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Το 2010 το Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου
συμπλήρωσε 26 χρόνια ζωής και προσφοράς.
Στο δελτίο αυτό παρουσιάζεται ο απολογισμός της
δράσης του Πολιτιστικού Ιδρύματος για το 2010,
μια χρονιά ιδιαιτέρως παραγωγική και δημιουργική.
3

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, Σπάνιων Bιβλίων και Χειρογράφων, 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.
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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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Μουσεία

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.
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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.
Το 2010 το Μουσείο Ιστορίας της Κυπριακής
Νομισματοκοπίας συμμετείχε, με σαράντα εννέα μοναδικά
νομίσματα, στην έκθεση που διοργάνωσε η Κυπριακή
Δημοκρατία στο Eθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας
του Smithsonian στην Ουάσιγκτον συμβάλλοντας στην
ανάδειξη και προβολή του μακραίωνου πολιτισμού της
Κύπρου. Η Έκθεση διοργανώθηκε στο πλαίσιο των
εορτασμών των 50 χρόνων της Κυπριακής Δημοκρατίας
και έφερε τον τίτλο Κύπρος. Σταυροδρόμι Πολιτισμών.

Aρχαιολογικό Mουσείο της Συλλογής Γεωργίου
και Nεφέλης Tζιάπρα Πιερίδη
(Δωρεά Kλειώς και Σόλωνα Tριανταφυλλίδη)

Το Mουσείο λειτούργησε το 2002 και σ’αυτό
παρουσιάζεται η Συλλογή, η οποία αριθμεί
περισσότερα από 600 αντικείμενα και 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 όπως,
επίσης, 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 εγκαινιάζεται ένα
εκπαιδευτικό πρόγραμμα για το Μουσείο με τίτλο:
Το άγαλμα που χορεύει, το οποίο θα απευθύνεται σε
παιδιά πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
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ΣΥΛΛΟΓΕΣ

ΝΕΑ AΠΟΚΤΗΜΑΤΑ
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Το Πολιτιστικό Ίδρυμα διαχειρίζεται πέντε κυπρολογικές
συλλογές για τις οποίες έχει εισαγάγει ένα στρατηγικό
πρόγραμμα διαχείρισης, το οποίο εστιάζεται στον
εμπλουτισμό, στη διαφύλαξη και τη συντήρηση των
συλλογών, αλλά και στη μελέτη, την έρευνα και την
παρουσίασή τους στο ευρύ κοινό.

Nομίσματα
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 2010 η νομισματική συλλογή έχει εμπλουτιστεί με δύο συλλεκτικά κέρματα τα οποία η Κεντρική
Τράπεζα της Κύπρου εξέδωσε σε ανάμνηση της 50ής επετείου της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Κυπριακή Δημοκρατία (1960 -)
Ελληνικό νομισματοκοπείο

Εμπροσθότυπος:
Το ιδρυτικό έμβλημα της Κυπριακής Δημοκρατίας, το
οποίο συμπίπτει με το έμβλημα της Κεντρικής Τράπεζας
της Κύπρου.
Η επιγραφή:
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
KIBRIS CUMHURIYETI 1960-2010

Το αργυρό κέρμα έχει ονομαστική αξία 5 ευρώ,
βάρος 28.280 γρ. και διάμετρο 38.61 χιλ.

Οπισθότυπος:
Σύνθεση που απεικονίζει σχηματοποιημένο δέντρο
με τα σύνθετα κλαδιά του να αγκαλιάζουν
ένα περιστέρι.

Tο χρυσό κέρμα έχει ονομαστική αξία 20 ευρώ,
βάρος 7.988 γρ. και διάμετρο 22.05 χιλ.

Xάρτες
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.
Gauttier, Pierre Henri, Carte Réduite de la
Partie Orientale de la Méditerranée Assujettie aux Observations faites en 1817, Paris,
Dépôt-générale de la Marine, 1829.
Ναυτικός χάρτης της Ανατολικής Μεσογείου
που περιλαμβάνει τμήμα της Πελοποννήσου και
ελληνικά νησιά όπως τα Δωδεκάνησα, η Κρήτη
και η Κύπρος.
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Χειρόγραφα και Παλαιές Εκδόσεις
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.

ULTIMI AVISI NOVAMENTE DE CIPRO QUALI NARRA LA GRANDISSIMA ROTTA DATA NOVAMENTE A L’ARMATA TURCHESCA.
του αγνώστου O. O. u. Dr. (Βενετία) το 1570.
Σπάνιο έγγραφο που κυκλοφόρησε σε μορφή εφημερίδας και περιλαμβάνει
περιγραφή των γεγονότων των μηνών Αυγούστου και Σεπτεμβρίου 1570 κατά
την κατάληψη της Λευκωσίας από τους Οθωμανούς. Την 4η Ιουλίου του 1570
η Τουρκική Αρμάδα έφτασε στην Κύπρο και υπό τις διαταγές του Μουσταφά
Πασά πολιόρκησε από την 25η Ιουλίου τη Λευκωσία που έπεσε τελικά
στις 9 Σεπτεμβρίου.

GATTO (ANGELO), NARRAZIONE DEL TERRIBILE ASSEDIO
E DELLA RESA DI FAMAGOSTA NELL’ ANNO 1571,
da un manoscritto del Capitano Angelo Gatto da Orvieto,
pubblicato dal Sac. Policarpo Gatizzani, Orvieto, E. Tosini, 1895.
Πρόκειται για έκδοση του χειρογράφου του Βενετού στρατηγού Angelo Gatto,
υπερασπιστή και αυτόπτη μάρτυρα της κατάληψης της Αμμοχώστου το 1571
από τους Τούρκους. Σημαντικότατες πληροφορίες για την κατάληψη αλλά
και η περιρρέουσα ατμόσφαιρα πριν την πτώση της πόλης παρουσιάζονται
σε αυτή την έκδοση.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ (ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δ., Κύπριος
αγωνιστής)
ΑΥΤΟΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ με την υπογραφή
του (“Δ. Δ. Οικονομίδης”) προς τον Ιωάννη
Καποδίστρια, Ναύπλιο, 9 Δεκεμβρίου 1830
Πρόκειται για μια μονοσέλιδη και πολύ ενδιαφέρουσα
επιστολή του Κύπριου αγωνιστή. Ο Οικονομίδης
συγκαταλέγεται στους Κυπρίους που επιχείρησαν
να οργανώσουν εκστρατεία για την απελευθέρωση
της Κύπρου από τους Οθωμανούς μετά τη δημιουργία
ανεξάρτητου ελληνικού κράτους το 1830.
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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.

M. Caremfilakis, Group of Villagers, Larnaca
(Cyprus), n.d.
Στην έγχρωμη καρτ ποστάλ απεικονίζονται δέκα
χωρικοί με τις παραδοσιακές φορεσιές τους μέσα σε
βραχώδες τοπίο. Ο Καρεμφυλάκης ήταν ένας από τους
σπουδαιότερους εκδότες κυπριακών καρτ ποστάλ,
που παρουσιάστηκαν στις αρχές του 20ού αιώνα.

Mangoian Bros., Nicosia Bridge
(Cyprus). n.d.
Επάνω στην λιθόκτιστη γέφυρα απεικονίζονται
άνθρωποι, ο ένας με το ποδήλατό του. Κάτω από
τη γέφυρα κυλάει το ποτάμι. Οι αδελφοί Mangoian τύπωναν στη Γερμανία τις καρτ ποστάλ τους
σε διάφορες αποχρώσεις (μαύρο, σέπια, μπλε και
πράσινο) και σε ποικιλία στον τύπο των γραμμάτων
που περιγράφουν το θέμα.
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΕΚΘΕΣΕΙΣ
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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.

Έκθεση «Pablo Picasso, Γκερνίκα.
Η ιστορία ενός πίνακα»
Στην Αίθουσα Περιοδικών Εκθέσεων παρουσιάστηκε από τις 11 Φεβρουαρίου μέχρι τις 21 Μαρτίου
2010 η έκθεση «Γκερνίκα. Η ιστορία ενός πίνακα», που διοργάνωσε το Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης
Κύπρου και το Ίδρυμα ΑRTos σε συνεργασία με την Ισπανική Πρεσβεία στην Κύπρο. Η έκθεση
πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Ισπανικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και περιλάμβανε
μια αναπαραγωγή του πίνακα (3.40 Χ 1.60 μ.) και μια επιλογή λεπτομερειών του που συνοδεύονταν
από επεξηγηματικά κείμενα.
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Γιάννης Τσαρούχης 1910-1989.
Ζωγραφική και Θέατρο από τη Συλλογή
του Ιδρύματος Γιάννη Τσαρούχη
Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου, μετά την επιτυχία της έκθεσης «Γιάννης Τσαρούχης
1910-1989», η οποία πραγματοποιήθηκε στους εκθεσιακούς χώρους του Μουσείου Μπενάκη
στην οδό Πειραιώς στην Αθήνα (19 Δεκεμβρίου 2009 - 14 Μαρτίου 2010), φιλοξένησε στους
χώρους του Πολιτιστικού Ιδρύματος στη Λευκωσία μέρος της μεγάλης αυτής αναδρομικής
έκθεσης. Την έκθεση οργάνωσαν το Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου, το Ίδρυμα Γιάννη
Τσαρούχη και το Μουσείο Μπενάκη και διήρκησε από τις 14 Απριλίου μέχρι τις 27 Ιουνίου 2010.
Στόχος της έκθεσης ήταν να τιμηθεί ο καλλιτέχνης που δίκαια θεωρείται ο πλέον
διακεκριμένος εκπρόσωπος της εικαστικής γενιάς του ‘30, και ο οποίος σφράγισε με το έργο
του τη νεοελληνική ζωγραφική δημιουργία και την εικαστική σκηνογραφία.
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110 Στιγμές στην ιστορία μας
Η έκθεση εγκαινιάστηκε στις 14 Μαΐου 2009 στη Λευκωσία και πραγματοποιήθηκε με αφορμή
τη συμπλήρωση 110 χρόνων από την ίδρυση της Τράπεζας Κύπρου, επέτειος στην οποία
οφείλεται και ο χαρακτηριστικός τίτλος της. Στην έκθεση παρουσιάστηκε το Χρονολόγιο της
Τράπεζας Κύπρου, οι ιστορίες έξι καθημερινών ανθρώπων της ζωής του τόπου που τόλμησαν
και πέτυχαν το όραμά τους, όπως επίσης και άλλες καινοτόμες στιγμές της ιστορίας των
πόλεων της Κύπρου. Η έκθεση παρουσίαζε την ιστορία της Τράπεζας, που ιδρύθηκε το 1899,
αρχικά ως «Ταμιευτήριο η Λευκωσία» και η οποία έχει εξελιχθεί σε έναν από τους μεγαλύτερους
οικονομικούς οργανισμούς του τόπου.
H έκθεση μεταφέρθηκε στην Αίθουσα ΕΝ ΠΛΩ, στην Κάτω Πάφο από τις 22 Μαρτίου μέχρι
τις 2 Μαΐου και από τις 18 Μαΐου μέχρι τις 27 Ιουνίου 2010 στο «Θέατρο ΕΝΑ» - Β΄ Δημοτική
Αγορά Λεμεσού. Και στις δύο πόλεις πραγματοποιήθηκαν εκδηλώσεις για το προσωπικό του
Συγκροτήματος σε συνεργασία με την Επιτροπή Κοινωνικών Δραστηριοτήτων, την Υπηρεσία
Ανθρώπινου Δυναμικού και το Τμήμα Επικοινωνίας της Τράπεζας Κύπρου.
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Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου,
26 χρόνια προσφοράς
Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου το 2010 συμπλήρωσε 26 χρόνια προσφοράς,
δημιουργίας και δράσης στα πολιτιστικά δρώμενα του τόπου. Στο πλαίσιο αυτό παρουσίασε
συνοπτικά σε πινακίδες με κείμενα και εποπτικό υλικό, τις δραστηριότητές του στον
εικαστικό και επιστημονικό τομέα τόσο με τις εκδηλώσεις όσο και με τις εκδόσεις του, καθώς
και τις κυπρολογικές συλλογές και τα Μουσεία του.
Η παρουσίαση συνεχίστηκε με την έκθεση Χάρτες, Χαρακτικά, Υδατογραφίες και Φωτογραφίες
από τις συλλογές του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου, όπου παρουσιάστηκαν
επιλεγμένα αντίγραφα από τις μοναδικές συλλογές του Πολιτιστικού Ιδρύματος. Η έκθεση
διήρκησε από τις 29 Ιουλίου μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2010.
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NOTES FLAT AND SHARP, THAT HURT

21 ÉÏÕËÉÏÕ - 30 ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÕ 2010
21 JULY - 30 SEPTEMBER 2010
¿ñåò ëåéôïõñãßáò
ÄåõôÝñá - ÊõñéáêÞ 10.00 - 21.00
(åêôüò ôñáðåæéêþí áñãéþí)

ðëçñïöïñßåò: 800 00 800

Opening hours
Monday - Sunday 10.00 - 21.00
(except bank holidays)

information: 800 00 800

Διέσεις και Υφέσεις που πονούν.
Εικόνες και στίχοι
Η έκθεση περιελάμβανε 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.
Ο τίτλος της έκθεσης Διέσεις και Υφέσεις που πονούν είναι παρμένος από το ομότιτλο
ποίημα του Γιάννη Κυπρή, που ενδύει φωτογραφίες καταστροφής και εγκατάλειψης
ως αποτέλεσμα της τουρκικής εισβολής και κατοχής. Η έκθεση διήρκησε από
τις 29 Ιουλίου μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2010.
Η έκθεση παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στις 21 Ιουλίου 2010 στο πλαίσιο της
εκδήλωσης Μνήμες Κατεχομένων με συνδιοργανωτές τον Δήμο Στροβόλου και την
Επιτροπή Κατεχόμενων Δήμων Κύπρου στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου.
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Συμπόσιο, Νίκου Κουρούσιη και Λίας Λαπίθη
Σουκούρογλου
Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου παρουσίασε την εικαστική πρόταση των δημιουργών
Νίκου Κουρούσιη και Λίας Λαπίθη Σουκούρογλου στους χώρους του από τις 19 Οκτωβρίου
μέχρι τις 21 Νοεμβρίου 2010. Η έκθεση Συμπόσιο, περιλάμβανε δύο εγκαταστάσεις «γεύματα»
όπου ο κάθε καλλιτέχνης πρότεινε το δικό του συμποσιακό έργο. Ο Νίκος Κουρούσιης
παρουσίασε μια ενιαία εγκατάσταση-τριλογία: πρώτα ένα τριμερές έργο αφιερωμένο στον
Ηράκλειτο, έπειτα ένα εκτεταμένο έργο στο πάτωμα με δώδεκα αυτόνομες ενότητες, και, τελικά,
μια εκπαιδευτική κατασκευή για παιδιά βασισμένη σ’ ένα γεωμετρικό παιχνίδι του Αρχιμήδη.
Η Λία Λαπίθη Σουκιούρογλου μας πρόσφερε μια ανάγνωση της σύγχρονης κυπριακής ιστορίας,
έχοντας ως αφετηρία τη γεύση και όλες τις προεκτάσεις που έχει το φαγητό στην προσωπική
αλλά και στην ευρύτερη ιστορία ενός τόπου.
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Εκδήλωση μνήμης Ανδρέα Πατσαλίδη
Την Τρίτη 2 Νοεμβρίου 2010, το Πολιτιστικό Ίδρυμα τίμησε σε ειδική εκδήλωση τον αείμνηστο
Ανδρέα Πατσαλίδη, πρώην Υπουργό Οικονομικών, πρώην Διοικητή της Τράπεζας Κύπρου,
ιδρυτή και πρώτο πρόεδρο του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Στην εκδήλωση
παρέστησαν η οικογένεια του, συνάδελφοι, συνεργάτες, φίλοι και εκτιμητές του έργου του
αείμνηστου Ανδρέα Πατσαλίδη. Για τη ζωή και το αξιόλογο έργο του μίλησαν ο κ. Γιάννης
Κυπρή, Πρόεδρος του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου και Αναπληρωτής Διευθύνων
Σύμβουλος του Συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου και ο κ. Αυξέντης Αυξεντίου, πρώην
Υπουργός Οικονομικών και πρώην Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου.
Στην εκδήλωση παρουσιάστηκε σύντομο ντοκιμαντέρ αφιερωμένο στην πλούσια δράση του
Ανδρέα Πατσαλίδη. Στη μνήμη του Ανδρέα Πατσαλίδη αφιερώθηκε η ανακαινισθείσα Αίθουσα
Εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Ιδρύματος στη Φανερωμένη.
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
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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 70.000 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.

Το 2010 πραγματοποιήθηκαν τρία διαφορετικά
εκπαιδευτικά προγράμματα με στόχο οι μαθητές
να βιώσουν με ένα ξεχωριστό τρόπο την επίσκεψη
τους στις αντίστοιχες εκθέσεις/μουσεία.
«Γίνε και εσύ δημιουργός της Γκερνίκα!»
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα που διοργανώθηκε στη
διάρκεια της έκθεσης “Pablo Picasso, Γκερνίκα. Η ιστορία
ενός πίνακα” (11 Φεβρουαρίου -21 Μαρτίου 2010).
Το πρόγραμμα συνοδευόταν από εκπαιδευτικό τετράδιο
με φωτογραφίες και ασκήσεις που δινόταν στα παιδιά
κατά την επίσκεψή τους στην έκθεση. Στο τέλος
του προγράμματος τα παιδιά έφτιαχναν τη δική τους
προσωπογραφία ακολουθώντας το ύφος και την
τεχνοτροπία του πίνακα.

«Σας ευχαριστώ πεταλούδες»
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα που διοργανώθηκε στη
διάρκεια της έκθεσης «Γιάννης Τσαρούχης 1910-1989
Ζωγραφική και Θέατρο από τη Συλλογή του Ιδρύματος
Γιάννη Τσαρούχη» (14 Απριλίου - 27 Ιουνίου 2010). Το
πρόγραμμα συνοδευόταν από εκπαιδευτικό τετράδιο
με εικαστικές ασκήσεις που δινόταν στα παιδιά. «Σας
ευχαριστώ πεταλούδες», συνήθιζε να λέει ο Γιάννης
Τσαρούχης αναφερόμενος στην ελευθερία του πετάγματος
και τη σοφία της φύσης μέσα από την μαθηματική
οργάνωσή της. Τα παιδιά ακολουθώντας το παράδειγμα
της πεταλούδας του Γιάννη Τσαρούχη που μάζευε
χρώματα, σχήματα και μορφές και προσθέτοντας δικά
τους στοιχεία έφτιαχναν το καθένα την ιστορία του.

«Θεοί και ήρωες»
Το νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Μουσείου Ιστορίας
της Κυπριακής Νομισματοκοπίας 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.). Στην αρχή
του προγράμματος τα παιδιά μέσα από μια διαλογική
συζήτηση εισάγονται στο θέμα και ακολούθως καλούνται
να εργαστούν στο Μουσείο με τη βοήθεια του ομότιτλου
εκπαιδευτικού τετραδίου το οποίο περιέχει διαδραστικές
ασκήσεις.
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ΕΤΗΣΙA
ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Διαλέξεις: 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.
Αθλοθετήσεις: Το Πολιτιστικό Ίδρυμα αθλοθετεί τον ετήσιο
διαγωνισμό που προκηρύσσει ο Κυπριακός Σύνδεσμος Παιδικού
και Νεανικού Βιβλίου για τη συγγραφή παιδικής-νεανικής
λογοτεχνίας. Αθλοθετεί, επίσης, τους Παγκύπριους Σχολικούς
Αγώνες Θεάτρου που συνδιοργανώνουν το Υπουργείο Παιδείας
και Πολιτισμού και ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου.
Δωρεές: Μέσα στα πλαίσια της προσφοράς του Πολιτιστικού
Ιδρύματος προς την παιδεία δωρίζονται κάθε χρόνο σε σχολεία
Δημοτικής και Μέσης εκπαίδευσης εκδόσεις και ψηφιακές
παραγωγές του Ιδρύματος.
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Κυπριακός Σύνδεσμος Παιδικού Νεανικού Βιβλίου
Στις 27 Απριλίου πραγματοποιήθηκε η τελετή της απονομής
των βραβείων του Ετήσιου Διαγωνισμού Παιδικής Λογοτεχνίας
που προκηρύσσει ο Σύνδεσμος και αθλοθετεί το Πολιτιστικό
Ίδρυμα. Το Α΄βραβείο του διαγωνισμού απενεμήθη στον Νεόφυτο
Νεοφυτίδη για το έργο του Διηγήματα. Στην εκδήλωση έγινε
επίσης η παρουσίαση του βιβλίου Οι Τρεις Πριγκίπισσες του
Γιώργου Νικολόπουλου (Α΄ βραβείο διαγωνισμού 2008) σε
εικονογράφηση Σάντρας Ελευθερίου. Ακολούθησε διάλεξη της
Ελένης Σβορώνου (WWF Hellas), με τίτλο «Περιβάλλον και
Παιδική Λογοτεχνία». Η εκδήλωση πλαισιώθηκε μουσικά από το
Εργαστήρι Εγχόρδων υπό τη διεύθυνση του Ματθαίου Καριόλου.

Παγκύπριοι Σχολικοί Αγώνες Σύγχρονου Θεάτρου
και Αρχαίου Δράματος εις μνήμη Παναγιώτη Σέργη
Στους Αγώνες, τους οποίους το Πολιτιστικό Ίδρυμα αθλοθετεί
τα τελευταία δεκατέσσερα χρόνια, διακρίθηκαν οι ακόλουθες
παραστάσεις: Μπαμ παμ και είσαι νεκρός του Ουίλλιαμ
Μαστροσιμόνε, Περιφερειακό Λύκειο Λιβαδιών, Περλιμπλίν και
Μπελίσσα του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, Λύκειο Γεροσκήπου,
Το ημέρωμα της Στρίγκλας, του Ουίλλιαμ Σαίξπηρ, Grammar
School Λευκωσίας και στο Αρχαίο Δράμα, Αντιγόνη, του Σοφοκλή,
Α’ Λύκειο Εθνάρχη Μακαρίου Γ’ Πάφου.

Το βιβλίο Πουλιά της Κύπρου σε όλα
τα Δημοτικά σχολεία
Το 2010 το Πολιτιστικό Ίδρυμα δώρησε 400 αντίτυπα του βιβλίου
για εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης του Δασκάλου σε όλα τα
Δημόσια και Ιδιωτικά Δημοτικά σχολεία της Κύπρου. Το βιβλίο
αποτελεί συνέκδοση του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης
Κύπρου με τον Πτηνολογικό Σύνδεσμο Κύπρου με κείμενα της
Jane Στυλιανού. Το βιβλίο κυκλοφορεί και στην αγγλική γλώσσα.
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ΕΚΔΟΤΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
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To Πολιτιστικό Ίδρυμα έχει αναπτύξει ένα σημαντικό εκδοτικό
πρόγραμμα, το οποίο αριθμεί ήδη περισσότερες από 150 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.

Οδηγοί Βυζαντινών Μνημείων
Στυλιανός Περδίκης και Διομήδης Μυριανθεύς,
Ο ναός της Παναγίας στον Μουτουλλά
Γερμανική έκδοση σε μετάφραση Χαράλαμπου Χοτζάκογλου.
Μετά την ελληνική έκδοση του 2009 κυκλοφόρησε φέτος Ο ναός της
Παναγίας στον Μουτουλλά και στα γερμανικά. 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.

Παιδική και Νεανική Λογοτεχνία
Γιώργος Νικολόπουλος, Οι Τρεις Πριγκίπισσες
Το παραμύθι Οι Τρεις Πριγκίπισσες του Γιώργου Νικολόπουλου τιμήθηκε
με το πρώτο βραβείο στον Παγκύπριο Διαγωνισμό Συγγραφής ΠαιδικούΝεανικού Βιβλίου 2008 που προκηρύσσει ο Κυπριακός Σύνδεσμος
Παιδικού Νεανικού Βιβλίου και αθλοθετεί το Πολιτιστικό Ίδρυμα.
Στον Διαγωνισμό Εικονογράφησης 2009 του Πολιτιστικoύ Ιδρύματος
Τραπέζης Κύπρου για το παραμύθι Οι Τρεις Πριγκίπισσες του Γιώργου
Νικολόπουλου η Σάντρα Ελευθερίου τιμήθηκε με το πρώτο βραβείο.
Tο έργο εμπίπτει στην κατηγορία παραμυθιακό μυθιστόρημα και
παρουσιάζει τις περιπέτειες τριών κοριτσιών που είναι οι πριγκίπισσες
της Ταραγωνίας εναντίον των σφετεριστών του θρόνου.

Συλλογές Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου
Leonora Navari,
Manuscripts and Rare Books 15th-18th century.
From the Collections of the Bank of Cyprus Cultural Foundation
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. Τα χειρόγραφα και τα βιβλία αναφέρονται εξ ολοκλήρου
ή μερικώς στην Κύπρο και καλύπτουν ποικίλους τομείς της ιστορίας
της. Άλλοτε είναι ταξιδιωτικού ενδιαφέροντος από γνωστούς
περιηγητές της εποχής, άλλοτε αφορούν στη διαμάχη μεταξύ Βενετίας
και Οθωμανών, άλλοτε σε ιστορικά και πολιτικά ζητήματα της Κύπρου.
Το βιβλίο πρόκειται να κυκλοφορήσει και στα ελληνικά εντός του 2011.
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Kυπριακή Χαρτογραφία
Evangelos Livieratos, Cyprus on Historical Maps. Placement,
shape and orientation from a digital point of view
Πρόκειται για την όγδοη διάλεξη στη σειρά “Κυπριακή Χαρτογραφία”
που δόθηκε από τον καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Ευάγγελο Λιβιεράτο. Η μελέτη αυτή εστιάζεται στη γεωμετρική
ανάλυση μερικών σημαντικών ιστορικών χαρτογραφικών απεικονίσεων
της Κύπρου, από τον 14ο μέχρι και τον 19ο αιώνα, ως προς τη θέση
της στο γεωγραφικό χώρο και ιδιαίτερα στο ανατολικό άκρο της
Μεσογείου, ως προς το εξαιρετικά μνημονικό σχήμα της και ως προς τον
προσανατολισμό της νήσου σε σχέση με το γεωγραφικό βορρά.

Εκδόσεις για το Περιβάλλον
Χρυσόθεμις Χατζηπαναγή, Δρυάδες

Σχέδια: Eleni Iacovidou-Mcloughlin
Σε συνεργασία με τον Φιλοδασικό Σύνδεσμο Κύπρου

Πρόκειται για μια έκδοση που εντάσσεται με τρόπο αυτόνομο
και πρωτοποριακό στη σειρά η οποία εγκαινιάστηκε το 1995 και
περιλαμβάνει έξι εκδόσεις για την πανίδα και τη χλωρίδα της Κύπρου.
Η σειρά εμπλουτίζεται τώρα με ένα βιβλίο που αποσκοπεί περισσότερο
στη δημιουργία περιβαλλοντικής συνείδησης παρά στην επιστημονική
ή άλλη ενημέρωσή για θέματα περιβάλλοντος. Μέσα από ποιητικά και
πεζά κείμενα εξετάζεται η σχέση του ανθρώπου με τη φύση και η ανάγκη
ενίσχυσης του δεσμού του με το περιβάλλον.

Οπτικοακουστικές παραγωγές
110 Στιγμές στην Ιστορία μας, 110 Moments in Our History

Ψηφιακός δίσκος (DVD), Παραγωγή Hypermedia

Πρόκειται για τη μεταφορά σε ψηφιακό δίσκο (DVD) της ομότιτλης
έκθεσης που πραγματοποιήθηκε με αφορμή τα 110 χρόνια από
την ίδρυση της Τράπεζας Κύπρου.
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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.

Άλλες εκδόσεις
Κατάλογος Εκδόσεων, 1985-2010
(ελληνική και αγγλική έκδοση)
Η έκδοση έχει στόχο να παρουσιάσει στο κοινό το σύνολο
των εκδόσεων του Πολιτιστικού Ιδρύματος από το 1985 και
εξής. Το εκδοτικό πρόγραμμα του Πολιτιστικού Ιδρύματος
Τραπέζης Κύπρου περιλαμβάνει περισσότερες από 150 εκδόσεις
με τις οποίες εμπλουτίζει την Κυπριακή βιβλιογραφία και την
έρευνα, όπως και οπτικοακουστικές παραγωγές σε διάφορους
τομείς. Οι τομείς αυτοί διαφαίνονται με τρόπο ξεκάθαρο στην
έκδοση η οποία χωρίζεται σε διάφορες θεματικές ενότητες, όπως
η Χαρτογραφία, η Νομισματική κοκ.

Φλωρεντία Κυθραιώτου.
Τόποι Κοινοί με ψωμί και με κρασί
(ελληνική και ρωσική έκδοση)
Το βιβλίο περιγράφει τους κοινούς τόπους όπου συναντιούνται
Έλληνες, Ρώσοι, Ρουμάνοι και Ουκρανοί με άξονα τη χρήση του ψωμιού
και του κρασιού και τις κοινές αντιλήψεις για τα δύο αυτά πολύτιμα αγαθά.
Το ψωμί και το κρασί, πέρα από βασικά συστατικά διατροφής
και διαχρονικά στηρίγματα της παγκόσμιας οικονομικής δραστηριότητας,
αναδείχθηκαν σε σύμβολα της Χριστιανικής Ορθοδοξίας, σε αξίες
πολιτιστικές και σε στοιχεία ταυτότητας των λαών.

Διάκριση για τη σειρά Κυπριακή Τέχνη
To βιβλίο Σολωμός Φραγκουλίδης. Ένας γνήσιος δημιουργός της
Όλγας Μεντζαφού-Πολύζου πήρε το πρώτο βραβείο Εκδοτικής
Αρτιότητας 2009 από την Βιβλιογραφική Εταιρεία Κύπρου.
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ΑΓΟΡΑ
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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.

Συλλεκτικές Εκδόσεις
Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου προχώρησε φέτος
στην έκδοση τριών συλλεκτικών χαρτών.
“CYPRVS // [insets:] Stalimini. / Chius. /
Mitilene. / Negroponte. / Cerigo. / Rhodus”,
Άμστερνταμ, 1630 ή αργότερα.
Χαλκογραφία, 147x188 xιλ. [Μ&Α-024]
Ο χάρτης απεικονίζει την Κύπρο μαζί με έξι ένθετους
χάρτες ελληνικών νησιών: Λήμνο, Χίο, Μυτιλήνη,
Εύβοια, Κύθηρα και Ρόδο. Ο χάρτης προέρχεται από
την ολλανδική έκδοση Atlas Minor ofte een Korte doch
grondige beschrijvinghe der geheeler Werelt του Joannes
Janssonius του χάρτη του Jodocus Hondius του 1607.
Είναι βασισμένος στο δεύτερο χάρτη του Αbraham Ortelius (1573). Στο χάρτη οι επαρχίες που αναγράφονται
είναι οι αρχαίες, ενώ τα υπόλοιπα τοπωνύμια είναι τα
μεσαιωνικά.

“ISOLA DI. CIPRO // Fellice Brunelo .V. .F. //
NBF”, LASOR a Varea (Alfonsus), i.e. SAVONAROLA (Rafaele). Πάδοβα, 1713.
Χαλκογραφία, 212x157 χιλ. [Μ&Α-0 49]
Ο χάρτης της Κύπρου φιλοτεχνήθηκε στη Βενετία
τη δεκαετία του 1570 από τον χαράκτη Natale Bonifacio (1550-1592) για τον εκδότη Felice Brunello
και προέρχεται από την μεταγενέστερη λατινική έκδοση
του Universus Terrarum Orbis του 1713. Ο χάρτης είναι
τοποθετημένος με την ανατολή προς τα πάνω. Με
διακεκομμένες γραμμές η Κύπρος διαιρείται στις έντεκα
μεσαιωνικές επαρχίες της, ενώ φαίνονται καθαρά τα
καινούρια βενετσιάνικα τείχη της Λευκωσίας.

“CYPRUS”, Langenes, Barent.
Thresor de Chartes. Χάγη,1600.
Χαλκογραφία, 85x122 χιλ. [A&L-022]
Ο μικρογραφικός χάρτης της Κύπρου που αποδίδεται
στον Petrus Kaerius, περιλαμβάνεται στο CaertThresor, ένα άτλαντα τσέπης που εξέδωσε το 1598 για
πρώτη φορά ο Barent Langenes. Ο χάρτης διακοσμείται
με ένα καράβι και ένα θαλάσσιο κήτος.
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Συλλεκτικές Εκδόσεις

Αργυρά κυπριακά νομίσματα της βρετανικής διοίκησης (1878-1960)
Η σειρά των αριθμημένων κασετινών με κυπριακά νομίσματα της Αγγλοκρατίας εγκαινιάστηκε
το 2009, προσφέροντας στους συλλέκτες και το ευρύ κοινό τη δυνατότητα να αποκτήσουν αργυρά,
κυκλοφορημένα νομίσματα της περιόδου αυτής.
Το 2010 η σειρά συμπληρώθηκε με ακόμη τρεις κασετίνες οι οποίες διατίθενται προς πώληση στην Αγορά.
Η κασετίνα 4 περιλαμβάνει δύο νομίσματα του βασιλιά Εδουάρδου Ζ΄, έκδοση 1907. Η κασετίνα 5
περιλαμβάνει έξι νομίσματα του βασιλιά Γεωργίου Ε΄, εκδόσεις 1913, 1919, 1921, και η κασετίνα 6, πέντε
νομίσματα του βασιλιά Γεωργίου ΣΤ΄, εκδόσεις 1938, 1940.
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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
† Μαρία Τσάκου

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
Λουϊζα Τραχωνίτου, Υπεύθυνη Αγοράς
Χαράλαμπος Χρίστου, Τεχνικές Υπηρεσίες
Στέλιος Τσιοπανής, Τεχνικές Υπηρεσίας
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Ιστοσελίδα: www.boccf.org
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
Φανερωμένης 86-90
Τ.Θ. 21995, 1515 Λευκωσία
Τηλέφωνο: +357 22128157
Τηλεομοιότυπο: +357 22662898
Ηλ. Ταχυδρομείο: info@cultural.bankofcyprus.com

