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Το 2012 το Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου
συμπλήρωσε 28 χρόνια ζωής και προσφοράς.
Στο δελτίο αυτό παρουσιάζεται ο απολογισμός της
δράσης του Πολιτιστικού Ιδρύματος για το 2012,
μια χρονιά εξίσου παραγωγική και δημιουργική
με τις προηγούμενες.
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ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ
ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
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 BaudBovy, 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
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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.
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 την 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 55 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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ΜΟΥΣΕΙΑ
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 έγκριση 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.
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Το Μουσείο Ιστορίας της Κυπριακής Νομισματοκοπίας
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. Ανάμεσα στα νομίσματα της αρχικής συλλογής ήταν και
ένα χάλκινο νόμισμα της ρωμαϊκής εποχής, το οποίο δωρήθηκε από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
του Συγκροτήματος. Το νόμισμα αυτό με την επιγραφή ΚΟΙΝΟΝ ΚΥΠΡΙΩΝ, σύμβολο της ένωσης όλων των
κατοίκων του νησιού, υιοθετήθηκε από την Τράπεζα Κύπρου ως το επίσημο έμβλημά της. 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.

«Συλλεκτικά κέρματα της Κύπρου»
Τον Οκτώβριο ετοιμάστηκε μια θεματική έκθεση στο Μουσείο Ιστορίας της Κυπριακής Νομισματοκοπίας, με
τίτλο «Συλλεκτικά κέρματα της Κύπρου». Η θεματική αυτή έκθεση παρουσιάζει το σκεπτικό έκδοσης των
συλλεκτικών κερμάτων από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Η έκθεση συνδέεται παράλληλα με την δημιουργική εργασία του εκπαιδευτικού προγράμματος που διεξάγεται στο Μουσείο.
Διάρκεια έκθεσης: Οκτώβριος 2012 – Σεπτέμβριος 2013.

5

Newsletter 2012b/GR_Layout 1 09/04/2013 11:30 ΠΜ Page 6

Aρχαιολογικό Mουσείο της Συλλογής Γεωργίου και
Nεφέλης Tζιάπρα Πιερίδη (Δωρεά Kλειούς και
Σόλωνα Tριανταφυλλίδη)
Η Συλλογή Αρχαιοτήτων Γεωργίου και Nεφέλης Tζιάπρα 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 Πρώϊμη Eποχή του Xαλκού (2500 π.X.) έως και τη Mεσαιωνική περίοδο (16ος
αιώνας). H χρονολογική αυτή διαδοχή των αντικειμένων υπαγόρευσε τη διάρθρωση της παρουσίασης της
Συλλογής στο Mουσείο, το οποίο σχεδιασμένο με τις πιο σύγχρονες προδιαγραφές, έχει ως στόχο την
προβολή του μακρόχρονου ελληνικού πολιτισμού στο νοτιότερο άκρο της Eυρώπης.
Η Συλλογή περιλαμβάνει 600 αρχαία αντικείμενα, όπως μοναδικά δείγματα μυκηναϊκής κεραμικής και αντιπροσωπευτικά δείγματα κεραμικής της Γεωμετρικής, Αρχαϊκής, Κλασικής, Ρωμαϊκής και Μεσαιωνικής περιόδου, πήλινα ειδώλια, μια σημαντική συλλογή λίθινων γλυπτών και σφραγίδων, κοσμήματα, νομίσματα και
χάλκινα αντικείμενα. Tο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για το Μουσείο με τίτλο: «Το άγαλμα που χορεύει», το
οποίο εγκαινιάστηκε τον Ιανουάριο του 2011, συνεχίστηκε και το 2012. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
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Πρωτοποριακός Ψηφιακός Αρχαιολογικός Εξερευνητής
SPYRA στο Μουσείο Συλλογής Γεωργίου και
Νεφέλης Τζιάπρα Πιερίδη
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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ΣΥΛΛΟΓΕΣ
ΝΕΑ ΑΠΟΚΤΗΜΑΤΑ
Το Πολιτιστικό Ίδρυμα διαχειρίζεται πέντε 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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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.

Αργυρό συλλεκτικό κέρμα που η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου
εξέδωσε για την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εμπροσθότυπος:
Το ιδρυτικό έμβλημα της Κυπριακής Δημοκρατίας, το οποίο συμπίπτει με το έμβλημα της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, και η επιγραφή, “ΚΥΠΡΟΣ”, “CYPRUS”, “KIBRIS” και το έτος “2012”
Οπισθότυπος:
Σύνθεση που απεικονίζει μαργαρίτα, μοτίβο από λευκαρίτικο κέντημα, το χαρακτηριστικότερο είδος κεντητικής τέχνης της Κύπρου
αναγνωρισμένο από την ΟΥΝΕΣΚΟ. Η ονομαστική αξία του κέρματος €5 και η επιγραφή, “CYPRUS EU PRESIDENCY”.
Σχεδιάστρια: Ιωάννα Καλλή

Χαρακτικά, Παλαιές Φωτογραφίες και Υδατογραφίες
Τα χαρακτικά της Κύπρου που περιλαμβάνονται στη Συλλογή παρουσιάζουν, τοπία,
θέματα από την 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.

123 Καρτ ποστάλ και φωτογραφίες της Κύπρου,
20ός αιώνας
Απεικονίζονται τοπία, αρχαιολογικοί χώροι, μνημεία και άνθρωποι, καθώς και οι ασχολίες τους,
τόσο στις πόλεις, όσο και στην ύπαιθρο. Ορισμένες
καρτ ποστάλ φέρουν κείμενα και γραμματόσημα
στην πίσω πλευρά, δίνοντας έτσι στον αναγνώστη
ενδιαφέρουσες πληροφορίες για τους αποστολείς
και τους παραλήπτες τους.
Λεζάντα: H. C. Pantelides, “Kyrenia-Cyprus”.
Άποψη της Κερύνειας από τον Πενταδάκτυλο.
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Χάρτες
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.

Blaeu Johannes (ed.), “Turcicum
Imperium”, Amsterdam, c. 1640
Ο χάρτης απεικονίζει την οθωμανική αυτοκρατορία, η οποία συμπεριλάμβανε τότε και
την Κύπρο. Στο χάρτη αναγράφονται πλήθος
τοπωνυμίων και σε cartouche παριστάνεται
ένθρονος ο σουλτάνος μεταξύ δύο στρατιωτικών αξιωματούχων.

Nicosia within the walls, πιθανώς 1956
Μήτρα εκτύπωσης χάρτη στην οποία παρουσιάζεται η ρυμοτομία της εντός των
ενετικών τειχών πόλης της Λευκωσίας.
Σημειώνονται οι ονομασίες των δρόμων
και σημαντικά δημόσια κτήρια.

Nicosia outside the walls, 1956
Μήτρα εκτύπωσης χάρτη στην
οποία παρουσιάζεται η ρυμοτομία των προαστίων της Λευκωσίας: Αγίων Ομολογητών,
Ομορφίτας, Καϊμακλίου και
Παλλουριώτισσας.
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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.

Ιωάννη Μακούλη, Απόστολος Βαρνάβας, Λευκωσία, 1901
Πρόκειται για έναν εξαιρετικά δυσεύρετο τόμο που αποτελείται
από τα πενήντα ένα πρώτα τεύχη του σημαντικότατου κυπρολογικού εκκλησιαστικού περιοδικού «Απόστολος Βαρνάβας» το
οποίο πρωτοεκδίδεται το 1901 στη Λευκωσία από τον λόγιο κληρικό Ιωάννη Μακούλη. Το περιοδικό συνεχίζει να εκδίδεται μέχρι
σήμερα και αποτελεί το επίσημο εκφραστικό όργανο της Εκκλησίας της Κύπρου. Τα πρώτα πενήντα ένα τεύχη του περιοδικού
που καλύπτουν τα έτη 1901 και 1902, εν πολλοίς άγνωστα σε μελετητές και ευρύ κοινό λόγω ακριβώς της σπανιότητάς τους, είναι
ανεκτίμητης αξίας για προφανείς ιστορικούς λόγους.

Siegmund Jacob Baumgarten, Uebersetzung der
Algemeinen Welthistorie: die in Engeland durch eine
Geselschaft von Gelehrten ausgefertigt worden: nebst den
Anmerkungen der holländischen Uebersetzung auch
vielen Kupfern und Karten, Halle: Johann Justinus
Gebauer, 1748, τομ. vi.
Πρόκειται για τον έκτο τόμο της γνωστής και σημαντικής
16τομης Παγκόσμιας Ιστορίας του Jacob Baumgarten. Ο
τόμος περιλαμβάνει τριάντα σελίδες αναφοράς στην
Κύπρο, καλύπτοντας την αρχαία ιστορία του νησιού μέχρι
και το τέλος της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.

Epistolae genuinae S. Ignatii martyris: quae nunc
primum lucem vident ex bibliotheca florentina:
adduntur S. Iguatii Epistolae ... adhaec S. Bamabae
epistola, Amsterdam, 1646.
Σπάνιο βιβλίο σχετικά με τον βίο και τις επιστολές του
αγίου Ιγνατίου με συμπλήρωμα τις επιστολές του
αποστόλου Βαρνάβα.
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΕΚΘΕΣΕΙΣ
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.
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Η Κυρά της Λευκωσίας.
Η Φανερωμένη και τα κειμήλιά της
Στις 22 Μαρτίου εγκαινιάστηκε στην Αίθουσα Περιοδικών Εκθέσεων του κτηρίου Φανερωμένης η
έκθεση «Η Κυρά της Λευκωσίας. Η Φανερωμένη και τα κειμήλιά της», σε συνεργασία με την Εκκλησιαστική Επιτροπή του Ιερού Ναού Φανερωμένης. Τα εγκαίνια της έκθεσης τέλεσε ο Μακαριότατος
Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κ. Χρυσόστομος.
Στην έκθεση παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά στο κοινό πέραν των 100 αντικειμένων (εικόνες,
ξυλόγλυπτα, λιθανάγλυφα, χρυσοκεντήματα, έργα μεταλλοτεχνίας, ιερά σκεύη, χειρόγραφα), τα οποία
χρονολογούνται από τον 12o μέχρι και τον 20όν αιώνα. Η έκθεση διήρκεσε μέχρι το τέλος του 2012.
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Διοργάνωση Διεθνούς Συμποσίου προς τιμήν
Κλειούς και Σόλωνα Τριανταφυλλίδη, δωρητών της
Συλλογής Γεωργίου και Νεφέλης Τζιάπρα Πιερίδη
Στις 4 και 5 Μαΐου, το Πολιτιστικό Ίδρυμα σε συνεργασία με την Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας του
Πανεπιστημίου Κύπρου οργάνωσαν Διεθνές Συμπόσιο με τίτλο «Βασιλείς και Πόλεις στην Αρχαία Κύπρο.
Οι Κυπριακές Πολιτείες στο Μεσογειακό τους περιβάλλον». Το Συμπόσιο διεξήχθη προς τιμήν της Κλειούς
και του Σόλωνα Τριανταφυλλίδη, δωρητών της Συλλογής Γεωργίου και Νεφέλης Τζιάπρα Πιερίδη,
με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 10 χρόνων από την ίδρυση του Μουσείου της Συλλογής στο
Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου.
Στις 4 Μαΐου δόθηκε η εισηγητική διάλεξη με τίτλο “Cyprus and Macedon: Monarchies Compared”, από τον
διακεκριμένο ιστορικό της κλασικής αρχαιότητας Robin Lane-Fox.
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Συνέδριο με θέμα «Ο Ιερός Ναός Παναγίας
Φανερωμένης στη νεότερη ιστορία της Κύπρου»
Την 1η Δεκεμβρίου, το Πολιτιστικό Ίδρυμα, το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Κύπρου
και η Εκκλησιαστική Επιτροπή Ιερού Ναού Παναγίας Φανερωμένης Λευκωσίας διοργάνωσαν συνέδριο
με θέμα «Ο Ιερός Ναός Παναγίας Φανερωμένης στη νεότερη ιστορία της Κύπρου».
Στο συνέδριο δώδεκα εισηγητές παρουσίασαν πρωτότυπα θέματα, τα οποία κάλυπταν την νεότερη ιστορία,
την τέχνη και την προσφορά του Ιερού Ναού Παναγίας Φανερωμένης, όχι μόνο στην πόλη της Λευκωσίας,
αλλά και στην Κύπρο γενικότερα.
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
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 80.000 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.
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Το 2012 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.
Πόσο κοστίζει τι... το κόστος της διατροφής από την αρχαιότητα
έως σήμερα
Το Πολιτιστικό Ίδρυμα στο πλαίσιο της ομόνυμης έκθεσης (10 Οκτωβρίου
2011 – 28 Φεβρουαρίου 2012) διοργάνωσε ομότιτλο εκπαιδευτικό πρόγραμμα
για παιδιά της Ε΄ και Στ΄ τάξης του Δημοτικού. Η έκθεση προσέγγισε 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.
Μέσα από το πρόγραμμα 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.), οι μαθητές μάθαιναν για τις διατροφικές συνήθειες, όπως και για τα νομίσματα της κάθε εποχής.

Το Άγαλμα που χορεύει
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Μουσείου Συλλογής Γεωργίου και Νεφέλης
Τζιάπρα Πιερίδη (Δωρεά Κλειούς και Σολωνα Τριανταφυλλίδη) έχει το γενικό
τίτλο «Το Άγαλμα που χορεύει» και περιλαμβάνει τρία διαφορετικά προγράμματα τα οποία απευθύνονται σε παιδιά Δ΄, Ε΄ και Στ΄ τάξης του 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, οι οποίες τους επιτρέπουν να ταυτιστούν
μαζί τους, βοηθώντας τα να συνειδητοποιήσουν τη συνέχεια της ιστορίας
του τόπου.

Θεοί και ήρωες
Συνεχίστηκε το δεύτερο εξάμηνο του 2012 το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του
Μουσείου Ιστορίας της Κυπριακής Νομισματοκοπίας «Θεοί και ήρωες», το
οποίο 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.).

Η Κυρά της Λευκωσίας. Η εκκλησία της Φανερωμένης
και τα Κειμήλιά της
Στο πλαίσιο της περιοδικής έκθεσης «Η Κυρά της Λευκωσίας. Η εκκλησία
της Φανερωμένης και τα κειμήλιά της» (22 Μαρτίου – 31 Δεκεμβρίου 2012)
οργανώθηκε ομότιτλο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, για παιδιά Ε΄ και Στ΄τάξης
του Δημοτικού. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα στόχευε στην ενημέρωση του
μαθητή για την ιστορία και την τέχνη του ναού της Παναγίας Φανερωμένης.
Στο πρόγραμμα περιλαμβανόταν ξενάγηση στην έκθεση, έρευνα και δημιουργικές εργασίες.
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ΕΤΗΣΙΑ
ΓΕΓΟΝΟΤΑ
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 στο πλαίσιο της προσφοράς του Πολιτιστικού
Ιδρύματος προς την παιδεία δωρίζονται κάθε χρόνο σε
εκπαιδευτικά και πολιτιστικά ιδρύματα στην Κύπρο και
στο εξωτερικό, εκδόσεις και ψηφιακές παραγωγές
του Ιδρύματος.
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Διαλέξεις-Παρουσιάσεις εκδόσεων
Παρουσίαση νέας έκδοσης στη σειρά «Παιδική και Νεανική
Λογοτεχνία»
Στις 27 Απριλίου, παρουσιάστηκε από την Φλώρα Τιμοθέου, αντιπρόεδρο
του ΚΣΠΝΒ, η νέα έκδοση στη σειρά «Παιδικής και Νεανικής Λογοτεχνίας»
με τίτλο Από την πόλη έρχομαι... των Φυτούλας Βακανά και Σάντρας Ελευθερίου (Α΄ Βραβείο Διαγωνισμού 2010) σε εικονογράφηση Κωνσταντίνου
Μαρκόπουλου, η οποία βραβεύθηκε το 2011. Στην εκδήλωση η εικονογράφος Λήδα Βαρβαρούση έδωσε διάλεξη με θέμα «Οι εικόνες μέσα από τα
μάτια των παιδιών». Στις 11 Οκτωβρίου, η ίδια έκδοση παρουσιάστηκε στην
Αίθουσα Εκδηλώσεων της Τράπεζας Κύπρου στη Λεμεσό.

Παρουσίαση νέας έκδοσης στη σειρά «Οδηγοί Βυζαντινών Μνημείων»
Στις 2 Μαΐου, παρουσιάστηκε η νέα έκδοση στη σειρά «Οδηγοί Βυζαντινών
Μνημείων» με τίτλο, Η Μονή της Παναγίας της Αμασγού στο Μονάγρι.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα Εκδηλώσεων της Ιεράς
Μητροπόλεως Λεμεσού και την έκδοση παρουσίασε ο Κωστής Κοκκινόφτας,
Ερευνητής στο Κέντρο Μελετών της Ιεράς Μονής Κύκκου. Η εκδήλωση
έκλεισε με Ύμνους από τη Βυζαντινή Χορωδία της Ιεράς Μητροπόλεως
Λεμεσού «Ρωμανός ο Μελωδός».

Παρουσίαση νέας έκδοσης στη σειρά “Κύπριοι Ζωγράφοι”
Στις 3 Οκτωβρίου στην Αίθουσα Ανδρέα Πατσαλίδη, παρουσιάστηκε ο έβδομος τόμος στη σειρά «Κύπριοι Ζωγράφοι» με τίτλο Michael Michaeledes / Μιχάλης Μιχαηλίδης. Ο τόμος πραγματεύεται το εικαστικό έργο του Μιχάλη
Μιχαηλίδη, ενός ιδιαίτερου καλλιτέχνη της κυπριακής διασποράς. Συγγραφέας της έκδοσης, η Ιστορικός Τέχνης Θάλεια Στεφανίδου. Την έκδοση
παρουσίασε η Ιστορικός Τέχνης Έφη Στρούζα. Εκ μέρους του καλλιτέχνη
απηύθυνε χαιρετισμό η κόρη του, Kathy Michaeledes-Mcdonagh.

Παρουσίαση νέων εκδόσεων γύρω από τη Βυζαντινή παράδοση
Στις 8 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση των νέων εκδόσεων
γύρω από τη Βυζαντινή παράδοση. Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν:
ο κατάλογος της έκθεσης, Η Κυρά της Λευκωσίας. Η Φανερωμένη και τα
κειμήλιά της από την Δήμητρα Παπανικόλα-Μπακιρτζή, Διευθύντρια Λεβέντειου Δημοτικού Μουσείου Λευκωσίας, ο οδηγός Η Μονή της Παναγίας
Αμασγού στο Μονάγρι από τον Κωστή Κοκκινόφτα, Ερευνητή Κέντρου
Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου και ο οδηγός Η Μονή της Παναγίας Χρυσοκουρδαλιώτισσας στο Κούρδαλι από τον Δημήτρη Τριανταφυλλόπουλο, τέως
Καθηγητή Πανεπιστημίου Κύπρου. Η εκδήλωση έκλεισε με Ύμνους από τη
Βυζαντινή Χορωδία της Ιεράς Μητροπόλεως Μόρφου «Ο άγιος Μάμας».

Παρουσίαση νέας έκδοσης στη σειρά «Διαλέξεις Ιστορίας και
Αρχαιολογίας της Κύπρου»
Στις 6 Δεκεμβρίου παρουσιάστηκε από την Ιστορικό και Ερευνήτρια του
Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών Νάσα Παταπίου ο τόμος Οχυρωμένες πόλεις,
Παρελθόν, παρόν και μέλλον, ο οποίος αποτελεί συνέκδοση του Πολιτιστικού
Ιδρύματος και του Συνδέσμου Κυπρίων Αρχαιολόγων. Πρόκειται για την
έκδοση των πρακτικών ομώνυμου συνεδρίου, το οποίο διοργανώθηκε από
τον Σύνδεσμο Κυπρίων Αρχαιολόγων το 2010.
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Αθλοθετήσεις
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 25 χρόνια.
Στη διάρκεια της συνεργασίας αυτής έχουν τιμηθεί με βραβεία και
επαίνους περισσότερα από εξήντα έργα. Ήδη από το 2000 έχει
αποφασισθεί η έκδοση του βραβευμένου έργου και μέχρι σήμερα
έχουν εκδοθεί εννέα έργα.
Στον Παγκύπριο Διαγωνισμό Συγγραφής Παιδικού-Νεανικού Βιβλίου 2011,
τον οποίο προκηρύσσει ο Κυπριακός Σύνδεσμος Παιδικού Νεανικού Βιβλίου
και αθλοθετεί το Πολιτιστικό Ίδρυμα, το έργο «Ο θησαυρός του Λαβυρίνθου
και οι 7 σφραγίδες» της Θεοδοσίας Αργυράκη-Ασαργιωτάκη, τιμήθηκε με το
Α΄ βραβείο και το έργο «Καμάργκ» του Βασίλη Παπαθεοδώρου, με Β΄ βραβείο. Υποψήφια ήταν 12 έργα από Κύπρο και Ελλάδα.

Διαγωνισμός πρωτοεμφανιζόμενου συγγραφέα
Στο διαγωνισμό για πρωτοεμφανιζόμενο συγγραφέα υποβλήθηκαν φέτος 16
έργα. Το Α΄ βραβείο δόθηκε εξ ημισείας στον Παύλο Χρίστου για το έργο
«Πέρα από το Ποτάμι» και στην Αθηνά Χριστοφή για το έργο «Πινελιές Ευτυχίας». Δόθηκε επίσης έπαινος στην Ιλιάνα Γενακρίτου για το έργο της
«Όταν η μύτη του Ρούντολφ έπαψε να είναι φωτεινή».

Παγκύπριοι Σχολικοί Αγώνες Σύγχρονου Θεάτρου και Αρχαίου
Δράματος εις μνήμη Παναγιώτη Σέργη. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα
αθλοθετεί τους Αγώνες τα τελευταία δεκαέξι χρόνια, προσφέροντας
με ευχαρίστηση την δική του συνδρομή στην Παιδεία.
Τα σχολεία και οι παραστάσεις που διακρίθηκαν το 2012 είναι τα ακόλουθα:
Σύγχρονο Θέατρο – Περιφέρεια Λευκωσίας
Γυμνάσιο Κωνσταντινουπόλεως, με το έργο «Το Μαγικό Φίλτρο» της Τούλας
Κακουλλή και Λύκειο Εθνομάρτυρα Κυπριανού Στροβόλου, με το έργο “Cash
on delivery” του Μάικλ Κούνεϋ.
Σύγχρονο Θέατρο – Περιφέρεια Λάρνακας και Ελεύθερης Αμμοχώστου
Περιφερειακό Γυμνάσιο Λιβαδιών, με το έργο «Ο ψαράς και η ψυχή του» του
Όσκαρ Ουάιλντ και Λύκειο Μακάριου Γ΄ Λάρνακας, με το έργο «Οι Όρνιθες
του Αριστοφάνη» του Ανδρέα Κουκκίδη.
Σύγχρονο Θέατρο – Περιφέρεια Λεμεσού-Πάφου
Νικολαϊδειο Γυμνάσιο Πάφου, με το έργο «Ο Φιλάργυρος» του Μολιέρου και
Απεήτειο Γυμνάσιο Αγρού, με το έργο «Οι αγνοούμενοι (μια ενδιαφέρουσα
ζωή)» του Βασίλη Κατσικονούρη.
Αρχαίο Δράμα (Παγκύπρια)
Παγκύπριο Λύκειο Λάρνακας, με το έργο «Εκάβη» του Ευριπίδη.
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Διαγωνισμοί
Από το 2002 το Πολιτιστικό Ίδρυμα προκηρύσσει Διαγωνισμό Εικονογράφησης του βραβευμένου έργου στον Ετήσιο
Διαγωνισμό συγγραφής του Κυπριακού Συνδέσμου
Παιδικού και Νεανικού Βιβλίου τον οποίο αθλοθετεί το
Πολιτιστικό Ίδρυμα.
Αποτελέσματα Διαγωνισμού Εικονογράφησης
Tο Πολιτιστικό Ίδρυμα ανακοίνωσε τα αποτελέσματα του διαγωνισμού για
την εικονογράφηση του βιβλίου «Ο θησαυρός του Λαβυρίνθου και οι 7 σφραγίδες» της Θεοδοσίας Αργυράκη-Ασαργιωτάκη. Οι συμμετοχές για τον Διαγωνισμό Εικονογράφησης ήταν φέτος 35 από Ελλάδα και Κύπρο.
Α΄ Βραβείο, δόθηκε στην Κατερίνα Χοχλιδάκη, και Β΄ Βραβείο στην Ιωάννα
Φιλίππου. Έπαινοι δόθηκαν στους Άγη Αγησιλάου, Γιάννα Καλλή και Δημήτρη Ευαγγέλου.

Εργαστήριο εικονογράφησης
Στις 28 Απριλίου, το Πολιτιστικό Ίδρυμα, ο Κυπριακός Σύνδεσμος Παιδικού
Νεανικού Βιβλίου και το Επιμελητήριο Καλών Τεχνών Κύπρου συνδιοργάνωσαν με εμψυχώτρια την γνωστή συγγραφέα και εικονογράφο Λήδα Βαρβαρούση, εκπαιδευτικό εργαστήριο με θέμα την εικονογράφηση παιδικών
βιβλίων. Το εργαστήρι απευθυνόταν σε επαγγελματίες – και μη – εικονογράφους και είχε ως στόχο να προωθήσει ένα είδος τέχνης που συνεχώς αποκτά
περισσότερο έδαφος και θαυμαστές. Το Εργαστήριο λειτούργησε στο κτήριο
του Πολιτιστικού Ιδρύματος, στη Φανερωμένη, στην παλιά Λευκωσία.
Στις 13 Οκτωβρίου επαναλήφθηκε το Εργαστήρι, με θέμα την εικονογράφηση
παιδικών βιβλίων στο Πολιτιστικό Ίδρυμα με την ίδια εμψυχώτρια και αθρόα
προσέλευση του κοινού.

Δωρεές
Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου στο πλαίσιο της προσφοράς του
στην εκπαίδευση αποφάσισε φέτος τη δωρεά ολόκληρης της εκδοτικής σειράς του ΚΥΠΡΙΟΙ ΖΩΓΡΑΦΟΙ στο γραφείο του Επιθεωρητή Μέσης Εκπαίδευσης Τέχνης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού με την ελπίδα ότι αυτή
θα φανεί χρήσιμη στο έργο του εκάστοτε Επιθεωρητή Τέχνης.
Μια μεγάλη σειρά βιβλίων μας δόθηκε φέτος στο Λύκειο Ελληνίδων Αμμοχώστου και στο Επαρχιακό Μουσείο Λεμεσού για να εμπλουτιστούν οι
βιβλιοθήκες τους και να διευκολυνθεί η έρευνα από τους ειδικούς αλλά και
το ευρύ κοινό.
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ΕΚΔΟΤΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
To Πολιτιστικό Ίδρυμα έχει αναπτύξει ένα σημαντικό
εκδοτικό πρόγραμμα, το οποίο αριθμεί ήδη περισσότερες
από 170 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.
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Οδηγοί Βυζαντινών Μνημείων
Η Μονή της Παναγίας της Αμασγού στο Μονάγρι
Διομήδης Μυριανθεύς, Ντόρια Νικόλαου, Γιώργος Φιλόθεου,
Χριστόδουλος Χατζηχριστοδούλου
Μέσα από τις σελίδες του Οδηγού γίνεται αναδρομή στην ιστορία της
Μονής, στην αρχιτεκτονική και στην τέχνη του καθολικού της μονής, που
είναι αφιερωμένο στα Εισόδια της Θεοτόκου. Ο ναός ανήκει στον τύπο του
ξυλόστεγου ναού, ο οποίος είναι χαρακτηριστικός της κυπριακής ναοδομίας. Ακολουθεί εκτενές κείμενο για τις τοιχογραφίες του ναού οι οποίες
διακρίνονται από τον 12ο έως τον 16ο αιώνα. Η έκδοση έγινε από το Πολιτιστικό Ίδρυμα σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Λεμεσού, την Ιερά
Μονή Παναγίας Αμασγού και το Τμήμα Αρχαιοτήτων. Ο Οδηγός κυκλοφορεί στην ελληνική, αγγλική, γερμανική και ρωσική γλώσσα.

Η Μονή της Παναγίας της Χρυσοκουρδαλιώτισσας στο Κούρδαλι
Ιωάννης Ηλιάδης
Μέσα από τις σελίδες του Οδηγού γίνεται αναδρομή στην ιστορία και τη
θέση του χωριού Κούρδαλι, το οποίο βρίσκεται στη γεωγραφική περιοχή
της Πιτσιλιάς, 60 περίπου χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Λευκωσίας.
Ακολουθεί το κεφάλαιο για την αρχιτεκτονική του καθολικού της Μονής,
το οποίο είναι αφιερωμένο στην Κοίμηση της Θεοτόκου. Ο ναός ανήκει
στον τύπο του τρίκλιτου ξυλόστεγου ναού, ο οποίος είναι χαρακτηριστικός της κυπριακής ναοδομίας και απαντά κυρίως στην ορεινή περιοχή
του Τροόδους. Οι τοιχογραφίες του ναού αποτελούν χαρακτηριστικά
δείγματα της κυπροαναγεννησιακής (ή ιταλοβυζαντινής) τεχνοτροπίας.

Λευκώματα, Κατάλογοι εκδόσεων
Η Κυρά της Λευκωσίας. Η Φανερωμένη και τα κειμήλιά της
Συντονισμός: Λευκή Μιχαηλίδου και Χριστόδουλος Χατζηχριστοδούλου
Πρόκειται για τον επιστημονικό κατάλογο της ομότιτλης έκθεσης του
Πολιτιστικού Ιδρύματος που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την
Εκκλησία της Παναγίας Φανερωμένης. Μέσα από τις σελίδες του
καταλόγου γίνεται αναδρομή στην ιστορία, στην αρχιτεκτονική και στην
τέχνη του ναού της Φανερωμένης, που είναι αφιερωμένος στον
Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Παρατίθενται επίσης τα νέα στοιχεία της
έρευνας που φωτίζουν άγνωστες πτυχές του ναού της Φανερωμένης. Στο
δεύτερο μέρος της έκδοσης περιγράφονται αναλυτικά τα 102 εκθέματα,
όπως φορητές εικόνες, ξυλόγλυπτα, λιθανάγλυφα, χρυσοκεντήματα, έργα
μεταλλοτεχνίας και χειρόγραφα τα οποία χρονολογούνται από τον
12ο έως και τον 20ό αιώνα. Ο Κατάλογος κυκλοφορεί στην ελληνική
και αγγλική γλώσσα.
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Κύπριοι Ζωγράφοι
Michael Michaeledes / Μιχάλης Μιχαηλίδης
Θάλεια Στεφανίδου
Ο έβδομος τόμος της σειράς “Κύπριοι Ζωγράφοι”, πραγματεύεται
το εικαστικό έργο του Μιχάλη Μιχαηλίδη, ενός ιδιαίτερου καλλιτέχνη της κυπριακής διασποράς. Η παραστατικότητα του έργου του
εγκαταλείπεται σταδιακά με αφαιρετικές διαδικασίες και δίνει τη
θέση της σε χρωματικές και γραμμικές αντιπαραθέσεις, οι οποίες
από το 1964 οδηγούν στις ανάγλυφες γεωμετρικές και ρυθμικές του
κατασκευές. Οι κατασκευές αυτές αποτελούν αναπτύγματα ενός
οριακού χώρου που κινείται ανάμεσα στη γλυπτική και τη ζωγραφική, ανάμεσα στις τρεις και τις δύο διαστάσεις.

Σειρά Διαλέξεις Ιστορίας - Αρχαιολογίας
Cyprus and the Aegean in the Early Iron Age.
The Legacy of Nicolas Coldstream
Επιμέλεια: Μαρία Ιακώβου
Ο τόμος αποτελεί την έκδοση των πρακτικών αρχαιολογικού εργαστηρίου
που διοργάνωσε η Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου
Κύπρου τον Δεκέμβριο του 2010 εις μνήμην του καθηγητή Nicolas Coldstream (1927-2008). Πολύ πριν από την ίδρυση του Πανεπιστημίου Κύπρου και της Ερευνητικής Μονάδας Αρχαιολογίας, ο Nicolas Coldstream
ήταν ο μόνος καθηγητής πανεπιστημίου στην Ευρώπη, ο οποίος είχε εισαγάγει στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου τακτικά προπτυχιακά μαθήματα
και μεταπτυχιακά σεμινάρια σχετικά με την αρχαιολογία της Κύπρου.

Κυπρολογικές Μελέτες και Διαλέξεις
Οχυρωμένες Πόλεις. Παρελθόν, παρόν και μέλλον
Επιμέλεια: Δέσποινα Πηλείδου, Ευθυμία Άλφα
Ο τόμος αποτελεί συνέκδοση του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου και του Συνδέσμου Κυπρίων Αρχαιολόγων. Η διοργάνωση της ημερίδας και η συνακόλουθη έκδοση των πεπραγμένων, αποτέλεσε μία
πρωτοβουλία του Συνδέσμου Κυπρίων Αρχαιολόγων με στόχο την έναρξη
του επιστημονικού διαλόγου επί του θέματος, την έκθεση των προβληματισμών και την επίλυση διαφόρων σχετικών θεμάτων. Στην ημερίδα συμμετείχαν αρχιτέκτονες και αρχαιολόγοι, δημόσιοι λειτουργοί και ακαδημαϊκοί
από Ελλάδα, Κύπρο και το εξωτερικό.
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Παιδική και Νεανική Λογοτεχνία
Από την πόλη έρχομαι...
Σάντρα Ελευθερίου και Φυτούλα Βακανά
Εικονογράφηση: Κωνσταντίνος Μαρκόπουλος
Το βιβλίο τιμήθηκε με το πρώτο βραβείο στον Παγκύπριο Διαγωνισμό Συγγραφής Παιδικού – Νεανικού Βιβλίου 2010 που προκηρύσσει
ο Κυπριακός Σύνδεσμος Παιδικού και Νεανικού Βιβλίου και αθλοθετεί το Πολιτιστικό Ίδρυμα. Η εικονογράφηση ανήκει στον Κ. Μαρκόπουλο που τιμήθηκε με το Α΄ Βραβείο του Διαγωνισμού
Εικονογράφησης 2011 που προκηρύσσει το Πολιτιστικό Ίδρυμα. Το
βιβλίο αναφέρεται σε δύο παιδιά, τον Αριστείδη και τον Μάνο που
συνεχώς καυγαδίζουν στο σχολείο. Η διευθύντρια τους τιμωρεί με
ένα πολύ ασυνήθιστο τρόπο: κάθε Παρασκευή πρέπει να ετοιμάζουν
μαζί και να της παρουσιάζουν ένα φαγητό από μια διαφορετική χώρα
κάθε φορά. Στη διάρκεια της τιμωρίας τους τα παιδιά ακονίζουν μαχαίρια, αλλά μόνο για να ψιλοκόψουν κρεμμυδάκι. Ρίχνουν μπουνιές, αλλά μόνο για να μαλακώσει η ζύμη. Κάποιοι βράζουν στο
ζουμί τους, αλλά αναφερόμαστε μόνο στα ζυμαρικά. Θα δέσει το
γλυκό ή θα γίνουν χειρότερα τα πράγματα; Η φιλία τελικά μαγειρεύεται; Και αν ναι, τι γεύση έχει;

Βραβεύσεις
Tο Πολιτιστικό Ίδρυμα Tραπέζης Kύπρου ανακοινώνει την απονομή δύο διακρίσεων
για την εκδοτική σειρά του «Παιδική Νεανική Λογοτεχνία».

Το βιβλίο Το χαμόγελο της Σεμέλης της Μαρίνας-Μιχαηλίδου
Καδή, σε εικονογράφηση της Constanze von Kitzing, απέσπασε
το Βραβείο Εκδοτικής Αρτιότητας για παιδικό βιβλίο 2010 – 2011
από την Βιβλιογραφική Εταιρεία Κύπρου και το
Περιοδικό Κυπριακή Βιβλιοφιλία.

Το βιβλίο με τίτλο Διηγήματα, με εικονογράφηση του Σπύρου
Προκόπιου, και συγγραφέα τον Νεόφυτο Νεοφυτίδη απέσπασε
το Κρατικό Βραβείο Νεανική Λογοτεχνίας για το 2011.
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ΑΓΟΡΑ
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.
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Φέτος η Αγορά εμπλουτίστηκε με το εξής νέο συλλεκτικό αντικείμενο:
Μεταξοτυπία με φύλλο χρυσού με τίτλο «Αρχαιόφιλος» (πάνω αριστερά) της εικαστικού Μαρίας Λοϊζίδου
εμπνευσμένη από το Μουσείο της Συλλογής Γεωργίου και Νεφέλης Τζιάπρα Πιερίδη με την ευκαιρία της
συμπλήρωσης δέκα
χρόνων από την ίδρυσή του.

Τρεις μέρες πολιτισμού με αγορές που διαρκούν για πάντα!
Προσφορές εκδόσεων ΠΙΤΚ
Στις 24, 25 και 26 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε, όπως και κάθε χρόνο το τριήμερο προσφορών των εκδόσεων του ΠΙΤΚ και των άλλων προϊόντων της Αγοράς, του πωλητηρίου του Πολιτιστικού Ιδρύματος.
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Διοικητικό Συμβούλιο από τον Σεπτέμβριο 2012
Πρόεδρος
Γιάννης Κυπρή, Διευθύνων Σύμβουλος
Συγκροτήματος Τράπεζας Κύπρου
Μέλη (κατά αλφαβητική σειρά)
Δρ Γιώργος Γεωργής
Φοίβος Ζωμενής
Δρ Μαρία Ιακώβου
Σύλβια Ιωάννου
Τιτίνα Λοϊζίδου
Δρ Δήμητρα Μπακιρτζή
Νικηφόρος Ορφανός
Γιώργος Χατζηπιερής
Γιώργος Χριστοδουλίδης

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 Υπηρεσίες
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