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Το 2013 αποτέλεσε χρονιά σταθμό για το Πολιτιστικό
Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου όπως και για την Τράπεζα
Κύπρου γενικά. Μετά τις εξελίξεις του Μαρτίου, το
Πολιτιστικό Ίδρυμα ενσωμάτωσε το σύνολο των
εργασιών του Πολιτιστικού Κέντρου της πρώην
Λαϊκής Τράπεζας. Πιο συγκεκριμένα, το Πολιτιστικό
Ίδρυμα ανέλαβε τις Συλλογές και τις Εκδόσεις του
Πολιτιστικού της Κέντρου και τη διαχείριση του
Μουσείου Πιερίδη στη Λάρνακα. Με συναίσθηση της
αποστολής μας και του ανυπολόγιστου πλούτου των
συλλογών μας, το Πολιτιστικό Ίδρυμα συνεχίζει
τις προσπάθειές του για τη διασφάλιση του
σημαντικότερου αγαθού του τόπου μας που δεν
είναι άλλο από τον Πολιτισμό μας.
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ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ
ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
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 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: α. Νομισμάτων, β. Χαρτών,
γ. Σπάνιων Bιβλίων και Χειρογράφων, δ. Χαρακτικών, Παλαιών Φωτογραφιών και Υδατογραφιών,
ε. Σύγχρονης Kυπριακής Tέχνης.
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
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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 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, 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, Αθήνα
To 1991 από την Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος
Το 1990 από τον Διεθνή Οργανισμό Συλλεκτών Χαρτών (ΙΜCoS)
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Από τον Ιούνιο του 2013, το Πολιτιστικό Ίδρυμα απορρόφησε το σύνολο των εργασιών του Πολιτιστικού Κέντρου της πρώην Λαϊκής Τράπεζας, το οποίο είχε δημιουργηθεί το 1983. Το Πολιτιστικό Κέντρο
δεν ήταν εγγεγραμμένο Ίδρυμα, αλλά αποτελούσε Τμήμα του Συγκροτήματος της Λαϊκής Τράπεζας.
Επί τριάντα χρόνια οι κύριες δραστηριότητές του κάλυπταν τους τομείς της Τέχνης και της Ιστορίας.
Το Κέντρο διαχειριζόταν από το 2000 το Μουσείο Πιερίδη στη Λάρνακα, το οποίο στεγάζει τη
συλλογή Αρχαίας Κυπριακής Τέχνης και μέρος της Εθνογραφικής Συλλογής.
Από το 2003 λειτούργησε το Μουσείο Βύρωνος στη Λευκωσία, όπου το Πολιτιστικό Κέντρο ανά
διετία διοργάνωνε εκθέσεις, τις οποίες εμπλούτιζαν εκπαιδευτικά προγράμματα και ειδικές ξεναγήσεις για μαθητές και οργανωμένα σύνολα.
Διατηρούσε επίσης τέσσερις Συλλογές:
α. Έργων Τέχνης Κυπρίων Καλλιτεχνών,
β. Σπάνιων Βιβλίων και Εγγράφων,
γ. Χαρακτικών, Φωτογραφιών και Καρτ ποστάλ και
δ. Εθνογραφική Συλλογή.
Είχε αναπτύξει ένα εκδοτικό πρόγραμμα το οποίο περιλάμβανε περισσότερες από 40 εκδόσεις που
αφορούσαν στην ιστορία και τον πολιτισμό της Κύπρου.
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Οι Συλλογές του Πολιτιστικού Κέντρου μεταφέρθηκαν τον Ιούνιο του 2013 και φυλάσσονται στην
«Αίθουσα Συλλογών» του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου, στο κτήριο της Φανερωμένης.
Οι Συλλογές αυτές θα διαφυλαχτούν ακέραιες και θα καταχωρηθούν στα αρχεία του Πολιτιστικού
Ιδρύματος ως «κλειστές Συλλογές» με ξεχωριστό κωδικό, ώστε και ιστορικά να διατηρήσουν την
ταυτότητά τους.
Το Πολιτιστικό Ίδρυμα αναλαμβάνει επίσης τη διαχείριση του Μουσείου Πιερίδη και των Συλλογών
που περιλαμβάνει.
Όσα ιστορικά έγγραφα, έντυπα, μηχανές κ.ο.κ. της πρώην Λαϊκής Τράπεζας, έχουν διασωθεί, θα
συγκεντρωθούν στο Ιστορικό Αρχείο της Τράπεζας Κύπρου στο κτήριο Φανερωμένης και στη
συνέχεια θα καταχωρηθoύν στα αρχεία του ως ξεχωριστή ενότητα, για ιστορικούς και επιστημονικούς σκοπούς.
Οι εκδόσεις του Πολιτιστικού Κέντρου πωλούνται από την Αγορά, το πωλητήριο του Πολιτιστικού
Ιδρύματος και σύντομα από το διαδίκτυο.
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ΜΟΥΣΕΙΑ
Το Πολιτιστικό Ίδρυμα διαχειρίζεται δύο Μουσεία. Στόχος της
λειτουργίας των Μουσείων είναι η απρόσκοπτη πρόσβαση του
κοινού σε μερικές 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.
Από τον Ιούνιο του 2013 το Πολιτιστικό Ίδρυμα διαχειρίζεται
το Μουσείο Πιερίδη στη Λάρνακα.
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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 ΚΟΙΝΟ[Ν] 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»
Στο Μουσείο παρουσιάζονται περιοδικά μικρές θεματικές εκθέσεις. Η έκθεση με τίτλο «Συλλεκτικά κέρματα
της Κύπρου» παρουσιάζεται από τον Οκτώβριο του 2012 και συνδέεται με τη δημιουργική εργασία του
εκπαιδευτικού προγράμματος που διεξάγεται από το Μουσείο. Η παρουσίαση επεξηγεί το σκεπτικό έκδοσης
των συλλεκτικών κερμάτων από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.
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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 Πρώιμη Eποχή του Xαλκού (2500 π.X.) έως και τη Mεσαιωνική περίοδο (16ος αιώνας).
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» συνεχίστηκε και το 2013 και απευθυνόταν σε παιδιά πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
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 μικρής οθόνης αφής.
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Μουσείο Πιερίδη
Το Μουσείο Πιερίδη λειτούργησε 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 σημαντικότατη συλλογή που παρουσιάζεται στο μουσείο, με πρωτεργάτη τον Δημήτριο
Πιερίδη (1811–1895).
Το Μουσείο στεγάζεται στην οικία της οικογένειας Πιερίδη στη Λάρνακα, ένα κτήριο του 1825 και καλύπτει
τις κυριότερες περιόδους της κυπριακής προϊστορίας και ιστορίας. Ο επισκέπτης στο Μουσείο μπορεί να ταξιδεύσει μέσα στους αιώνες του κυπριακού πολιτισμού καλύπτοντας 9 000 χρόνια πολιτισμού στο νησί, αρχίζοντας από τη Νεολιθική εποχή, τη Χαλκοκρατία, τη Γεωμετρική, την Αρχαϊκή, Ελληνιστική, Ρωμαϊκή και
Βυζαντινή–Μεσαιωνική εποχή. 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 από διάφορους
γνωστούς καλλιτέχνες, όπως επίσης και να πραγματοποιούνται διαλέξεις με θέματα που κυρίως αφορούν
στις συλλογές του Μουσείου.
Από το 2006 πραγματοποιούνται εκπαιδευτικά προγράμματα στον χώρο για μαθητές δημοτικής εκπαίδευσης.
Το 2011 εγκαινιάστηκε ένα καλοκαιρινό εργαστήρι, το οποίο απευθύνεται σε παιδιά από 9–12 ετών και τα
καλεί να πάρουν τον ρόλο του αρχαιολόγου και να πραγματοποιήσουν μια ανασκαφή στην αυλή του Μουσείου.
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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. Από τον Ιούνιο του 2013 το
Πολιτιστικό Ίδρυμα παρέλαβε τις ακόλουθες τέσσερις Συλλογές του
Πολιτιστικού Κέντρου της πρώην Λαϊκής Τράπεζας: α) Συλλογή
Έργων Τέχνης Κυπρίων Καλλιτεχνών, β) Σπάνιων Βιβλίων και
Εγγράφων, γ) Χαρακτικών, Φωτογραφιών και Καρτ ποστάλ και
δ) Εθνογραφική Συλλογή. Οι Συλλογές του Πολιτιστικού Κέντρου
μεταφέρθηκαν και φυλάσσονται στην «Αίθουσα Συλλογών» του
Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου στο κτήριο της
Φανερωμένης. Οι Συλλογές αυτές θα διαφυλαχτούν και θα
καταχωρηθούν ακέραιες στα αρχεία του Πολιτιστικού Ιδρύματος.
Η Εθνογραφική Συλλογή θα αποτελεί πλέον την έκτη κυπρολογική
Συλλογή του Πολιτιστικού Ιδρύματος.
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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.
Το 2013 η νομισματική συλλογή εμπλουτίστηκε με σύγχρονα νομίσματα
από τα οποία ξεχωρίζει το ακόλουθο: Χρυσό και αργυρό συλλεκτικό
κέρμα, το οποίο η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου εξέδωσε σε ανάμνηση
της 50ούς επετείου της ίδρυσής της.
Εμπροσθότυπος:
Το έμβλημα της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και η επιγραφή
ΚΥΠΡΟΣ CYPRUS KIBRIS 1963–2013.
Οπισθότυπος:
Σύνθεση που απεικονίζει νεαρή κόρη να κρατά κλαδί ελιάς με καρπό ενώ
στο φόντο εναλλάσσονται τα σύμβολα της κυπριακής λίρας και του
ευρώ. Η ονομαστική αξία €20 για το χρυσό κέρμα και €5 για το αργυρό
και η επιγραφή ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 50 ΧΡΟΝΙΑ.
Καλλιτέχνης: Γιώργος Σταματόπουλος

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.
Homman Heirs, “IMPERII TVRCICI EVROPAEI TERRA,
in primis GREAECIA…”
Βερολίνο (;), 1741. Διαστάσεις 57×51 εκ.
Χαλκογραφία η οποία παρουσιάζει έναν ενδιαφέροντα χάρτη της
οθωμανικής αυτοκρατορίας που εκτείνεται από την Κορσική μέχρι τη
Μαύρη Θάλασσα και από τα Βαλκάνια μέχρι την Αίγυπτο, περιλαμβανομένης και της Κύπρου. Την cartouche πλαισιώνουν 25 μετάλλιανομίσματα της αρχαίας Ελλάδας.

Manesson Mallet (Alain), “NATOLIE”
Από την έκδοση του Μallet, Description de l’Univers, contenant les
differents systèmes du Monde, Παρίσι, 1683. Διαστάσεις 15×11 εκ.
Έγχρωμη χαλκογραφία η οποία απεικονίζει τη Μικρά Ασία,
τη Μαύρη Θάλασσα και την Κύπρο. Ο χαρτογράφος
Αlain Manesson Mallet υπηρέτησε ως μηχανικός στην αυλή
του βασιλιά της Πορτογαλίας και αργότερα στην αυλή του
βασιλιά της Γαλλίας, Λουδοβίκου 14ου.
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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. Περιλαμβάνεται επίσης σειρά
υδατογραφιών με θέμα «Τα Αγριολούλουδα της Κύπρου» της Electra Megaw, όπως
και παλαιές φωτογραφίες και καρτ ποστάλ της Κύπρου.
Τον Ιούνιο του 2013 η Συλλογή εμπλουτίστηκε με μεγάλο αριθμό αντικειμένων από την αντίστοιχη Συλλογή
του Πολιτιστικού Κέντρου της πρώην Λαϊκής. Από τα σημαντικότερα αντικείμενα της Συλλογής:

Φωτογραφία του Θεόδουλου
Ν. Τουφεξή, 1905. Ο
φωτογράφος βρίσκεται
ανάμεσα στους σπουδαστές
του εργαστηρίου Χημείας του
Παγκυπρίου Γυμνασίου
Λευκωσίας.

Καρτ ποστάλ, J. P. Foscolo,
“Ancient Church and
Open Air Class.
Kalopanayiotis Village.
Cyprus”, 1923.
Απεικονίζεται υπαίθριο σχολείο
στο προαύλιο της Μονής του
Αγίου Ιωάννη Λαμπαδιστή.

Μία από τις 74 σπάνιες φωτογραφίες με αντικείμενα από
τη «Συλλογή Τσεσνόλα», τέλη 19ου αιώνα. Πρόκειται
για τη μεγαλύτερη συλλογή από αρχαιότητες η οποία
είχε εξαχθεί από την Κύπρο, από τον στρατηγό και
πρόξενο των Ηνωμένων Πολιτειών, Λουίτζι Πάλμα ντι
Τσεσνόλα. Στη φωτογραφία, ο Τσεσνόλα ποζάρει
ανάμεσα στις κυπριακές αρχαιότητες.
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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.
Τον Ιούνιο του 2013 η Συλλογή εμπλουτίστηκε με μεγάλο αριθμό βιβλίων και εγγράφων από την
αντίστοιχη Συλλογή του Πολιτιστικού Κέντρου της πρώην Λαϊκής. Μεταξύ των οποίων:

Christoforo Sylvestrani Brenzone
Vita et Fatti del Valorosiss. Capitan Astorre Baglione
Verona, 1591
Σπάνια έκδοση για τη ζωή και το έργο του
στρατηγού Astorre Baglione, ο οποίος πολέμησε με
τον Μαρκαντώνιο Βραγαδίνο κατά την
πολιορκία της Αμμοχώστου το 1571. Μετά την παράδοση της πόλης αποκεφαλίστηκε από τον τούρκο
διοικητή Λαλά Μουσταφά.

Max και Magda Ohnefalsch-Richter
Studienblatter von Cypern, Cyprus, 1895
Ο Γερμανός Max Ohnefasch-Richter, με
τη βοήθεια της γυναίκας του Magda,
δημιούργησε αυτό το πολυτελές λεύκωμα
παρουσιάζοντας τις εξερευνήσεις του
στη Kύπρο. Περιλαμβάνονται φωτογραφίες και υδατογραφίες, οι οποίες
καταγράφουν διάφορα αρχαιολογικά
ευρήματα, καθώς και στοιχεία της
κυπριακής παράδοσης. Οι δημιουργοί
πρόσφεραν αυτό το μοναδικό λεύκωμα
στο Αυτοκρατορικό ζεύγος της
Γερμανίας, σ’ ένδειξη τιμής και
ευγνωμοσύνης για την οικονομική
βοήθεια που τους παρέσχε για
το ταξίδι τους.

13

Newsletter 2013-1/GR_Layout 1 28/03/2014 9:32 ΠΜ Page 14

Σύγχρονη Κυπριακή Τέχνη
Η Συλλογή Σύγχρονης Κυπριακής Τέχνης αριθμεί περισσότερα από 400 έργα
τέχνης — ζωγραφικούς πίνακες, χαρακτικά, video-art, γλυπτά και κατασκευές με
μεικτά 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.
Τον Ιούνιο του 2013 η Συλλογή εμπλουτίστηκε με μεγάλο αριθμό έργων τέχνης από την αντίστοιχη Συλλογή
του Πολιτιστικού Κέντρου της πρώην Λαϊκής Τράπεζας. Από τα σημαντικά νέα έργα είναι:

Χριστόφορος Σάββα
Χειμωνιάτικο τοπίο
1962, μικτή τεχνική,
58×70 εκ.

Ιωάννης Κισσονέργης
Το λιμάνι της Κερύνειας
1930, λάδι σε ξύλο,
39×69 εκ.

Ιωάννης
Βαλίτσες, Σειρά: Αναχώρηση Ι,
1988, μικτή τεχνική,
μεγάλη: 41×41×14 εκ.
μικρή: 40×38×9 εκ.
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Εθνογραφική Συλλογή
Τον Ιούνιο του 2013 το Πολιτιστικό Ίδρυμα παρέλαβε την Εθνογραφική Συλλογή
του Πολιτιστικού Κέντρου της πρώην Λαϊκής. Στις αρχές του 2006 το Πολιτιστικό
Κέντρο απέκτησε την Εθνογραφική Συλλογή Πιερίδη η οποία 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 μεγάλο μερος της Συλλογής στεγάζεται
στο Μουσείο Πιερίδη και μια επιλογή εκθεμάτων βρίσκεται επί δανείω στο
Εθνογραφικό Μουσείο στην Αυγόρου. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα έχει εντάξει την
Εθνογραφική Συλλογή στο ήδη υπάρχον πρόγραμμα διαχείρισης
των Σπάνιων Συλλογών του.

Γωνιακό τοιχάρμαρο από ξύλο
πεύκου με ξυλόγλυπτο και
ζωγραφικό διάκοσμο τύπου
Ακανθούς, 116×66 εκ.
Τοιχάρμαρα συναντώνται
συχνά στα παραδοσιακά,
κυπριακά σπίτια, είτε σε
εσοχές τοίχων, είτε σε γωνίες.

Φορεσιά τύπου Αμαλίας, η
οποία είχε καθιερωθεί στην
Κύπρο πριν από τα μέσα του
19ου αιώνα. Αποτέλεσε
αρχικά την επίσημη
ενδυμασία των κυριών των
πόλεων, όπου διατηρήθηκε
μέχρι την υιοθέτηση των
ευρωπαϊκών ενδυμάτων,
αλλά αργότερα διαδόθηκε
και στην ύπαιθρο, όπου
επέζησε ως νυμφική και
γιορτινή φορεσιά κατά τον
20ό αιώνα.
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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 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.
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Έκθεση Φωτογραφίας “Ιmpressions” του
Sergey Yastrzhembskiy
Το Πολιτιστικό Ίδρυμα παρουσίασε την έκθεση φωτογραφίας του Sergey Yastrzhembskiy με τίτλο
“Impressions”. Στην έκθεση παρουσιάστηκαν 63 φωτογραφίες του Yastrzhembskiy από την Αφρική και
την Ευρώπη, όπως και από τη Ρωσία και την Κύπρο. Το χαρακτηριστικό των εντυπωσιακών
φωτογραφιών του Yastrzhembskiy, οι οποίες μοιάζουν περισσότερο με έργα ζωγραφικής, είναι ότι
όλες απεικονίζουν τη Γη αλλά έχουν τραβηχτεί από ύψος εκατοντάδων μέτρων. Παρατηρώντας τις
φωτογραφίες, ο θεατής έχει τη δυνατότητα να συγκρίνει χώρες και ηπείρους από ψηλά σαν να
πετάει πάνω από τα μέρη που απεικονίζονται.
Την ημέρα των εγκαινίων προβλήθηκε, επίσης, η ταινία του Sergey Yastrzhembskiy “Africa: blood
and beauty”, στα ρωσικά με αγγλικούς υποτίτλους, διάρκειας 52 λεπτών.
Η έκθεση τελούσε υπό την αιγίδα της Α.Ε. Vyacheslav D. Shumskiy, πρέσβη της Ρωσικής Ομοσπονδίας
στην Κύπρο. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με την στήριξη του δικηγορικού γραφείου Χριστόδουλος
Γ. Βασιλειάδης & Σια Δ.Ε.Π.Ε. και διήρκησε από 16 Ιανουαρίου μέχρι 31 Μαΐου 2013.
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Βραδινές Διαλέξεις της Τετάρτης
Το Πολιτιστικό Ίδρυμα και η Πρεσβεία του Ισραήλ στην Κύπρο, στο πλαίσιο της πολιτιστικής τους
συνεργασίας, εγκαινίασαν μια σειρά βραδινών διαλέξεων με τον γενικό τίτλο «Ένα πολιτιστικό ταξίδι στο
Ισραήλ». Στόχος των διαλέξεων ήταν να κάνουν γνωστό στο ευρύ κοινό της Κύπρου τον σύγχρονο
ισραηλινό πολιτισμό. Οι τρεις ομιλίες δόθηκαν από διαπρεπείς καθηγητές στους τομείς των εικαστικών
τεχνών, της λογοτεχνίας, της μουσικής και του θεάτρου και είχαν ως ακολούθως:
Στις 13 Μαρτίου μίλησε η Dalia Manor, με τίτλο «Η Τέχνη στο Ισραήλ.
Ανάμεσα στο τοπικό και στο παγκόσμιο».
Στις 17 Ιουλίου τη διάλεξη έδωσε ο Nissim Calderon, με τίτλο «Ο πολιτισμός του Ισραήλ ως
αντανάκλαση της περιοχής και των καταβολών του».
Στις 23 Οκτωβρίου μίλησαν από κοινού οι Shira Geffen και Etgar Keret, για τη δημιουργία της ταινίας τους
με τίτλο «Jellyfish–Μαθαίνοντας κολύμπι στη θάλασσα του σελουλόιντ». Ακολούθησε προβολή της ταινίας.
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Εργαστήρια Συγγραφής – Εικονογράφησης και
Αφήγησης για παιδιά
Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα παιδικού βιβλίου, το Πολιτιστικό Ίδρυμα σε συνεργασία με τον Κυπριακό
Σύνδεσμο Παιδικού Νεανικού Βιβλίου διοργάνωσαν εκδήλωση αφιερωμένη στο παιδικό βιβλίο, στις 27 Απριλίου 2013, ημέρα Σάββατο, με εργαστήρια για παιδιά με θέμα τη συγγραφή – εικονογράφηση και την αφήγηση
παραμυθιού. Αναλυτικότερα λειτούργησαν τα ακόλουθα εργαστήρια:
1. Εργαστήρι συγγραφής-εικονογράφησης «Φτιάχνω το δικό μου γατο-βιβλίο» με εμψυχωτή τον συγγραφέαεικονογράφο Φρίξο Μιχαηλίδη.
2. Εργαστήρια αφήγησης, τα οποία χωρίζονταν σε δύο ηλικιακές κατηγορίες: α) «Παραμυθοσαλάτα» για παιδιά
από 3–7 ετών, με εμψυχώτριες τις εκπαιδευτικούς: Πόπη Φουντούλη, Μάρω Μιχαηλίδου, Νίκη Σιεκκερή και
Μαρία Θεμιστοκλέους β) «Γίνε κι εσύ αφηγητής παραμύθια για να πεις» για παιδιά από 8 ετών και άνω, με εμψυχώτριες τις εκπαιδευτικούς: Μαρία Σιέλη, Ισμήνη Κούσπαρου και Αιμιλία Τερέπεη.
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Έκθεση «Κύπρος και Γεωλογία.
Επιστήμη – Περιβάλλον – Πολιτισμός»
Η έκθεση παρουσιάζει με απλά και κατανοητά κείμενα, με πανοραμικές φωτογραφίες, με κατατοπιστικά
διαγράμματα και χάρτες, τη γένεση και ανάδυση της Κύπρου. Παρουσιάζει επίσης 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. Η έκθεση
τονίζει τη σημασία της γεωλογίας στη διαμόρφωση του φυσικού περιβάλλοντος της Κύπρου, αλλά και
την ιστορική, πολιτιστική και κοινωνικοοικονομική της εξέλιξη τόσο κατά την αρχαιότητα όσο και κατά
τους νεότερους χρόνους.
Τα εγκαίνια της έκθεσης η οποία θα διαρκέσει μέχρι τις 30 Ιουνίου 2014, πραγματοποιήθηκαν στις 12 Ιουνίου
2013. Την έκθεση συνοδεύει ομότιτλη έκδοση με συγγραφείς τους γεωλόγους Γιώργο Κωνσταντίνου
και Ιωάννη Παναγίδη.
Στο πλαίσιο της έκθεσης διοργανώνεται εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά δημοτικής εκπαίδευσης, όπως
και σειρά διαλέξεων και εκδρομών για το ευρύ κοινό.
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Ημερίδα Ιστορικού Αρχείου: «Ιστορία και Οικονομία
στην Κύπρο, 19ος–20ός αιώνας»
Την Παρασκευή, 6 Δεκεμβρίου, το Ιστορικό Αρχείο της Τράπεζας Κύπρου σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο
Κύπρου, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας διοργάνωσε ημερίδα στην
Αίθουσα Ανδρέα Πατσαλίδη του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου με θέμα «Ιστορία
και Οικονομία στην Κύπρο, 19ος–20ός αιώνας».
Η Ημερίδα ενέπιπτε στη Δέσμη Προγραμμάτων για Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία
2009–2010 (ΔΕΣΜΗ 2009–2010) του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας, η όποια συγχρηματοδοτείται από την
Κυπριακή Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πιο
συγκεκριμένα στο Έργο ΑΝΘΡΩ/0609/15.
Η ημερίδα συνεχίστηκε με το Δεύτερο Εργαστήρι Οικονομικής Ιστορίας στις 7 Δεκεμβρίου με τίτλο: «Ιστορία
και οικονομία στην αγγλοκρατούμενη Κύπρο, μέσα από τεκμήρια του Ιστορικού Αρχείου Τράπεζας Κύπρου».
Στόχος του Δεύτερου Εργαστηρίου Οικονομικής Ιστορίας, ήταν να μελετήσει τη νεότερη και σύγχρονη οικονομική ιστορία της Κύπρου, φέρνοντας τους φοιτητές σε επαφή με τις διαθέσιμες πηγές οικονομικού περιεχομένου και αντλώντας παραδείγματα από το πλουσιότατο Ιστορικό Αρχείο της Τράπεζας Κύπρου. Το Εργαστήρι
προσφέρθηκε δωρεάν σε φοιτητές (με ιστορικό ή και οικονομικό υπόβαθρο σπουδών).
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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 στη
διοργάνωση εξειδικευμένων προγραμμάτων. Μέσα από ειδικά
σχεδιασμένα εκπαιδευτικά προγράμματα και ειδικές
ξεναγήσεις, περισσότεροι από 85 000 μαθητές είχαν την
ευκαιρία να πλουτίσουν τις γνώσεις τους γύρω από την
ιστορία και τον πολιτισμό της Κύπρου ή και άλλων χωρών.
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Το 2013 πραγματοποιήθηκαν τρία 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.
Το άγαλμα που χορεύει
«Το άγαλμα που χορεύει», όπως ήταν ο τίτλος του εκπαιδευτικού προγράμματος
του Πολιτιστικού Ιδρύματος για το Μουσείο Συλλογής Γεωργίου και Νεφέλης
Τζιάπρα Πιερίδη (Δωρεά Κλειούς και Σόλωνα Τριανταφυλλίδη) συνεχίστηκε
μέχρι τον Απρίλιο του 2013. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλάμβανε τρία
διαφορετικά προγράμματα τα οποία απευθύνονταν σε παιδιά των τάξεων Δ΄,
Ε΄ και Στ΄ του Δημοτικού. Τα προγράμματα ετοίμασε η εικαστικός Μαρία
Λοϊζίδου και στόχος τους ήταν να γνωρίσουν τα παιδιά δείγματα της αρχαίας
κυπριακής τέχνης, αναγνωρίζοντας μορφές, σχέδια και φόρμες που τους επέτρεπαν να ταυτιστούν μαζί τους, βοηθώντας τα να συνειδητοποιήσουν τη συνέχεια της ιστορίας του τόπου. Τα παιδιά συμμετείχαν στο πρόγραμμα με τη
βοήθεια ειδικά σχεδιασμένου υλικού, το οποίο τους επέτρεπε να αναπτύξουν
τη δημιουργικότητα και τη φαντασία τους.

Θεοί και ήρωες
Συνεχίστηκε το 2013 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.). Τα παιδιά μέσα από μια διαλογική συζήτηση
εισάγονται στο θέμα και ακολούθως καλούνται να εργαστούν στο Μουσείο
με τη βοήθεια τετραδίου, το οποίο περιέχει διαδραστικές ασκήσεις, οι οποίες
στοχεύουν στην ανάπτυξη μια σειράς δεξιοτήτων όπως η παρατήρηση, η ανάλυση, η ανάκληση γνώσεων, η ομαδική εργασία, η συζήτηση και η δημιουργικότητα. Στον νέο κύκλο προγραμμάτων έχει εισαχθεί ένα νέο θέμα δημιουργικής
εργασίας με τίτλο «Συλλεκτικά κέρματα της Κυπριακής Δημοκρατίας».

Κύπρος και γεωλογία. Ένα ταξίδι στον χρόνο
Το πρόγραμμα 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 έχουν την ευκαιρία να δουν έντυπο οπτικό υλικό,
πετρώματα, απολιθώματα, εργαλεία και αντικείμενα που σχετίζονται με τα μεταλλεία. Στόχος του προγράμματος είναι η κατανόηση της σημασίας της επιστήμης της γεωλογίας και παράλληλα η ανάπτυξη της παρατηρητικότητας
των παιδιών. Μέσα από εκπαιδευτικές δραστηριότητες τα παιδιά παρατηρούν,
μαθαίνουν και συζητούν διάφορα γεωλογικά θέματα όπως είναι το περιβάλλον,
οι υδατικοί και ορυκτοί πόροι, ο χαλκός και η νεότερη μεταλλευτική βιομηχανία. Το πρόγραμμα συνοδεύει εκπαιδευτικό τετράδιο με ενημερωτικά κείμενα
και διαδραστικές ασκήσεις.
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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 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 σχολεία
Δημοτικής και Μέσης εκπαίδευσης εκδόσεις όπως και
ψηφιακές παραγωγές του Ιδρύματος.
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Διαλέξεις–Παρουσιάσεις εκδόσεων
Διάλεξη Νομισματικής
Η διάλεξη από την Ευαγγελινή Μάρκου, αρχαιολόγο και νομισματολόγο, με
τίτλο «Νομισματική και Ιστορία. Η περίπτωση της Κύπρου κατά τους
αρχαϊκούς και κλασικούς χρόνους» που πραγματοποιήθηκε στις 8 Οκτωβρίου,
εντάχθηκε στη σειρά διαλέξεων νομισματικής, μια δραστηριότητα τού
Μουσείου Ιστορίας της Κυπριακής Νομισματοκοπίας, η οποία εγκαινιάστηκε
το 1996. Η διάλεξη εξέτασε πτυχές της ιστορίας των κυπριακών πόλεων-βασιλείων στο διάστημα των αρχαϊκών και κλασικών χρόνων (6ος– 4ος αι. π.Χ.).
Έμφαση δόθηκε σε περιπτώσεις όπου οι πρόσφατες νομισματικές μελέτες
προσφέρουν πολύτιμα στοιχεία για την οικονομική πολιτική και κατ’ επέκταση για την ιστορία των κυπριακών βασιλείων. Η διάλεξη ήταν στην
ελληνική και ακολούθως θα δημοσιευθεί στην ελληνική και στην αγγλική
από το Πολιτιστικό Ίδρυμα.

Παρουσίαση έκδοσης στη σειρά «Περιβάλλον»
Κύπρος και Γεωλογία. Επιστήμη – Περιβάλλον – Πολιτισμός
Την Τετάρτη, 12 Ιουνίου, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου παρουσίασε την έκδοση Κύπρος και Γεωλογία. Επιστήμη – Περιβάλλον – Πολιτισμός
των γεωλόγων Γιώργου Κωνσταντίνου και Ιωάννη Παναγίδη. Την έκδοση
παρουσίασε ο Ανδρέας Π. Παναγιώτου, γεωλόγος, Πρόεδρος Δ. Σ. Ελληνικής
Τράπεζας. Την εκδήλωση χαιρέτισαν οι Σοφοκλής Μιχαηλίδης, Πρόεδρος
Συγκροτήματος Τράπεζας Κύπρου και ο Γιάννης Κυπρή, Πρόεδρος του
Δ.Σ. του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου.

Παρουσίαση έκδοσης στη σειρά «Λευκώματα – Κατάλογοι Εκθέσεων»
Ιερά Μητρόπολις Ταμασού και Ορεινής: Ιστορία – Μνημεία – Τέχνη
Στις 12 Μαρτίου 2013, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Κέντρου Μελετών της
Ιεράς Μονής Κύκκου, παρουσιάστηκε η έκδοση Ιερά Μητρόπολις Ταμασού και
Ορεινής: Ιστορία – Μνημεία – Τέχνη σε επιμέλεια Κωστή Κοκκινόφτα από τους
Σταύρο Φωτίου, Αναπληρωτή Καθηγητή Πανεπιστημίου Κύπρου, Ανδρέα
Φούλια, Βυζαντινολόγο, και Γιώργο Γεωργή, Αναπληρωτή Καθηγητή Πανεπιστημίου Κύπρου. Χαιρετισμό απηύθυναν ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης
Ταμασού και Ορεινής Ησαΐας και ο Γιάννης Κυπρή, Πρόεδρος του Δ. Σ.
του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου.

Παρουσίαση έκδοσης στη σειρά «Παιδική και Νεανική Λογοτεχνία»
Ο θησαυρός του λαβυρίνθου και οι επτά σφραγίδες
Το Πολιτιστικό Ίδρυμα και ο Κυπριακός Σύνδεσμος Παιδικού Νεανικού
Βιβλίου παρουσίασαν το βιβλίο Ο θησαυρός του Λαβυρίνθου και οι επτά
σφραγίδες, της Θεοδοσίας Αργυράκη-Ασαργιωτάκη (Α΄ βραβείο Παγκύπριου
Διαγωνισμού Συγγραφής Παιδικού Νεανικού Βιβλίου 2011) σε εικονογράφηση
Κατερίνας Χοχλιδάκη (Α΄βραβείο Διαγωνισμού Εικονογράφησης Παιδικού
Βιβλίου 2012) από τον Κώστα Κατσώνη, Πρόεδρο του Συνδέσμου Παιδικού
Νεανικού Βιβλίου. Η παρουσίαση έγινε στο πλαίσιο της τελετής απονομής
των βραβείων του Ετήσιου Διαγωνισμού Παιδικής Λογοτεχνίας που προκηρύσσει ο Σύνδεσμος και αθλοθετεί το Πολιτιστικό Ίδρυμα, το Σάββατο,
25 Μαΐου 2013.
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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 26 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.
Τελετή Απονομής Βραβείων Ετήσιου Διαγωνισμού
Παιδικής Λογοτεχνίας
Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Παιδικού Νεανικού Βιβλίου και το Πολιτιστικό
Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου διοργάνωσαν την τελετή απονομής των βραβείων
του Ετήσιου Διαγωνισμού Παιδικής Λογοτεχνίας που προκηρύσσει ο
Σύνδεσμος και αθλοθετεί το Πολιτιστικό Ίδρυμα, το Σάββατο, 25 Μαΐου
2013. Η εκδήλωση περιλάμβανε: ανακοίνωση αποτελεσμάτων και ανάγνωση
σκεπτικών βράβευσης, απονομή βραβείων διαγωνισμού 2012, αντιφώνηση
βραβευμένων και παρουσίαση του βιβλίου Ο θησαυρός του λαβυρίνθου και οι
επτά σφραγίδες, της Θεοδοσίας Αργυράκη-Ασαργιωτάκη.

Aποτελέσματα Διαγωνισμού Παιδικού Νεανικού Βιβλίου 2012
Η επιτροπή αποφάσισε να δώσει το πρώτο βραβείο στο έργο: «To
αουτσάιτερ», της Αναστασίας Ξενοφώντος Γαϊτάνου. Το δεύτερο βραβείο
στο έργο: «Μία, το αόρατο κορίτσι», της Δέσποινας Μάντζαρη. Τον έπαινο
στο έργο: «Όσο σ’ αγαπώ δεν σ’ αφήνω», της Ευαγγελίας Παπαϊωάννου.

Αποτελέσματα Διαγωνισμού Πρωτοεμφανιζόμενου Συγγραφέα
Παιδικής Νεανικής Λογοτεχνίας 2012
Η επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα να μην δώσει το πρώτο βραβείο αλλά δύο
επαίνους. Έπαινο πήρε η συμμετοχή με τίτλο «Παραμύθια για όλες τις
ηλικίες», της Έλενας Ευαγόρου, καθώς και η συμμετοχή με τίτλο
«Ο Γατρούλης και η συντροφιά του», του Μιχάλη Νικολάου.

Παγκύπριοι Σχολικοί Αγώνες Σύγχρονου Θεάτρου και Αρχαίου
Δράματος εις μνήμη Παναγιώτη Σέργη. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα αθλοθετεί τα τελευταία 17 χρόνια, τους Παγκύπριους Σχολικούς Αγώνες
Θεάτρου εις μνήμη Παναγιώτη Σέργη, ο οποίος υπήρξε ιδρυτικό μέλος
του Διοικητικού Συμβουλίου του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης
Κύπρου. Τους αγώνες συνδιοργανώνουν το Υπουργείο Παιδείας και
Πολιτισμού και ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου. Τα σχολεία και οι
παραστάσεις που διακρίθηκαν το 2013 είναι τα ακόλουθα:
Στην κατηγορία Σύγχρονο Θέατρο Γυμνάσιο & Λύκειο:
Περιφέρεια Λευκωσίας
Περιφερειακό Γυμνάσιο Ακακίου, με το έργο Μισώ τον Άμλετ, του Πολ
Ράντνικ, Λύκειο Αποστόλου Βαρνάβα, με το έργο ΄Ενα παιδί μετρά τ’ άστρα,
του Μενέλαου Λουντέμη.
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Περιφέρεια Λάρνακας και Ελεύθερης Αμμοχώστου
Γυμνάσιο Κοκκινοχωριών Πάνου Ιωάννου, με το έργο Λυσιμάχη, του Ανδρέα
Κουκκίδη, Περιφερειακό Λύκειο Λιβαδιών, με το έργο You never can tell, του
Σβεν Ορνό.
Περιφέρεια Λεμεσού και Πάφου
Γυμνάσιο Αποστόλου Παύλου, Ωσπολλάτε αρκοντύναμεν, του Μιχάλη
Πιτσιλλίδη, Λύκειο Λινόπετρας Λεμεσού, Δον Καμίλο, του Σωτήρη Πατατζή
βασισμένο σε έργο του Τζιοβαννίνο Γκουαρέσκι.

Στην κατηγορία Αρχαίο Δράμα (Παγκύπρια):
Γυμνάσιο Ειρήνης και Ελευθερίας Δερύνειας, Εκκλησιάζουσες, του Αριστοφάνη και Λύκειο Αγίας Φυλάξεως, Τρωάδες, του Ευριπίδη.

Δωρεές
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 Ίδρυμα ετοιμάζει και παρουσιάζει στο περιοδικό δημοτικής
εκπαίδευσης Παιδική Χαρά. Η συμμετοχή των μαθητών στον διαγωνισμό
είναι μεγάλη και από όλοκληρη την Κύπρο και ως έπαθλα για τους μαθητές
του διαγωνισμού αυτού δωρίζονται βιβλία από την εκδοτική σειρά του
Πολιτιστικού Ιδρύματος «Παιδική και Νεανική Λογοτεχνία».

Διαγωνισμός Μαγειρικής “Μαγειρεύω Κυπριακά”
Στο πλαίσιο της προσφοράς του στην εκπαίδευση το Πολιτιστικό Ίδρυμα
Τραπέζης Κύπρου αποφάσισε τη δωρεά μιας σειράς βιβλίων από τις εκδόσεις
του στη «Παιδική και Νεανική Λογοτεχνία» ως έπαθλα για τον Διαγωνισμό
Μαγειρικής για παιδιά και νέους «Μαγειρεύω Κυπριακά» που διοργανώθηκε
από το Intercollege Λευκωσίας (Τμήμα Επισιτιστικών Τεχνών) και το Εικονικό
Μουσείο Κυπριακών Τροφίμων και Διατροφής υπό την αιγίδα του Υπουργείου
Παιδείας και Πολιτισμού.
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ΕΚΔΟΤΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
To Πολιτιστικό Ίδρυμα έχει αναπτύξει ένα σημαντικό
εκδοτικό πρόγραμμα, το οποίο απαριθμεί ήδη περισσότερες
από 175 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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Παιδική και Νεανική Λογοτεχνία
Ο θησαυρός του λαβυρίνθου και οι εφτά σφραγίδες
Θεοδοσία Αργυράκη-Ασαργιωτάκη
Το βιβλίο Ο θησαυρός του λαβυρίνθου και οι εφτά σφραγίδες, της
Θεοδοσίας Αργυράκη-Ασαργιωτάκη, τιμήθηκε με το πρώτο βραβείο
στον Παγκύπριο Διαγωνισμό Συγγραφής Παιδικού Νεανικού
Βιβλίου 2011 που προκηρύσσει ο Κυπριακός Σύνδεσμος Παιδικού
Νεανικού Βιβλίου και αθλοθετεί το Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης
Κύπρου. Η εικονογράφηση ανήκει στην Κατερίνα Χοχλιδάκη που
τιμήθηκε με το Α΄ βραβείο του Διαγωνισμού Εικονογράφησης
Παιδικού Βιβλίου για το 2012, που προκηρύσσει το Πολιτιστικό
Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου. Το ιστορικό μυθιστόρημα Ο θησαυρός του
λαβύρινθου και οι εφτά σφραγίδες διακρίνεται για την ευχάριστη
πλοκή του, την απλή και στρωτή γλώσσα, την πρωτοτυπία και την
ευρηματικότητα του μύθου. Η συγγραφέας, έχοντας ως θεματικό
επίκεντρο την πλούσια και μοναδική στις διαστάσεις της ιστορία της
Μινωικής Κρήτης, δημιουργεί μια πολύ ενδιαφέρουσα πλοκή, στην
οποία οι πρωταγωνιστές ξεναγούν τον αναγνώστη και τον
ταξιδεύουν, μέσα από τη δική τους περιπέτεια και αναζήτηση, στα
μυστικά του Μινωικού Πολιτισμού, που αναδεικνύεται πολύ
πετυχημένα μέσα από την εξέλιξη του μύθου.

Κυπρολογικές Μελέτες και Διαλέξεις
Το αρχαίο θέατρο και η Κύπρος
Επιμέλεια: Άντρη Χ. Κωνσταντίνου και Ιωάννα Χατζηκωστή
Ο τόμος αποτελεί τα πρακτικά του ομώνυμου συμποσίου που
διοργανώθηκε το 2011 από το Πολιτιστικό Ίδρυμα σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Κύπρου, τον Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου και το Διεθνές
Ινστιτούτο Θέατρου Κύπρου. Ανάμεσα στους συγγραφείς
συγκαταλέγονται διακεκριμένοι ειδικοί από την Κύπρο, την
Ελλάδα και το εξωτερικό, πανεπιστημιακοί καθηγητές αλλά
και άνθρωποι του θεάτρου, οι οποίοι ασχολήθηκαν με ζητήματα θεατρικής αρχαιολογίας, φιλολογίας και θεατρολογίας.
Πιο συγκεκριμένα οι συγγραφείς ασχολήθηκαν με θέματα
σχετικά με τους Κύπριους δραματικούς συγγραφείς της
αρχαιότητας και άλλους διονυσιακούς τεχνίτες και τη χρήση
και κατασκευή των αρχαίων θεάτρων στην Κύπρο. Αναλύουν,
επίσης, ζητήματα που αφορούν στη σύγχρονη πρόσληψη του
αρχαίου θεάτρου στο νησί: θέματα παρουσίασης των έργων
για ένα σύγχρονο κοινό, τη συμβολή της Κύπρου στην
παρουσίαση των έργων και την ανάδειξη των λιγότερο
γνωστών έργων, αναγνώσεις και παρουσιάσεις των έργων
επηρεασμένες από τη σύγχρονη κυπριακή ιστορία και άλλα.
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Περιβάλλον

Kύπρος και Γεωλογία.
Επιστήμη – Περιβάλλον – Πολιτισμός
Συγγραφείς: Γεώργιος Κωνσταντίνου,
Ιωάννης Παναγίδης
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 την
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 για την εξέλιξη
της ιατρικής και της φαρμακολογίας στην Κύπρο,
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.
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Λευκώματα, Κατάλογοι Εκθέσεων

Ιερά Μητρόπολις Ταμασού και Ορεινής.
Ιστορία – Μνημεία – Τέχνη
Επιμέλεια: Κωστής Κοκκινόφτας
H έκδοση περιλαμβάνει εκτενείς μελέτες, οι οποίες
καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων σε σχέση με
τη μητροπολιτική περιοχή Tαμασού και Oρεινής,
και καθιστά ευρύτερα γνωστούς τους
πολιτιστικούς θησαυρούς και τα εκκλησιαστικά της
μνημεία, τα οποία διασώζουν σπουδαίες
τοιχογραφίες και άλλα κειμήλια.
Σε αυτή συνεργάζονται δεκαεννέα καταξιωμένοι
ερευνητές και πανεπιστημιακοί καθηγητές, που
παρουσιάζουν θέματα της ειδικότητάς τους, τα
οποία αφορούν στην ιστορία και την πνευματική
διάσταση της Mητρόπολης Tαμασού και Oρεινής,
στους αγίους, τις μονές και τους ναούς της, στην
εθνική, κοινωνική και πολιτιστική ζωή των
κατοίκων της, στην εκκλησιαστική αρχιτεκτονική
και τη ζωγραφική των φορητών εικόνων και
τοιχογραφιών των μονών και των ναών της,
καθώς και στα μουσεία, τους εκθεσειακούς
χώρους και τα κειμήλιά της.
Ο τόμος είναι εκτάσεως 430 σελίδων, διαστάσεων
23×30 εκ., σκληρόδετος και περιλαμβάνει συνολικά
400 περίπου έγχρωμες και ασπρόμαυρες φωτογραφίες. Η φωτογράφιση έγινε από τον Pάντομιρ
Tζβέτις, ενώ φωτογραφίες προέρχονται επίσης από
τα Αρχεία της Μητροπόλεως Ταμασού και Ορεινής,
της Μητροπόλεως Μόρφου, του Τμήματος
Αρχαιοτήτων και του Iδρύματος
Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄.
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ΑΓΟΡΑ
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 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, πωλούνται
κοσμήματα, διακοσμητικά αντικείμενα και δώρα
εμπνευσμένα από τις Συλλογές και τα Μουσεία του
Πολιτιστικού Ιδρύματος.
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Κοσμήματα
Ενδεικτικά κομμάτια από τη σειρά κοσμημάτων σε ασήμι εμπνευσμένα από τη
Συλλογή Γεωργίου και Nεφέλης Tζιάπρα Πιερίδη.
Φιλοτέχνιση και απόδοση: Katia’s Treasures.

Σειρά Πετάγματα
Πουλί, λεπτομέρεια από κούπα
εγχάρακτη με καφεκίτρινο και
πράσινο χρώμα.
Μεσαιωνική περίοδος,
14ος αιώνας.

Σειρά Μαργαρίτες
Eλεύθερη απόδοση από
τη διακόσμηση με ρόδακες
στην επιφάνεια κύλικος
Δίχρωμου ρυθμού.
Κυπρο-Αρχαϊκή περίοδος,
750 – 480 π.X.

Σειρά Παιχνίδι
Eλεύθερη απόδοση από τη
διακόσμηση στις επίπεδες πλευρές
χρυσής ‘τυλιγάδας’ (κουβαρίστρα ή
κουδουνίστρα). Kυπρο-Aρχαϊκή
περίοδος, 6ος αιώνας π.X.
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Συλλεκτική κασετίνα νομισμάτων

Φέτος η Αγορά διαθέτει προς πώληση μια νέα
συλλεκτική κασετίνα, στη σειρά αριθμημένων
κασετινών με αργυρά κυπριακά νομίσματα της
Αγγλοκρατίας. To 1879 oι Βρετανοί εφάρμοσαν στην
Κύπρο ένα νέο νομισματικό σύστημα βασισμένο
στη χάλκινη πιάστρα. Μια χρυσή αγγλική λίρα
ισοδυναμούσε με 180 πιάστρες.
Το 1901 κυκλοφόρησαν αργυρά νομίσματα
στις αξίες 3, 4½, 9 και 18 πιάστρες. Το 1955 εισήχθη το
δεκαδικό σύστημα με 1000 μιλς στη λίρα.
Η κασετίνα με αριθμό 7 περιέχει επτά αργυρά
κυκλοφορημένα νομίσματα των εννέα πιάστρων.
Τα νομίσματα αντιπροσωπεύουν όλα τα έτη έκδοσης των:
Βασίλισσα Βικτώρια (1901),
Βασιλιάς Εδουάρδος (1907),
Βασιλιάς Γεώργιος Ε΄ (1913, 1919, 1921) και
Βασιλιάς Γεώργιος ΣΤ΄ (1938, 1940).

Προσφορές εκδόσεων Πολιτιστικού Ιδρύματος
Από το Σάββατο 30 Νοεμβρίου μέχρι τη Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου
πραγματοποιήθηκε, όπως και κάθε χρόνο, η περίοδος προσφορών των
εκδόσεων του Πολιτιστικού Ιδρύματος και των άλλων προϊόντων
της Αγοράς.
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Εκδόσεις Πολιτιστικού Κέντρου πρώην Λαϊκής
Οι εκδόσεις του Πολιτιστικού Κέντρου, οι οποίες επικεντρώνονται στους τομείς της
ιστορίας, της λαογραφίας, της ιστορίας της τέχνης κ.ά., θα πωλούνται πλέον από
την Αγορά, το πωλητήριο του Πολιτιστικού Ιδρύματος και σύντομα και από το
διαδίκτυο. Ενδεικτικοί τίτλοι στη σειρά:

Ημερολόγιον του Βίου μου (20072)
Επιμέλεια: Φοίβος Σταυρίδης
Επαυξημένη επανέκδοση του ημερολογίου του πολυταξιδεμένου
Κύπριου Σάββα Τσερκεζή, από το χωριό Μαζωτός της επαρχίας
Λάρνακας, στην οποία ο Σάββας Τσερκεζής περιγράφει την
πολυτάραχη ζωή του και τις περιπέτειές του ως μετανάστης στα
μεγάλα αστικά κέντρα της Ανατολικής Μεσογείου κατά την
περίοδο 1880-1924. Το πρωτότυπο ανήκε στη συλλογή
σπάνιων βιβλίων της πρώην Λαϊκής Τράπεζας.

J. P. Foscolo (20035)
Επιμέλεια: Ανδρέας Μαλέκος
Ο John P. Foscolo ήρθε στην Κύπρο το 1878 μαζί με τα
αγγλικά στρατεύματα και έζησε στη Λεμεσό μέχρι το τέλος
της ζωής του. Στο διάστημα αυτό φωτογράφησε την Κύπρο,
τον κόσμο της και τους νέους κατακτητές της. Κατά την
περίοδο που βρισκόταν στην Κύπρο, δημιούργησε αυτό το
φωτογραφικό λεύκωμα, επανέκδοση του οποίου αποτελεί
ο παρών τόμος.

Η Ιατρική στην Κύπρο. Από την Αρχαιότητα
μέχρι την Ανεξαρτησία (2006)
Επιμέλεια: Μαρίνα Βρυωνίδου-Γιάγκου
Μέσα από την εικονογραφημένη αυτή έκδοση, παρουσιάζεται η ιστορία της ιατρικής και της δημόσιας υγείας στην
Κύπρο, από τα αρχαία χρόνια μέχρι την Ανεξαρτησία.
Μέσα από ιστορικά αρχεία συλλέγονται πληροφορίες για
τους πρώτους γιατρούς, νοσηλευτές και ιατρικούς
λειτουργούς όπως και στοιχεία για την αντιμετώπιση
ασθενειών και επιδημιών. Περιλαμβάνεται ειδική
αναφορά στο νομοθετικό πλαίσιο της ιατρικής και στην
εξέλιξη της φαρμακευτικής στο νησί.
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Διοικητικό Συμβούλιο από τον Σεπτέμβριο 2012
Πρόεδρος (μέχρι τον Ιούνιο του 2013)
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 (μέχρι τον Ιούνιο του 2013)

Διεύθυνση και Προσωπικό Πολιτιστικού Ιδρύματος
Διευθύντρια
Λευκή Μιχαηλίδου
Ελένη Ζαπίτη, Έφορος Συλλογών
Δρ Ιωάννα Χατζηκωστή, Έφορος Συλλογών
Χριστίνα Χριστοδούλου, Πολιτιστική λειτουργός (από τον Ιούνιο του 2013)
Φρόσω Αγρότου, Λειτουργός Δημοσίων Σχέσεων (μέχρι τον Αύγουστο του 2013)
Λουίζα Τραχωνίτου, Υπεύθυνη Αγοράς
Χαράλαμπος Χρίστου, Τεχνικές Υπηρεσίες
Στέλιος Τσιοπανής, Τεχνικές Υπηρεσίες
Δρ Χριστόδουλος Χατζηχριστοδούλου, Διευθυντής Ιστορικού Αρχείου Τράπεζας Κύπρου
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