκτών Χαρτών (ιμCoS)
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το πολιτιστικό Ίδρυμα διαχειρίζεται δύο μουσεία.  στόχος 
της λειτουργίας των μουσείων είναι η απρόσκοπτη 

πρόσβαση του κοινού σε δύο από τις πιο σημαντικές 
συλλογές του.  τα μουσεία είναι ανοικτά καθημερινά 

και διοργανώνονται σε τακτική βάση εκπαιδευτικά 
προγράμματα για μαθητές δημοτικής και μέσης 

Εκπαίδευσης με την συνεργασία του υπουργείου παιδείας 
και πολιτισμού της κυπριακής δημοκρατίας. τα μουσεία 
στεγάζονται στο κτήριο του πολιτιστικού ιδρύματος, σε 

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

μουσΕιΑ
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το Mουσείο Iστορίας της Kυπριακής 
Nομισματοκοπίας 
το Mουσείο λειτούργησε το 1995 και είναι το μοναδικό στο 
είδος του στην κύπρο. στη μόνιμη αυτή έκθεση εκτίθεται μεγάλο 
μέρος της Nομισματικής συλλογής του Iδρύματος. H παρουσίαση 
των 500 και πλέον νομισμάτων, τα οποία χωρίζονται σε εννέα 
χρονολογικές περιόδους (23 προθήκες) έχει ως στόχο την 
προβολή της πολυτάραχης ιστορίας της Kύπρου.  H παρουσίαση 
αρχίζει με τα πρώτα νομίσματα που εκδόθηκαν στο νησί τον 6ο 
αι. π.X. και φτάνει μέχρι τη σύγχρονη εποχή. 

διεθνής ημέρα μουσείων 18 μαΐου 
με την ευκαιρία της διεθνούς ημέρας μουσείων, του διεθνούς 
συμβουλίου μουσείων (ιCOM), το πολιτιστικό Ίδρυμα, όπως 
και κάθε χρονιά, ανταποκρίθηκε με τη διοργάνωση ειδικού 
προγράμματος δραστηριοτήτων με τίτλο “κειμήλια και μνήμη”,  
σε όλους τους εκθεσιακούς χώρους του ιδρύματος.

στο μουσείο ιστορίας της κυπριακής νουμισματοκοπίας 
παρουσιάστηκε σε ειδική προθήκη η δωρεά του ζεύγους νίκου 
και τασούλας πελίδη κάτω από τον τίτλο “μια συλλογή 
νομισμάτων από διάφορες χώρες”. 

Aρχαιολογικό Mουσείο της συλλογής Γεωργίου  
και Nεφέλης Tζιάπρα πιερίδη  
(δωρεά Kλειώς και σόλωνα Tριανταφυλλίδη) 
η δωρεά έγινε το 1999 και το μουσείο εγκαινιάστηκε το 2002. 
η συλλογή, η οποία αριθμεί περισσότερα από 600 αντικείμενα 
καλύπτει ένα ευρύ φάσμα της κυπριακής αρχαιολογίας από την 
πρώιμη Eποχή του Xαλκού (2500 π.X.) έως και τη Mεσαιωνική 
περίοδο (16ος αιώνας). περιλαμβάνει μοναδικά δείγματα 
μυκηναϊκής κεραμικής και αντιπροσωπευτικά δείγματα 
κεραμικής της Γεωμετρικής, Αρχαϊκής, κλασικής, Ρωμαϊκής 
και Mεσαιωνικής περιόδου, πήλινα ειδώλια, μια σημαντική 
συλλογή λίθινων γλυπτών και σφραγίδων, κοσμήματα, 
νομίσματα και χάλκινα αντικείμενα.

Από τον ιανουάριο του 2011 εγκαινιάστηκε το εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα για το μουσείο με τίτλο: Το άγαλμα που χορεύει. 
το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης. 
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το πολιτιστικό Ίδρυμα διαχειρίζεται πέντε κυπρολογικές 
συλλογές για τις οποίες εφαρμόζει 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.

συλλοΓΕσ 
νΕΑ AποκτημΑτΑ
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Nομίσματα

Λάπηθος. Αγνώστου βασιλιά,  
τέλη 6ου αιώνα - 480 π.Χ. 

 Αργυρός σίγλος, βάρος 10.68 γρ., διάμετρος 22 χιλ.

Ε.: κεφαλή Αφροδίτης με ταινία και ενώτιο.

ο.: κεφαλή Αθηνάς με κορινθιακό κράνος. 

τα νομίσματα του βασιλείου της λαπήθου απεικονίζουν 
κυρίως την θεά Αθηνά, την Αφροδίτη, τον ήρωα ηρακλή 

και φέρουν επιγραφές στο φοινικικό αλφάβητο.  
το συγκεκριμένο νόμισμα είναι μεταξύ των πρώτων σειρών 

του βασιλείου και θεωρείται ιδιαίτερα σπάνιο.

Ιάκωβος Β΄, 1460-1473 
 Αργυρό γρόσο, 3.44 γρ., 25 χιλ.

Ε.: ο βασιλιάς ένθρονος κρατεί σπαθί. Γύρω η 
επιγραφή IACOBUS DEL GRAIA XX REX IHE

O.: σταυρός της ιερουσαλήμ και γύρω η επιγραφή  
RUSALEM CIPRI E D ARMENIE. 

To νόμισμα κόπηκε με την ευκαιρία της στέψης του 
βασιλιά ιακώβου Β΄, του τελευταίου λουζινιανού 
βασιλιά. ο ιάκωβος απεικονίζεται συνήθως έφιππος 
να κρατά σπαθί ενώ σε αυτή την ιδιαίτερα σπάνια 
σειρά απεικονίζεται ένθρονος.

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.  

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. περιλαμβάνεται επίσης σειρά υδατογραφιών με θέμα  

“τα Αγριολούλουδα της κύπρου” της Electra Megaw, όπως και παλαιές φωτογραφίες  
και καρτ ποστάλ της κύπρου. 

J. P. Foscolo, “Storm in Limassol’s harbour”, 
Cyprus
μια εξαιρετική φωτογραφική αποτύπωση 
καταιγίδας στο λιμάνι της λεμεσού από τον 
φραγκολεβαντίνο ιωάννη π. Φώσκολο. ο 
Φώσκολος εγκαταστάθηκε στη λεμεσό λίγο καιρό 
μετά την άφιξη των βρετανικών στρατευμάτων 
στην κύπρο. 
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Χάρτες

“Die eigentliche warhafftige gestalt der Erden und 
des Meers. Cosmographia Universalis “.  
H. Bunting, Itinerarium Sacrae Scriptura..., 
Magdeburg, 1581. 
στο σημαντικό αυτό χάρτη απεικονίζονται η Ευρώπη, η 
Ασία, η Αφρική και τμήμα της Αμερικής. περιλαμβάνεται 
σχηματοποιημένο το νησί της κύπρου, με την ονομασία 
Cypern, χωρίς άλλες λεπτομέρειες.

“Palaestina. Terra Sancta, 1699”,  
H. Scherer, Atlas Novus, [Munich] 1702.

Χάρτης της Ανατολικής μεσογείου που 
αναφέρεται στους Αγίους τόπους. δίνεται 

ιδιαίτερη έμφαση στο νησί της κύπρου, στο 
οποίο σημειώνονται πόλεις και ακρωτήρια και 

σχεδιάζονται οι οροσειρές και τα ποτάμια.

“Turquie en Asie”, N. de Fer, Petit Atlas, 
[Paris] 1702
στην σπάνια για την εποχή απόδοση της 
περιοχής της Ανατολικής μεσογείου, η κύπρος 
απεικονίζεται “ασφυκτικά” περιορισμένη 
ανάμεσα στην μ. Ασία (τουρκία) και τη 
συροπαλαιστίνη.

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. 
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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.  

ΤΥΠΙΚΗ ΣΥΝ ΘΕΩ ΔΙΑΤΑΞΙΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΙ ΕΙΣ ΤΗΝ 
ΕΞΑΗΜΕΡΟΝ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΝΕΟΦΥΤΟΥ 

ΤΟΥ ΕΓΚΛΕΙΣΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝ ΤΗ ΑΥΤΟΥ ΜΟΝΗ 
ΕΓΚΛΕΙΣΤΡΑ ΠΑΤΕΡΑΣ, ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΥΠΡΟΥ, Ενετίησι, 

1779, παρά Νικολάω Γλυκεί των εξ Ιωαννίνων.
το παρόν σύγγραμμα αποτελείται από οδηγίες του Αγίου για 
τη σωστή διαγωγή των μοναχών μέσα σε ένα μοναστήρι.  το 

συγκεκριμένο αντίτυπο της σπάνιας αυτής έκδοσης περιλαμβάνει 
κατά μία ευτυχή συγκυρία χειρόγραφες σημαντικές μαρτυρίες για την 
ανομβρία στην κύπρο από τον κάτοχό του, κωνσταντίνο κυπριανού, 

ιερέα του χωριού Εργάτες, που φέρουν τη χρονολογία 1932.

ΛΟΥΚΑ (ΓΕΩΡΓΙΟΣ), ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ 
ΤΩΝ ΕΝ ΤΩ ΒΙΩ ΤΩΝ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ 

ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ, τόμος Α´ (δεν εκδόθηκε 
άλλος), Αθήνα, Ν. Ρουσόπουλος, 1874.

πρόκειται για το σπάνιο πλέον σύγγραμμα του σημαντικού 
λαογράφου, Γεώργιου λουκά (1843-1925). το βιβλίο 

περιλαμβάνει στοιχεία κυπριακής μυθολογίας, πληροφορίες για 
τον ιδιωτικό βίο των κυπρίων και για τα κυπριακά ήθη και έθιμα.

ΚΗΠΙΑΔΗΣ (ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι.), ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΤΩΝ 
ΚΑΤΑ ΤΟ 1821 ΕΝ ΤΗ ΝΗΣΩ ΚΥΠΡΩ ΤΡΑΓΙΚΩΝ ΣΚΗΝΩΝ, 
έκδοσις δευτέρα επηυξημένη, Αλεξάνδρεια, τυπογραφείο “Η 
Ομόνοια” Βιτάλη & Μανουσάκη, 1888.
πρόκειται για το σημαντικό και σπάνιο σύγγραμμα του γνωστού λόγιου.  
ο Γεώργιος κηπιάδης (πρώτο ήμισυ 19ου αιώνα - 1910), ιστορικός, 
λόγιος και λογοτέχνης, καταγράφει την συμβολή του κυπριακού 
ελληνισμού στην ελληνική επανάσταση του 1821 και τις σφαγές 
κυπρίων από τις οθωμανικές αρχές.
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οι εκδηλώσεις και οι εκθέσεις που διοργανώνονται στις 
αίθουσες του κτηρίου του πολιτιστικού ιδρύματος, 

είναι ανοικτές στο κοινό και συνοδεύονται από ειδικούς 
καταλόγους. το πολιτιστικό Ίδρυμα χρησιμοποιεί  

το πρόγραμμα των εκδηλώσεών του ως μια καλή ευκαιρία 
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
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η μόρφου ως θεομόρφου.  
του χθες, του σήμερα και του αύριο

το πολιτιστικό Ίδρυμα τραπέζης κύπρου υλοποιώντας τους στόχους του για τη διάσωση και προβολή της 
πολιτιστικής κληρονομιάς της κύπρου σε συνεργασία με την ιερά μητρόπολη μόρφου παρουσίασε την 
έκθεση με τίτλο Η Μόρφου ως Θεομόρφου. Του χθες, του σήμερα και του αύριο. τα εγκαίνια της έκθεσης 
τέλεσαν στις 22 μαρτίου 2011 ο μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος κύπρου Χρυσόστομος και ο πρόεδρος 

του διοικητικού συμβουλίου της τράπεζας κύπρου θεόδωρος Αριστοδήμου. 
η έκθεση διήρκησε μέχρι τις 11 σεπτεμβρίου 2011.

παρουσιάστηκαν πέραν των 130 αυθεντικών αντικειμένων (εικόνων,  ξυλόγλυπτων, ιερών σκευών, 
αμφίων, χειρογράφων, παλαιών εκδόσεων). πρόκειτο για πολύτιμα έργα εκκλησιαστικής τέχνης από 

την ελεύθερη περιοχή και κειμήλια προσφύγων και επαναπατρισθείσες ή διασωθείσες εικόνες, βιβλία, 
ξυλόγλυπτα  από την κατεχόμενη περιοχή της μητροπόλεως. τα αυθεντικά αντικείμενα, εκτός από τα 

κείμενα συνοδεύονταν από εποπτικό υλικό με φωτογραφίες των μνημείων προέλευσης των αντικειμένων, 
σπάνιες εκδόσεις από τις συλλογές του πολιτιστικού ιδρύματος με υλικό που τεκμηριώνει απολεσθέντα 

και ανευρεθέντα αντικείμενα.
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διέσεις και υφέσεις που πονούν. Εικόνες και στίχοι 
στο σπίτι της κύπρου στην Αθήνα
η έκδοση Διέσεις και Υφέσεις που πονούν. Εικόνες και στίχοι / Sharps and Flats that hurt. Images 
and Verses συνόδευσε την ομότιτλη έκθεση, η οποία παρουσιάστηκε στο σπίτι της κύπρου στην 
Αθήνα από τις 3 μέχρι τις 14 μαΐου 2011. 
την έκδοση παρουσίασαν ο  Άγγελος δεληβοριάς, διευθυντής του μουσείου μπενάκη 
και ο Γιώργος Γεωργής, Αναπληρωτής καθηγητής του πανεπιστημίου κύπρου. η έκδοση 
περιλαμβάνει φωτογραφίες από την κατεχόμενη κύπρο, κυρίως από την οροσειρά του 
πενταδακτύλου, τις βόρειες ακτές και την Αμμόχωστο, των Γιάννη κυπρή,  
Γιώργου Χατζηπιερή και νικηφόρου ορφανού, που συνοδεύονται από στίχους  
του Γιάννη κυπρή στα ελληνικά και αγγλικά.

Ακολούθησε μουσικό πρόγραμμα με ποιήματα του Γιάννη κυπρή, από τη συλλογή του  
Ο Τεπάρισσος (Μεταμορφώσεις), λευκωσία 2008, τα οποία μελοποίησε και παρουσιάσε 
με το μουσικό του σχήμα ο Γιώργος καλογήρου. στη συνέχεια έγιναν τα εγκαίνια της έκθεσης 
από τον πρέσβη της κυπριακής δημοκρατίας στην Αθήνα ιωσήφ ιωσήφ. 
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Ένα παράξενο ταξίδι, καλοκαιρινή  
μουσική εκδήλωση   

το πολιτιστικό Ίδρυμα διοργάνωσε την καλοκαιρινή του εκδήλωση με τίτλο Ένα παράξενο 
ταξίδι, στις 5 ιουλίου στο υπαίθριο θέατρο του κτηρίου στη Φανερωμένη.  

η εκδήλωση περιλάμβανε την παρουσίαση της έκδοσης Διέσεις και Υφέσεις που πονούν. Εικόνες 
και στίχοι. ποίηση: Γιάννης κυπρή και φωτογραφίες: Γιώργος Χατζηπιερής, νικηφόρος ορφανός, 

Γιάννης κυπρή. την έκδοση παρουσίασε εκ μέρους των συντελεστών  
ο Γιάννης κυπρή και ακολούθησε προβολή των φωτογραφιών και απαγγελία  

από τους ηθοποιούς νάταλι Αμμάν και νικόλα Αρκαδίου.

η εκδήλωση έκλεισε με μουσικό πρόγραμμα με τη σοφία παπάζογλου (τραγούδι) και τους 
μουσικούς ντάσο κούρτι (ακορντεόν) και Βασίλη κετεντζόγλου (κιθάρα).  

το πρόγραμμα περιλάμβανε μια επιλογή από επανεκτελέσεις ιδιαίτερων  
έντεχνων, λαϊκών και ξένων τραγουδιών. 
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διεθνής διαδικτυακός διαγωνισμός Ψηφιακής 
Φωτογραφίας στη μνήμη  Γιώργου λανίτη και 
Georges der Parthogh
ο διαγωνισμός, ο οποίος διοργανώθηκε από τη Φωτογραφική Εταιρεία κύπρου και το πολιτιστικό 
Ίδρυμα, με την υποστήριξη των πολιτιστικών υπηρεσιών του υπουργείου παιδείας και πολιτισμού, 
άρχισε στις 30 σεπτεμβρίου 2010 και τέλειωσε στις 15 ιανουαρίου 2011. ο διαγωνισμός κάλυψε δύο 
θέματα, την “πειραματική φωτογραφία” και τη “Φωτοδημοσιογραφία” στη μνήμη δύο εκλιπόντων  
φωτογράφων, του Γιώργου λανίτη, MFIAP, ιδρυτικού μέλους της ΦΕκ και του Georges der Parthogh, 
διεθνούς φωτοδημοσιογράφου και μεγάλου υποστηρικτή του έργου της ΦΕκ. 

στο διαγωνισμό συμμετείχαν 3.500 φωτογράφοι με 5.040 φωτογραφίες από 122 χώρες. η κρίση έγινε 
με δύο τρόπους, από το κοινό και από διεθνή κριτική επιτροπή. οι  βραβευμένες και επιλεγμένες 
φωτογραφίες παρουσιάστηκαν σε έκθεση στην πύλη Αμμοχώστου, από τις 2 μέχρι τις 8 ιουνίου 2011. 
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18η Ετήσια συνάντηση της διεθνούς Επιτροπής για 
τα τραπεζικά και νομισματικά μουσεία (ICOMON)  

πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η 18η Ετήσια συνάντηση της διεθνούς Επιτροπής για τα τραπεζικά και 
νομισματικά μουσεία (ICOMON). η Επιτροπή υπάγεται στο διεθνές συμβούλιο μουσείων (ICOM), 

το οποίο εδρεύει στα γραφεία της UNESCO στο παρίσι. τα μέλη της διεθνούς επιτροπής ICOMON 
αντιπροσωπεύουν κυρίως νομισματικά μουσεία και τραπεζικούς οργανισμούς,  

ιδιαίτερα κρατικές τράπεζες. 

η συνάντηση διοργανώθηκε από το πολιτιστικό ΄ιδρυμα, μεταξύ 10 και 13 οκτωβρίου 2011, στη 
λευκωσία και σε αυτήν συμμετείχαν αντιπρόσωποι κρατικών τραπεζών και μουσείων από δεκαοκτώ 
χώρες, όπως ολλανδία, Βέλγιο, Αγγλία, Ρωσία, Bραζιλία, κίνα, ινδονησία, μεξικό, ιαπωνία, ισραήλ, 

σερβία, Ελλάδα κ.ά. 

η φετινή συνάντηση είχε ως θέμα  “τα νομισματικά μουσεία επικοινωνούν με το κοινό”, ένα θέμα, το 
οποίο προσέλκυσε ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις και συζητήσεις.   

τα πρακτικά του συνεδρίου αναμένεται να αναρτηθούν  
στην ιστοσελίδα της Επιτροπής, www.icomon.org.
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το κόστος της διατροφής. πόσο κοστίζει τι... από 
την αρχαιότητα έως σήμερα, περιοδική έκθεση του 
νομισματικού μουσείου Αθηνών 
η έκθεση Το Κόστος της Διατροφής. Πόσο κοστίζει τι... από την αρχαιότητα έως σήμερα του νομισματικού 
μουσείου στην Αθήνα φιλοξενήθηκε από το πολιτιστικό Ίδρυμα στη λευκωσία. τα εγκαίνια της έκθεσης 
τέλεσε ο Αθανάσιος ορφανίδης, διοικητής της κεντρικής τράπεζας της κύπρου, στις 10 οκτωβρίου 2011 
και η εκδήλωση εντάχθηκε στο πρόγραμμα της 18ης διεθνούς Ετήσιας συνάντησης των τραπεζικών και 
νομισματικών μουσείων (ICOMON), η οποία φιλοξενήθηκε επίσης από το πολιτιστικό Ίδρυμα.

η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τον Φεβρουάριο του 2012 και προσεγγίζει το κόστος της διατροφής, κυρίως 
τις τιμές των βασικών προϊόντων, στον ελλαδικό χώρο από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, από τον 5ο 
αι. π.Χ. έως τον 20ό αι. με αφορμή τις τιμές αυτές, παρουσιάζονται τα κυριότερα νομίσματα της κάθε 
ιστορικής περιόδου. στη σύγχρονη εποχή της οικονομικής κρίσης που η εξασφάλιση των ειδών διατροφής 
αποτελεί το κυρίαρχο μέλημα και την αγωνία των ανθρώπων, η έκθεση για το κόστος της διατροφής 
αποκτά έναν πολύ επίκαιρο χαρακτήρα.
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το Αρχαίο θέατρο και η κύπρος, συμπόσιο
το πολιτιστικό Ίδρυμα τραπέζης κύπρου, η Ερευνητική μονάδα Αρχαιολογίας του πανεπιστημίου 
κύπρου, το μεταπτυχιακό πρόγραμμα θεατρικών σπουδών του Ανοικτού πανεπιστημίου κύπρου, 

το τμήμα κλασικών σπουδών του πανεπιστημίου κύπρου και ο θεατρικός οργανισμός κύπρου 
διοργάνωσαν το συμπόσιο Το αρχαίο θέατρο και η Κύπρος στις 19 και 20 νοεμβρίου 2011 στην Αίθουσα 

Ανδρέα πατσαλίδη του πολιτιστικού ιδρύματος. το συμπόσιο στήριξαν η πρεσβεία της Ελλάδος στην 
κύπρο, το κυπριακό κέντρο διεθνούς ινστιτούτου θεάτρου, το θέατρο Ένα, το θέατρο σκάλα και το 

σατιρικό θέατρο. 

το συμπόσιο, προϊόν ευρείας σύμπραξης ακαδημαϊκών και πολιτιστικών οργανισμών που στηρίζουν 
τη σπουδή και την πρακτική του θεάτρου στην κύπρο, αποτέλεσε μια από τις πλέον συντονισμένες 
προσπάθειες που έγιναν να μελετηθούν πτυχές της θεατρικής δραστηριότητας στην αρχαία κύπρο 

αλλά και της πρόσληψης του αρχαίου θεάτρου στη σύγχρονη θεατρική δημιουργία.  τα πρακτικά του 
συμποσίου αναμένεται να εκδοθούν από το πολιτιστικό Ίδρυμα τραπέζης κύπρου εντός του 2012. 
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Έκθεση Αφίσας παραστάσεων Αρχαίου δράματος 
του θεατρικού οργανισμού κύπρου
το πολιτιστικό Ίδρυμα διοργάνωσε μαζί με τον θεατρικό οργανισμό κύπρου έκθεση αφίσας 
παραστάσεων αρχαίου δράματος του θοκ. η έκθεση εγκαινιάστηκε  στις 19 νοεμβρίου και διήρκησε 
μέχρι τις 27 νοεμβρίου 2011. 

η έκθεση αποτέλεσε μια συγκινητική διαδρομή στην πορεία του θεατρικού οργανισμού κύπρου 
στο αρχαίο δράμα με αφίσες από παραστάσεις του 1972 μέχρι την τελευταία του 2011.  πρόκειτο για 
παραστάσεις τραγωδίας και κωμωδίας που δόθηκαν στο αρχαίο θέατρο της σαλαμίνας, στο κούριο, 
στην Επίδαυρο κ.ά. και άφησαν την σφραγίδα μιας μικρής αλλά δραστήριας χώρας στην πρόσληψη του 
αρχαίου δράματος.
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πρωτοποριακός Ψηφιακός Αρχαιολογικός 
Εξερευνητής SPYRA του μουσείου συλλογής 

Γεωργίου και νεφέλης τζιάπρα πιερίδη
σε δημοσιογραφική παρουσίαση που πραγματοποιήθηκε στις 22 νοεμβρίου στο μουσείο συλλογής 

Γεωργίου και νεφέλης τζιάπρα πιερίδη (δωρεά κλειώς και σόλωνα τριανταφυλλίδη), παρουσιάστηκε 
ο Ψηφιακός Αρχαιολογικός Εξερευνητής SPYRA. ο SPYRA είναι 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. 

ο Ψηφιακός Αρχαιολογικός Εξερευνητής SPYRA λειτουργεί με ένα απλό διαδραστικό τρόπο.  
ο επισκέπτης επιλέγει ένα κεραμικό όστρακο ή ένα θραύσμα από ασβεστολιθικό άγαλμα (απομίμηση 

του πρωτότυπου), από μια ειδική θήκη που βρίσκεται μπροστά του. τοποθετεί το αντικείμενο σε μια  
κυκλική βάση, η οποία το “διαβάζει” και το αναδημιουργεί σε μια μεγάλη οθόνη. Χρησιμοποιώντας 

μια μικρή οθόνη αφής, ο επισκέπτης μπορεί να αντλήσει διάφορες πληροφορίες που σχετίζονται με το 
συγκεκριμένο αντικείμενο.
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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 στην διοργάνωση 
εξειδικευμένων προγραμμάτων. μέσα από ειδικά σχεδιασμένα 

εκπαιδευτικά προγράμματα και ειδικές ξεναγήσεις, περισσότεροι 
από 75.000 μαθητές είχαν την ευκαιρία να πλουτίσουν τις 

γνώσεις τους γύρω από την ιστορία και τον πολιτισμό της 
κύπρου ή και άλλων χωρών, αλλά και να αποκομίσουν 

ανεπανάληπτες αισθητικές εμπειρίες.

ΕκπΑιδΕυση 
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θεοί και ήρωες
συνεχίστηκε το πρώτο εξάμηνο του 2011 το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του 
μουσείου ιστορίας της κυπριακής νομισματοκοπίας Θεοί και ήρωες, που έχει 
ως στόχο να κεντρίσει το ενδιαφέρον των παιδιών σε θέματα που αφορούν στα 
νομίσματα με έμφαση στη μυθολογία και την ιστορία. το πρόγραμμα καλύπτει 
την περίοδο των κυπριακών πόλεων-βασιλείων (6ος-4ος αιώνας π.Χ.) και τα 
ελληνιστικά χρόνια (330-30 π.Χ.). 

το άγαλμα που χορεύει 
Το Άγαλμα που χορεύει είναι ο τίτλος του νέου εκπαιδευτικού προγράμματος 
του πολιτιστικού ιδρύματος για το μουσείο συλλογής Γεωργίου και νεφέλης 
τζιάπρα πιερίδη (δωρεά κλειώς και σολωνα τριανταφυλλίδη). 

το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει το γενικό τίτλο Το Άγαλμα που χορεύει και 
περιλαμβάνει τρία διαφορετικά προγράμματα τα οποία απευθύνονται σε παιδιά 
δ’, Ε’ και στ’ δημοτικού.  τα προγράμματα ετοίμασε η εικαστικός μαρία λοϊζίδου 
και στόχος τους είναι να γνωρίσουν τα παιδιά δείγματα της αρχαίας κυπριακής 
τέχνης, αναγνωρίζοντας μορφές, σχέδια και φόρμες που τους επιτρέπουν να 
ταυτιστούν μαζί τους, βοηθώντας τα να συνειδητοποιήσουν τη συνέχεια της 
ιστορίας του  τόπου.

η μόρφου ως θεομόρφου. του χθες, του σήμερα και του αύριο
στο πλαίσιο της περιοδικής έκθεσης Η Μόρφου ως Θεομόρφου. Του χθες, 
του σήμερα και του αύριο (22 μαρτίου-11 σεπτεμβρίου 2011) οργανώθηκαν 
εξειδικευμένες ξεναγήσεις για μαθητές δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης.

στόχος της έκθεσης ήταν η ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα 
διαφύλαξης της πολιτιστικής κληρονομιάς. στην αρχή του προγράμματος τα 
παιδιά μέσα από μια διαλογική συζήτηση εισάγονταν στο θέμα και ακολούθως 
ξεναγούνταν στην έκθεση. τέλος τα παιδιά παρακολουθούσαν μια ολιγόλεπτη 
ταινία για τη σύληση της πολιτιστικής κληρονομιάς στα κατεχόμενα και τις 
προσπάθειες που γίνονται για επαναπατρισμό των κλαπέντων εκκλησιαστικών 
κειμηλίων.

πόσο κοστίζει τι... το κόστος της διατροφής από την αρχαιότητα  
έως σήμερα
το πολιτιστικό Ίδρυμα στο πλαίσιο της έκθεσης Πόσο κοστίζει τι... το κόστος της 
διατροφής από την αρχαιότητα έως σήμερα διοργανώνει εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
για παιδιά της Ε΄ και στ΄ του δημοτικού.  η έκθεση προσεγγίζει το κόστος της 
διατροφής, κυρίως τις τιμές των βασικών προϊόντων, στον ελλαδικό χώρο από 
την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, από τον 5ο αι. π.Χ. έως τον 20ό αι. 

με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού τετραδίου  οι μαθητές εξερευνούν την έκθεση 
και με άξονα τις τιμές των αγαθών διατροφής, αλλά και τους μισθούς και  
τις αξίες άλλων αγαθών και υπηρεσιών (π.χ. ένδυση, ταξίδια, τιμές γης,  
σκλάβοι κ.ά.), μαθαίνουν  για τις διατροφικές συνήθειες, όπως και για τα 
νομίσματα της κάθε εποχής.

το 2011 πραγματοποιήθηκαν τέσσερα  διαφορετικά 
εκπαιδευτικά προγράμματα με στόχο οι μαθητές να βιώσουν 
με ένα ξεχωριστό τρόπο την επίσκεψή τους στις αντίστοιχες 
εκθέσεις/μουσεία. οι μαθητές συμμετείχαν διαδραστικά με τη 
βοήθεια του εκπαιδευτικού τετραδίου που συνόδευε το κάθε 
πρόγραμμα. 
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διΑλΕξΕισ-πΑΡουσιΑσΕισ ΕκδοσΕων 
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 σε συνδυασμό με συναφείς διάλεξεις.

ΑθλοθΕτησΕισ-διΑΓωνισμοι 
το πολιτιστικό Ίδρυμα αθλοθετεί τον ετήσιο διαγωνισμό που 
προκηρύσσει ο κυπριακός σύνδεσμος παιδικού και νεανικού 

Βιβλίου για τη συγγραφή παιδικής-νεανικής λογοτεχνίας. 
Επιπλέον προκηρύσσει ετησίως 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
μέσα στα πλαίσια της προσφοράς του πολιτιστικού ιδρύματος 
προς την παιδεία δωρίζονται κάθε χρόνο σε σχολεία δημοτικής 

και μέσης εκπαίδευσης εκδόσεις όπως και ψηφιακές 
παραγωγές του ιδρύματος.

ΕτησιA 
ΓΕΓονοτΑ
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10 μαρτίου 2011
το βιβλίο Θέματα Αειφόρου Ανάπτυξης στην Εκπαίδευση με συγγραφείς 
τους Αραβέλλα Ζαχαρίου, κώστα καδή και Άννα νικολάου. το βιβλίο 
παρουσίασε ο Απόστολος κατσίκης, καθηγητής περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης και Γεωγραφίας στο πανεπιστήμιο ιωαννίνων, παρουσία 
των υπουργών παιδείας και πολιτισμού Ανδρέα δημητρίου και Γεωργίας, 
Φυσικών πόρων και περιβάλλοντος δημήτρη ηλιάδη 

6 οκτωβρίου 2011
το ίδιο βιβλίο παρουσιάστηκε στο σπίτι της κύπρου στην Αθήνα, παρουσία 
ελλαδιτών εκπαιδευτικών. 

10 νοεμβρίου 2011
οι νέες εκδόσεις του πολιτιστικού ιδρύματος για το περιβάλλον. την 
έκδοση Στην άκρη του δρόμου, κείμενα Γεώργιου ν. Χατζηκυριάκου και 
σχέδια της μ. μάρβελ Χριστοφίδου, παρουσίασε ο τάκης τσιντίδης, 
Ανώτερος συντηρητής δασών. την έκδοση Δρυάδες της Χρυσοθέμιδος 
Χατζηπαναγή παρουσίασαν η ιωάννα κατσιάμη, Φιλόλογος και ο 
νίκος παναγιώτου, Φιλόλογος συγγραφέας. την έκδοση Αμαδρυάδες 
της Χρυσοθέμιδος Χατζηπαναγή παρουσίασε ο Γιώργος Χατζηκωστής, 
Φιλόλογος, συγγραφέας. την εκδήλωση χαιρέτησε η ιωάννα παναγιώτου, 
Γενική Γραμματέας του κινήματος των οικολόγων.

29 νοεμβρίου 2011
τα βιβλία Manuscripts and Rare Books, 15th-18th century. From the 
Collections of the Bank of Cyprus Cultural Foundation και η ελληνική 
έκδοση Χειρόγραφα και Παλαίτυπα, 15ου-18ου αιώνα. Από τις Συλλογές 
του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου, της Leonora Na-
vari παρουσιάστηκαν από την ιουλία Χατζηπαναγιώτη - Sangmeister, 
Αναπληρώτρια καθηγήτρια πανεπιστημίου κύπρου.

3 δεκεμβρίου 2011
Εκδόσεις του πολιτιστικού ιδρύματος γύρω από τη Βυζαντινή παράδοση. 
το βιβλίο Η Μόρφου ως Θεομόρφου. Του Χθες του Σήμερα και του Αύριο 
παρουσίασε ο Αθανάσιος παπαγεωργίου, Βυζαντινολόγος, τέως διευθυντής 
τμήματος Αρχαιοτήτων και την έκδοση Η Μόρφου ως Θεομόρφου. Από την 
επισκοπή των Σόλων στη Μητρόπολη Μόρφου του μητροπολίτου μόρφου 
νεόφυτου, ο Γιώργος κυθραιώτης, κοινωνιολόγος. τέλος την έκδοση Τόποι 
Κοινοί. Με ψωμί και με κρασί της Φλωρεντίας κυθραιώτου, παρουσίασε 
ο Άκης Ζαμπάρτας, οινολόγος οινοποιός, μέλος της διεθνούς Ακαδημίας 
οίνου. η παρουσίαση του εκδοτικού προγράμματος έγινε από τον 
Χριστόδουλο Χατζηχριστοδούλου, Έφορο πολιτιστικού ιδρύματος  
τραπέζης κύπρου. 

3 δεκεμβρίου 2011
Το Χαμόγελο της Σεμέλης, της μαρίνας μιχαηλίδου-καδή παρουσιάστηκε 
από τον πέτρο πανάου, Επίκουρο καθηγητή παιδικής λογοτεχνίας του 
πανεπιστημίου λευκωσίας και Γραμματέα του κυπριακού συνδέσμου 
παιδικού  και νεανικού Βιβλίου. την εκδήλωση χαιρέτησε ο υπουργός 
παιδείας και πολιτισμού, Γιώργος δημοσθένους. μετά την παρουσίαση 
ακολούθησαν ανάγνωση του βιβλίου από τη συγγραφέα και άλλες 
δραστηριότητες για τα παιδιά.

διαλέξεις-παρουσιάσεις εκδόσεων



26

κυπριακός σύνδεσμος παιδικού νεανικού Βιβλίου
στον παγκύπριο διαγωνισμό συγγραφής παιδικού-νεανικού Βιβλίου 2010 

που προκηρύσσει ο κυπριακός σύνδεσμος παιδικού νεανικού Βιβλίου 
(κσπνΒ) και αθλοθετεί το πολιτιστικό Ίδρυμα, το έργο Από την πόλη 

έρχομαι... των σάντρα Ελευθερίου και Φυτούλα Βακανά τιμήθηκε με το 
πρώτο βραβείο ανάμεσα σε 30 υποψήφια έργα από κύπρο και Ελλάδα.

η τελετή απονομής των βραβείων έγινε στις 12 Απριλίου 2011.  
η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με την ευκαιρία της παγκόσμιας ημέρας 
παιδικού-νεανικού Βιβλίου που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 2 Απριλίου, 

γενέθλια ημέρα του Χανς κρίστιαν Άντερσεν.

η εκδήλωση περιλάμβανε μεταξύ άλλων την παρουσίαση του βιβλίου 
Διηγήματα του νεόφυτου νεοφυτίδη (Α΄ βραβείο διαγωνισμού 

πρωτοεμφανιζόμενου 2009) σε εικονογράφηση σπύρου προκοπίου  
από τον κώστα κατσώνη, πρόεδρο του συνδέσμου παιδικού νεανικού  

Βιβλίου και εισήγηση με τίτλο “το βιβλίο αλλάζει, η φιλαναγνωσία 
επιστρέφει” από τον Ανδρέα καρακίτσιο, καθηγητή Αριστοτελείου 

πανεπιστημίου θεσσαλονίκης 

Αποτελέσματα διαγωνισμού Εικονογράφησης 
Tο πολιτιστικό Ίδρυμα ανακοίνωσε τα αποτελέσματα του διαγωνισμού 

για την εικονογράφηση του βιβλίου Από την πόλη έρχομαι…, των σ. 
Ελευθερίου και Φ. Βακανά, το οποίο διακρίθηκε με Α΄ Βραβείο στον 

διαγωνισμό συγγραφής παιδικού-νεανικού Βιβλίου που προκηρύσσει κάθε 
χρόνο ο κσπνΒ με αθλοθέτη το πολιτιστικό Ίδρυμα.  οι συμμετοχές για 
τον διαγωνισμό Εικονογράφησης ήταν φέτος τριάντα πέντε από Ελλάδα 

και κύπρο. Α΄ Βραβείο δόθηκε στον κωνσταντίνο μαρκόπουλο, και Β΄ 
Βραβείο στον Γιώργο πάλλη. Επαινοι δόθηκαν στην μαρίνα Ζερβού, 

Ελένη κωνσταντινίδη και Ανδρομάχη Γιαννοπούλου. 

παγκύπριοι σχολικοί Αγώνες σύγχρονου θεάτρου και Αρχαίου 
δράματος εις μνήμη παναγιώτη σέργη

το πολιτιστικό Ίδρυμα Tραπέζης Kύπρου αθλοθετεί τους Αγώνες τα 
τελευταία δεκαπέντε χρόνια, προσφέροντας την δική του συνδρομή στην 

παιδεία. τα σχολεία και οι παραστάσεις που διακρίθηκαν φέτος είναι 
τα ακόλουθα: «Mamma Mia!»,  λύκειο Αρχιεπισκόπου μακαρίου Γ΄, 

δασούπολης, «η μικρή μας πόλη», θόρντον ουάιλντερ, λύκειο ιδαλίου, 
«οκτώ γυναίκες κατηγορούνται», Ρομπέρ τομά, περιφερειακό Γυμνάσιο 

λιβαδιών, «οι πέτρες», τομ λύκος-στέφο νάντσου, παγκύπριο λύκειο 
λάρνακας, «Φιλάργυρος», μολιέρου, τσίρειο Γυμνάσιο λεμεσού, «οι 

τρελλοί της Βαλένθια», λόπε ντε Βέγκα, The Grammar School λεμεσού 
και στο Αρχαίο δράμα (παγκύπρια), «ιππόλυτος», Ευριπίδη, λύκειο 

Εθνάρχη μακαρίου Γ΄ πάφου.

Αθλοθετήσεις-διαγωνισμοί 
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το βιβλίο θέματα Αειφόρου Ανάπτυξης στην Εκπαίδευση  
σε όλα τα σχολεία
το πολιτιστικό Ίδρυμα με αίσθημα κοινωνικής ευθύνης και 
περιβαλλοντικής ευαισθησίας και λαμβάνοντας υπόψη ότι η αειφόρος 
ανάπτυξη αποτελεί κεντρικό άξονα της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης, 
δώρισε 500 αντίτυπα της έκδοσης Θέματα Αειφόρου Ανάπτυξης στην 
Εκπαίδευση με συγγραφείς τους Αραβέλλα Ζαχαρίου, κώστα καδή και 
Άννα νικολάου, για εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης του δασκάλου σε όλα τα 
σχολεία δημοτικής και μέσης Εκπαίδευσης της κύπρου.

O ψηφιακός δίσκος 110 στιγμές στην ιστορία μας / 
110 Moments in our History σε όλα τα σχολεία
το πολιτιστικό Ίδρυμα συνεχίζοντας την προσφορά του προς την παιδεία 
δώρισε σε όλα τα σχολεία δημοτικής και μέσης Εκπαίδευσης της κύπρου 
τον ψηφιακό δίσκο 110 Στιγμές στην ιστορία μας / 110 Moments in our His-
tory. πρόκειται για την ομότιτλη έκθεση που οργανώθηκε με αφορμή τα 
110 χρόνια από την ίδρυση της τράπεζας κύπρου.  

στο ψηφιακό δίσκο παρουσιάζεται το Χρονολόγιο της τράπεζας κύπρου 
με τους βασικούς σταθμούς της ιστορίας των 110 χρόνων της τράπεζας, 
όπως και σημαντικά ιστορικά γεγονότα που συνέβηκαν την συγκεκριμένη 
περίοδο.  παρουσιάζονται επίσης έξι βασικές ιστορίες απλών, καθημερινών 
ανθρώπων της ζωής του τόπου που τόλμησαν και πέτυχαν: της θεόφιλας 
Χατζηαντώνη, του Αντώνιου θεοδότου, του μιχαήλ κκάσιαλου, της 
περσεφόνης παπαδοπούλου, του παύλου λιασίδη και του σταύρου 
τζιωρτζή.  οι ιστορίες αυτές πλαισιώνονται από άλλες ιστορίες που 
ξαναζωντανεύουν καινοτόμες στιγμές από την ιστορία όλων των πόλεων 
της κύπρου.

η Έκθεση Αφίσας παραστάσεων Αρχαίου δράματος  
του θεατρικού οργανισμού κύπρου 
το πολιτιστικό Ίδρυμα διοργάνωσε μαζί με τον θεατρικό οργανισμό 
κύπρου έκθεση αφίσας παραστάσεων αρχαίου δράματος του θοκ 
στο πλαίσιο του συμποσίου Το Αρχαίο Θέατρο και η Κύπρος. η έκθεση 
εγκαινιάστηκε  στις 19 νοεμβρίου και διήρκησε μέχρι τις 27 νοεμβρίου 
2011.  με το πέρας της έκθεσης, το σύνολο των καδρωμένων αφισών 
δωρήθηκε στον θεατρικό οργανισμό κύπρου για να κοσμεί τους χώρους 
του καινούργιου του κτηρίου.

δωρεές
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To πολιτιστικό Ίδρυμα έχει αναπτύξει ένα σημαντικό εκδοτικό 
πρόγραμμα, το οποίο αριθμεί ήδη περισσότερες από  

160 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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Μαρίνας Μιχαηλίδου Καδή, Το Χαμόγελο της Σεμέλης
Εικονογράφηση: Constanze von Kitzing
το βιβλίο είναι η ιστορία μιας σιωπηλής αλλαγής στη ψυχή ενός 
παιδιού, της σεμέλης, που προβληματίζεται και προσπαθεί να 
κατανοήσει τι μπορεί να κάνει τους ανθρώπους πραγματικά 
ευτυχισμένους.  η ιστορία προβληματίζει για τον υλισμό και την 
υπερκατανάλωση που παρατηρείται στις σύγχρονες κοινωνίες, 
ενώ είναι διάχυτα τα διαχρονικά μηνύματα της αγάπης και της 
αλληλεγγύης.    

Στυλιανός Περδίκης και Διομήδης Μυριανθεύς,  
Ο ναός της Παναγίας στον Μουτουλλά 

Αγγλική μετάφραση: Χαράλαμπος Χοτζάκογλου.
μετά την ελληνική (2009) και την γερμανική (2010), το 2011 κυκλοφόρησε 

Ο ναός της Παναγίας στον Μουτουλλά και στα αγγλικά.  πρόκειται για 
ναό μικρού μεγέθους με ξύλινη στέγη που χρονολογείται στα 1280 και 

διακοσμείται με τοιχογραφίες του 13ου, του 14ου και του 16ου αιώνα   
το μνημείο ανήκει στον κατάλογο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς 

της UNESCO.  η έκδοση έγινε από το πολιτιστικό Ίδρυμα Tραπέζης 
Kύπρου σε συνεργασία με την Iερά Mητρόπολη Mόρφου  

και το Tμήμα Aρχαιοτήτων.  

Νεόφυτου Νεοφυτίδη, Διηγήματα
Εικονογράφηση: σπύρος προκοπίου

το βιβλίο Διηγήματα του νεόφυτου νεοφυτίδη τιμήθηκε με το πρώτο 
βραβείο στον παγκύπριο διαγωνισμό συγγραφής παιδικού-νεανικού 

Βιβλίου για πρωτοεμφανιζόμενο συγγραφέα 2009 που προκηρύσσει 
ο κυπριακός σύνδεσμος παιδικού νεανικού Βιβλίου και αθλοθετεί το 

πολιτιστικό Ίδρυμα. η εικονογράφηση ανήκει στον σπύρο προκοπίου 
που τιμήθηκε με το Α΄ βραβείο στον διαγωνισμό Εικονογράφησης που 

προκηρύσσει το πολιτιστικό Ίδρυμα. το βιβλίο απευθύνεται στους έφηβους 
και περιλαμβάνει οκτώ διηγήματα, μέσα από τα οποία ο συγγραφέας 

καταθέτει τις ιδέες και προβληματισμούς του για την σύγχρονη 
παραγματικότητα με εμφανή αντιπολεμική διάθεση. 

Αθανάσιου Παπαγεωργίου, Η Μονή του Αγίου Ιωάννου 
του Λαμπαδιστού στον Καλοπαναγιώτη 
Ρωσική μετάφραση: Vital Zaikovsky
μέσα από τις σελίδες του οδηγού γίνεται αναδρομή στην ιστορία, την 
αρχιτεκτονική και την τέχνη του μοναστηριακού συγκροτήματος του Αγίου 
ιωάννη του λαμπαδιστού στον καλοπαναγιώτη, το οποίο περιλαμβάνει εκτός 
από το βυζαντινό καθολικό που είναι αφιερωμένο στον άγιο ηρακλείδιο 
ακόμα δύο ναούς, εκείνους του Αγίου ιωάννου του λαμπαδιστού και 
του Ακάθιστου Ύμνου.  στους ναούς αυτούς διασώθηκαν βυζαντινές και 
μεταβυζαντινές τοιχογραφίες που χρονολογούνται από το 12ο έως και το 
16ο αιώνα. το μνημείο ανήκει στον κατάλογο της παγκόσμιας πολιτιστικής 
κληρονομιάς της UNESCO. 

КУЛЬТУРНЫЙ ФОНД БАНКА КИПРА - СВЯТАЯ МИТРОПОЛИЯ МОРФУ

Путеводители византийских памятников Кипра
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Μητροπολίτου Μόρφου Νεοφύτου, Η Μόρφου 
ως Θεομόρφου. Από την Επισκοπή των Σόλων στη 
Μητρόπολη Μόρφου
πρόκειται για αναδρομή στην ιστορία της περιοχής της 
μόρφου από τα αρχαία χρόνια μέχρι σήμερα καθώς και στην 
εκκλησιαστική ιστορία της Επισκοπής σόλων αλλά και της 
μητρόπολης μόρφου. σχολιάζεται η προέλευση της ονομασίας 
θεομόρφου και παρατίθενται ιστορικά και άλλα σχόλια. 
περιγράφονται ακόμη η άφιξη των Ακριτών στην κύπρο, οι 
οποίοι έφεραν μαζί τους την τιμή και τμήματα των λειψάνων του 
αγίου μάμαντος στη μόρφου, της οποίας έκτοτε τυγχάνει ο 
πολιούχος, και η ίδρυση της ομώνυμη μονής. 

Η Μόρφου ως Θεομόρφου. Του χθες, του σήμερα και του αύριο, 
Επιμέλεια: λευκή μιχαηλίδου και Χριστόδουλος Α. 
Χατζηχριστοδούλου
πρόκειται για τον επιστημονικό κατάλογο της ομότιτλης περιοδικής 
έκθεσης του πολιτιστικού ιδρύματος σε συνεργασία με την ιερά 
μητρόπολη μόρφου. τα 130 και πλέον εκθέματα που χρονολογούνται 
από τον 9ον έως τον 21ον αιώνα περιγράφονται με ξεχωριστά 
λήμματα. τα αντικείμενα είναι χωρισμένα σε θεματικές ενότητες 
(εικόνες, εκκλησιαστική ξυλογλυπτική, άμφια, χειρόγραφα, έντυπα, 
εκκλησιαστική μεταλλοτεχνία) -με γενικό εισαγωγικό κείμενο για την 
κάθε ενότητα- και είναι ταξινομημένα κατά χρονολογική σειρά. 

Διέσεις και Υφέσεις που πονούν. Εικόνες και στίχοι / 
Sharps and Flats that hurt. Images and Verses 

Φωτογραφίες: Γιάννης κυπρή, Γιώργος Χατζηπιερής, 
νικηφόρος ορφανός, στίχοι: Γιάννης κυπρή

το λεύκωμα Διέσεις και Υφέσεις που πονούν, περιλαμβάνει 
φωτογραφίες από τα κατεχόμενα (κυρίως από την οροσειρά 
πενταδακτύλου, τις βόρειες ακτές και την Αμμόχωστο) των 

Γιάννη κυπρή, Γιώργου Χατζηπιερή και νικηφόρου ορφανού, 
που συνοδεύονται από στίχους του Γιάννη κυπρή, στην ελληνική 

και την αγγλική γλώσσα. ο τίτλος του λευκώματος είναι 
παρμένος από το ομότιτλο ποίημα που συνοδεύει φωτογραφίες 
καταστροφής και εγκατάλειψης ως αποτέλεσμα της τουρκικής 
εισβολής και κατοχής. πρόκειται για ένα πάντρεμα στίχων και 
εικόνων με αφορμή τις «επισκέψεις» που πραγματοποίησαν οι 

τρεις τους, κατά τα τελευταία δύο χρόνια, στα κατεχόμενα από 
το 1974 εδάφη του βόρειου τμήματος του νησιού.

λευκώματα, κατάλογοι εκδόσεων

κυπρολογικές μελέτες και διαλέξης
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Leonora Navari, Χειρόγραφα και Παλαίτυπα 15ου 
έως 18ου αιώνα. Από τις Συλλογές του Πολιτιστικού  

Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. 
Ελληνική μετάφραση: μαρία Γιουρούκου

η έκδοση αποτελεί μετάφραση του βιβλίου Manuscripts and Rare Books 
15th-18th century.  From the Collections of the Bank of Cyprus Cultural 

Foundation (λευκωσία 2010). πρόκειται για έκδοση που περιλαμβάνει 
181 χειρόγραφα και σπάνια βιβλία που χρονολογούνται από τον 15ο έως 

και τον 18ο αιώνα και προέρχονται από τις συλλογές του πολιτιστικού 
ιδρύματος τραπέζης κύπρου σε μια προσπάθεια να γίνει η συλλογή 

προσιτή στο κοινό και τους ειδικούς.  

Στην Άκρη του Δρόμου 
κείμενα: Γεώργιος ν. Χατζηκυριάκου  

σχέδια: μ. μάρβελ Χριστοφίδου
πρόκειται για την ελληνική έκδοση του βιβλίου By the Side of the Road, 

(λευκωσία 2009). το βιβλίο παρουσιάζει τα δέντρα και τα φυτά της 
κυπριακής φύσης που συναντά κανείς κατά μήκος των δρόμων. Αποτελεί 

ένα πρακτικό και απλό στη χρήση του οδηγό για την μελέτη των 
λουλουδιών, παρέχοντας σύντομες αλλά βασικές πληροφορίες.  

ο αναγνώστης βλέποντας, για παράδειγμα, ένα λουλούδι συγκεκριμένου 
χρώματος ανατρέχει στις αντίστοιχα χρωματισμένες σελίδες του 

βιβλίου όπου με ευκολία εντοπίζει το σχέδιο του λουλουδιού και τις 
συνοδευτικές πληροφορίες.

Αραβέλλας Ζαχαρίου, Κώστα Καδή και Άννας Νικολάου, 
Θέματα Αειφόρου Ανάπτυξης στην Εκπαίδευση 
πρόκειται για μια πρωτοποριακή έκδοση που αφ’ ενός προσεγγίζει 
κρίσιμα θέματα αειφόρου ανάπτυξης με καινοτόμο τρόπο και, αφ’ 
ετέρου, διατηρώντας μια παιδαγωγική προσέγγιση, συνιστά βασικό 
εργαλείο για την ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση των συμπολιτών 
μας στα σχετικά θέματα. το βιβλίο πραγματεύεται πέντε βασικά θέματα 
τα οποία αποτελούν σύγχρονα, έντονα και παγκόσμια ζητήματα της 
αειφόρου ανάπτυξης: την Φτώχια, τον τουρισμό, την παραγωγή και 
κατανάλωση, την Ερημοποίηση και τα μέσα μεταφοράς.

συλλογές πολιτιστικού ιδρύματος τραπέζης κύπρου

Εκδόσεις για το περιβάλλον
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η Αγορά είναι το κατάστημα του πολιτιστικού ιδρύματος 
τραπέζης κύπρου, στο ισόγειο του κτηρίου του ιδρύματος. 
Εκεί διατίθενται όλες οι εκδόσεις και οι οπτικοακουστικές 

παραγωγές του ιδρύματος 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 και συλλεκτικά αυθεντικά 
νομίσματα. Επιπλέον διατίθενται κοσμήματα, διακοσμητικά 

αντικείμενα και δώρα εμπνευσμένα από τις συλλογές  
και τα μουσεία του πολιτιστικού ιδρύματος.

ΑΓΟΡΑ
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συλλεκτικές κασετίνες

Αργυρά κυπριακά νομίσματα της βρετανικής 
διοίκησης (1878-1960)

η σειρά αριθμημένων κασετινών με κυπριακά νομίσματα της 
Αγγλοκρατίας προσφέρει στους συλλέκτες και το ευρύ κοινό 

τη δυνατότητα να αποκτήσουν αργυρά, κυκλοφορημένα 
νομίσματα της περιόδου αυτής. κυκλοφόρησε το 2009.

Χάρτες της κύπρου από τον δέκατο έκτο έως τον δέκατο όγδοο αιώνα. 
Έντεκα πανομοιότυπα από την Χαρτογραφική Συλλογή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. 

πρόκειται για χάρτες της κύπρου που κυκλοφόρησαν στην Ευρώπη και περιέχουν σημαντικές πληροφορίες τόσο 
για την χαρτογράφηση του νησιού όσο και για την μακραίωνη και πολυτάραχη ιστορία του. Εκτός από τους χάρτες 
της κύπρου, υπάρχει στην κασετίνα και μια άλλη αξιόλογη ομάδα χαρτών της μεσογείου και της Εγγύς Ανατολής. 
κυκλοφόρησε το 2009.

ο Louis François Cassas και η κύπρος.
Έξι πανομοιότυπα από τη Συλλογή Χαρακτικών του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου.

περιλαμβάνει πανομοιότυπα έξι πρωτότυπων χαρακτικών του Louis-François Cassas, τα οποία βρίσκονται στις 
συλλογές του ιδρύματος και παρουσιάζουν απόψεις πόλεων και μνημείων της κύπρου. πρόκειται για απόψεις της 
κερύνειας, της λάρνακας, της Αμμοχώστου, του αββαείου του μπέλαπαϊς και του κάστρου του Αγίου ιλάρωνα. 
κυκλοφόρησε το 2009.

το πολιτιστικό Ίδριμα τραπέζης κύπρου προχώρησε τα τελευταία  
χρόνια στην έκδοση διαφόρων συλλεκτικών κασετίνων. 
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Βεντάλια
Cyclamen Persicum (Primulaceae).  Κυκλάμινο το 
Περσικό (Πριμουλίδες). 

Από τη συλλογή των υδατογραφιών της Elektra Megaw 
με θέμα τα Αγριολούλουδα της κύπρου

τσαντάκι
Anemona Blanda. Ανεμώνη 

Από τη συλλογή υδατογραφιών της Elektra Megaw με 
θέμα τα Αγριολούλουδα της κύπρου. 

στυλό
Λεπτομέρεια από Μυκηναϊκό αμφοροειδή κρατήρα,  
μέσα 13ου αιώνα π.Χ.

μουσείο συλλογής Γεωργίου και νεφέλης τζιάπρα πιερίδη

Φλυντζάνι
Κεφαλή Απόλλωνα, από αργυρό σίγλο του βασιλιά της 
Σαλαμίνας, Νικοκρέοντα, 331-310 π.Χ.

Κεφαλή Αφροδίτης, από χρυσό 1/3 στατήρα του 
βασιλιά της Σαλαμίνας, Νικοκλή, 374-361 π.Χ.

μουσείο ιστορίας της κυπριακής νομισματοκοπίας

Coaster set
Λεπτομέρεια από αρχαία νομίσματα της Κύπρου

μουσείο ιστορίας της κυπριακής νομισματοκοπίας

Χαρτί περιτυλίγματος και ευχετήριες κάρτες
με σχέδια παιδιών από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα  
Το άγαλμα που χορεύει. 

μουσείο συλλογής Γεωργίου και νεφέλης τζιάπρα 
πιερίδη.

τρεις μέρες πολιτισμού με αγορές που 
διαρκούν για πάντα! 
στις 3, 4 και 5 δεκεμβρίου 2011 στους χώρους του 
πολιτιστικού Iδρύματος πραγματοποιήθηκε η ετήσια 
πώληση εκδόσεων και οπτικοακουστικών παραγωγών σε 
ειδικές τιμές. παρουσιάστηκαν επίσης τα νέα προϊόντα 
της Αγοράς, εμπνευσμένα από τις συλλογές και τα 
μουσεία του πολιτιστικού ιδρύματος.

νέα προϊόντα



διοικητικό συμβούλιο πολιτιστικού ιδρύματος

Πρόεδρος:  
Γιάννης κυπρή, Αναπληρωτής διευθύνων  

σύμβουλος συγκροτήματος τράπεζας κύπρου

Μέλη (κατά αλφαβητική σειρά):
δρ Γιώργος Γεωργής 

Αθηνά ηλιάδη 
Αντρέας ιακωβίδης
δρ μαρία ιακώβου

σύλβια ιωάννου
μαρία λεβέντη-κληρίδη

τιτίνα λοϊζίδου
δρ Αντρέας μολέσκης

νικηφόρος ορφανός
μαρίνα σιακόλα

διεύθυνση και προσωπικό πολιτιστικού ιδρύματος

Διευθύντρια:  
λευκή μιχαηλίδου

δρ Χριστόδουλος Χατζηχριστοδούλου, Έφορος Συλλογών
Ελένη Ζαπίτη, Έφορος Συλλογών

δρ ιωάννα Χατζηκωστή, Έφορος Συλλογών
Φρόσω Αγρότου, λειτουργός Δημοσίων Σχέσεων

λουΐζα τραχωνίτου, Υπεύθυνη Αγοράς
Χαράλαμπος Χρίστου, Τεχνικές Υπηρεσίες

στέλιος τσιοπανής, Τεχνικές Υπηρεσίας



πολιτιστικο ιδΡυμΑ τΡΑπΕΖησ κυπΡου 
Φανερωμένης 86-90 
τ.θ. 21995, 1515 λευκωσία 
τηλέφωνο: +357 22128157 
τηλεομοιότυπο: +357 22662898 
ηλ. ταχυδρομείο: info@cultural.bankofcyprus.com
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