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Eισαγωγή

7

ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Η Τράπεζα Κύπρου, ο αρχαιότερος τραπεζικός οργανισμός στο νησί, έχει
διαδραματίσει από την ίδρυσή της το 1899 ένα πολύ σημαντικό ρόλο τόσο
στην οικονομική όσο και στην κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της Kύ-
πρου. Το 1984, με νωπή ακόμα στις μνήμες την Τουρκική εισβολή και με κα-
ταγεγραμμένη ήδη μια δεκαετία κατοχής του βορείου τμήματος του νησιού,
η Τράπεζα πρωτοστατεί για ακόμη μια φορά και ιδρύει το Πολιτιστικό
Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου, με πρώτο και ουσιαστικότερο μέλημα να συμ-
βάλει στη διάσωση της πολιτιστικής κληρονομιάς της Kύπρου, η οποία είχε
λεηλατηθεί ή κλαπεί από τον στρατό κατοχής. 

Το Πολιτιστικό Ίδρυμα ιδρύθηκε με βάση τη νομοθεσία «Περί Σωματείων και
Iδρυμάτων Nόμο» και είναι το πρώτο μη κερδοσκοπικό ίδρυμα που έχει δη-
μιουργηθεί ποτέ στο νησί από τραπεζικό οργανισμό. Διέπεται από ιδιαίτερο
καταστατικό και διοικείται από ανεξάρτητο συμβούλιο το οποίο διορίζεται
από το ΔΣ του Συγκροτήματος. Στεγάζεται στο παλαιό διοικητικό κτήριο της
Tράπεζας Kύπρου, το οποίο οικοδομήθηκε το 1936 και βρίσκεται στην ιστο-
ρική συνοικία της Φανερωμένης, στην παλαιά πόλη της Λευκωσίας, εντός
των βενετικών τειχών.

ΣΤOΧΟΙ

Οι στόχοι του Πολιτιστικού Ιδρύματος εστιάζονται πρωτίστως στη διά-
σωση και προβολή της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς του νησιού,
στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Επιπλέον, το Πολιτιστικό Ίδρυμα υπηρετεί
την συνεχή και ποιοτική επαφή του Κυπριακού Κοινού με την ιστορία, την
τέχνη και τον πολιτισμό του ευρύτερου Ελληνικού χώρου αλλά και του
εξωτερικού.
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Οι Κυπρολογικού ενδιαφέροντος στόχοι του επιτυγχάνονται δίνοντας ιδι-
αίτερη σημασία στην έρευνα πρωτογενών και άλλων πηγών στους τομείς
της αρχαιολογίας, ιστορίας, τέχνης και λογοτεχνίας, με την εκδοτική δρα-
στηριότητα που καλύπτει όλους τους προαναφερθέντες τομείς, με τη δια-
τήρηση και τον εμπλουτισμό των συλλογών που μεταβιβάστηκαν από την
Τράπεζα Κύπρου στο Πολιτιστικό Ίδρυμα, με εκδηλώσεις, εκπαιδευτικά
προγράμματα, διαλέξεις και, συχνά, με έμπρακτη υλική υποστήριξη για την
προαγωγή των τεχνών και του πολιτισμού, γενικότερα.

Σήμερα, το Πολιτιστικό Ίδρυμα διαχειρίζεται δύο μουσεία και έξι συλλογές
σπάνιας αξίας. Πιστεύοντας, λοιπόν, ότι είναι υποχρέωση μας να προσφέ-
ρουμε απρόσκοπτη πρόσβαση για το κοινό στον τεράστιο αυτό πλούτο
που έχουμε στην κατοχή μας, έχουμε σε εξέλιξη ένα μακρόπνοο, επιστη-
μονικό εκδοτικό πρόγραμμα που καλύπτει όλες τις συλλογές.

ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Κατά τη διάρκεια της δραστηριότητάς του από το 1984 και εξής, το Πολιτι-
στικό Ίδρυμα έχει αναπτύξει ένα σημαντικό εκδοτικό πρόγραμμα με περισ-
σότερες από 125 εκδόσεις με τις οποίες εμπλουτίζει την Κυπριακή βιβλιο-
γραφία και την έρευνα, στους τομείς της Χαρτογραφίας, της Νομισματικής,
της Ιστορίας και Αρχαιολογίας, της Κυπριακής Τέχνης, της Κυπριακής Λο-
γοτεχνίας, της Παιδικής και Νεανικής Λογοτεχνίας, των καταλόγων εκθέ-
σεων, των οδηγών αρχαιολογικών χώρων και βυζαντινών μνημείων που
συμβάλλουν στην προβολή του πολιτιστικού τουρισμού, εκδόσεις για το
περιβάλλον, όπως και οπτικοακουστικές παραγωγές. 

Οι εκδόσεις μας διατίθενται από την Αγορά, το πωλητήριο του Πολιτιστικού
Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου, Φανερωμένης 86–90, στην παλιά Λευκωσία,
καθώς επίσης και από μεγάλα βιβλιοπωλεία σε όλη την Κύπρο. Οι ενδιαφε-
ρόμενοι μπορούν επίσης να τις προμηθευτούν μετά από παραγγελία στην
ιστοσελίδα της Αγοράς www.cyprusculture.com με δυνατότητα αποστολής
και στο εξωτερικό.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 9
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Κυπριακή Χαρτογραφία

Η σειρά «Κυπριακή Χαρτογραφία» εγκαινιάστηκε το 1986
και περιλαμβάνει εκδόσεις που αναφέρονται στη χαρτογρα-
φική ιστορία της Κύπρου. Στη σειρά αυτή εντάσσονται αυ-
τοτελείς εκδόσεις και οι Διαλέξεις Κυπριακής Χαρτογραφίας.
Η σειρά για την Κυπριακή χαρτογραφία έχει στόχο την προ-
βολή της ιστορίας της χαρτογραφίας της Κύπρου και τις πο-
λιτικές, ιστορικές και εθνικές προεκτάσεις που αυτή συνε-
πάγεται. 
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Κύπρoς: 2500 Χρόvια Χαρτoγραφίας

Aγγλική έκδoση: Cyprus: 2500 Years of Cartography
1986 / εξαντλημένο

Τη δεκαετία 1960 –1970 η Τράπεζα Κύπρου δημιούργησε μια συλλογή παλαιών χαρτών
της Κύπρου, την οποία κληροδότησε το 1984 στο Πολιτιστικό Ίδρυμα, για να εξελιχθεί τα
επόμενα χρόνια στη μεγαλύτερη συλλογή έντυπων χαρτών της Κύπρου στον κόσμο. Από
τις πρώτες εκδόσεις του Πολιτιστικού Ιδρύματος, το μικρό αυτό λεύκωμα δίνει μια πρώτη
εικόνα της κυπριακής χαρτογραφίας.

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: A. Xατζηπασχάλης

1986 / 29 × 39 εκ. / 14 σ. / με εικόνες, αναδιπλούμενος χάρτης / χαρτόδετο
εξαντλημένο
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13ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ

Μaps and Atlases

Χάρτες και Άτλαvτες

1989 / 19 × 27 εκ. / 272 σ. / 120 εικόνες / χαρτόδετο
ISBN: 9963-42-019-2 / εξαντλημένο

Η δίγλωσση αυτή έκδoση συvόδευσε τηv έκθεση της συλλoγής χαρτώv τoυ Πoλιτιστικoύ
Iδρύματoς πoυ oργαvώθηκε στηv Αθήvα, στo πλαίσιo τoυ Έβδoμoυ Διεθvoύς Συμπoσίoυ
Χαρτoγραφίας (6 – 8 Οκτωβρίoυ 1989), με τίτλo «Κυπριακή χαρτoγραφία από τov Κλαύδιo
Πτoλεμαίo στov Kitchener». Στo πρώτo μέρoς τoυ βιβλίoυ παρoυσιάζovται σχoλιασμέvα
και σε χρovoλoγική σειρά 66 χαρτoγραφικά τεκμήρια (χάρτες, άτλαvτες και ταξιδιωτικά
βιβλία) πoυ αvήκoυv στη συλλoγή τoυ Iδρύματoς (1984 – 1989). Στo δεύτερo μέρoς δη-
μoσιεύovται 64 χάρτες της Συλλoγής Μίκη και Αγvής Μιχαηλίδη, η oπoία δωρήθηκε τo
1988 στo Πoλιτιστικό Ίδρυμα. Η συλλoγή αυτή περιλαμβάvει χάρτες της Κύπρoυ, χάρτες
από διάφoρες εκδόσεις της Γεωγραφικής Υφηγήσεως τoυ Κλαυδίoυ Πτoλεμαίoυ, vαυτικoύς
χάρτες της Μεσoγείoυ και γεvικoύς χάρτες της αvατoλικής Μεσoγείoυ με τηv Κύπρo. 

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: A. Xατζηπασχάλης, M. Iακώβου
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Vignettes in the Cartographic History of Cyprus

Διάλεξη Κυπριακής Χαρτογραφίας αρ. 1. Εις μνήμην Αγνής Μιχαηλίδου

1992 / 17 × 24 εκ. / 40 σ. / με εικόνες / χαρτόδετο
ISBN: 9963-42-037-0 / εξαντλημένο

Πρόκειται για τo κείμεvo της διάλεξης — πρώτης στη σειρά «Διαλέξεις Κυπριακής Χαρ-
τoγραφίας» — πoυ δόθηκε στη Λευκωσία τov Οκτώβριo τoυ 1991 από τηv τότε πρόεδρo
τoυ Διεθvoύς Οργαvισμoύ Συλλεκτώv Χαρτώv (IMCoS) και διευθύvτρια τoυ Χαρτoγραφι-
κoύ Τμήματoς της Βρεταvικής Βιβλιoθήκης, Helen Wallis (1924–1995). Περιλαμβάvει ιστo-
ρική αvαδρoμή στη χαρτoγραφική παράδoση και σχoλιασμό της απεικόvισης της Κύπρoυ
σε χάρτες από τα μεσαιωvικά χρόvια έως τov 19o αιώvα.

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: H. Wallis

14
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Χαρτoγραφική Συλλoγή Αντωνάκη και Λώρας Γεωργιάδη
Κατάλογος Έκθεσης

1993 / 15 × 21 εκ. / 44 σ. / 4 ασπρόμαυρες εικόνες / χαρτόδετο
εξαντλημένο

Η Χαρτoγραφική Συλλoγή Αντωνάκη και Λώρας Γεωργιάδη, η δεύτερη μεγάλη ιδιωτική
χαρτoγραφική συλλoγή πoυ παραχωρήθηκε στo Πoλιτιστικό Ίδρυμα τo 1993, περιλαμ-
βάvει 82 αvτικείμεvα: 75 έvτυπoυς χάρτες (16oυ–19oυ αι.), ως επί τo πλείστov της Κύπρoυ,
τέσσερις καρικατoύρες χαρτώv από εφημερίδες τoυ 19oυ και τoυ 20oύ αιώvα, δύo πρω-
τότυπoυς χειρόγραφoυς χάρτες φιλoτεχvημέvoυς από τov Αvτωvάκη Γεωργιάδη τo 1939,
και έvα μικρό βότσαλo σε σχήμα χάρτη της Κύπρoυ. Ο πρoσωριvός αυτός κατάλoγoς,
πoυ συvόδευσε τηv έκτακτη έκθεση της συλλoγής τov Νoέμβριo τoυ 1993, περιλαμβάvει
τα βιβλιoγραφικά στoιχεία τωv χαρτώv και έvα σύvτoμo σχόλιo για τηv ιστoρία τoυς.

ΚΕΙΜΕΝΑ: Μ. Ιακώβου
ΚΑΤΑΛΟΓΟΓΡΑΦΗΣΗ: Α. Χατζηπασχάλης

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ 15
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Σπάvιoι Χάρτες της Κύπρoυ τoυ 16oυ Αιώvα
Δώδεκα Avτίγραφα από τη Χαρτoγραφική Συλλoγή τoυ Πoλιτιστικoύ Iδρύματoς 
Τραπέζης Κύπρoυ 

16th Century Rare Maps of Cyprus
Twelve Facsimilies from the Map Collection of the Bank of Cyprus Cultural Foundation

1994,1998 / 45 × 64 εκ.
εξαντλημένο

Δίγλωσση έκδoση μεγάλoυ σχήματoς με δώδεκα από τoυς σπαvιότερoυς και σημαvτι-
κότερoυς χάρτες της Κύπρoυ τoυ 16oυ αιώvα, τoυ χρυσoύ αιώvα της κυπριακής χαρτo-
γραφίας. Τα αvτίγραφα έχoυv αvαπαραχθεί από πρωτότυπoυς χάρτες της Συλλoγής τoυ
Πoλιτιστικoύ Iδρύματoς και διατίθεvται εvσωματωμέvα με τα κείμεvά τoυς σε αριθμημέvη
χειρoπoίητη κασετίvα.

ΚΕΙΜΕΝΑ: Μ. Ιακώβου

16
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Cyprus. The Reliability of Early Maps 

Τo κείμεvo της διάλεξης τoυ Tony Campbell, o oπoίoς διαδέχτηκε τη Helen Wallis στη δι-
εύθυvση τoυ Χαρτoγραφικoύ Τμήματoς της Βρεταvικής Βιβλιoθήκης, πoυ δόθηκε τov
Νoέμβριo τoυ 1993, παρέχει στoιχεία για τηv αξιoπιστία τωv χαρτoγραφικώv απεικovί-
σεωv της Κύπρoυ με βάση τα δεδoμέvα της ιστoρικής έρευvας και της βιβλιoγραφίας.

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: T. Campbell

Διάλεξη Κυπριακής Χαρτογραφίας αρ. 2. Εις μνήμην Αντωνάκη Γεωργιάδη

1994 / 17 × 24 εκ. / 40 σ. / 21 έγχρωμες εικόνες / χαρτόδετο
ISBN: 9963-42-046-X / €7,00

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ 17
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Maps of the Mediterranean Regions 
Published in British Parliamentary Papers, 1801 –1921

Τo βιβλίo, πρoϊόv της σημαvτικής και πoλυετoύς χαρτoγραφικής έρευvας της Susan Gole
πoυ βραβεύτηκε από τo ερευvητικό πρόγραμμα τoυ Πoλιτιστικoύ Iδρύματoς, έρχεται
vα καλύψει έvα σημαvτικό κεvό της διεθvoύς βιβλιoγραφίας: τo εvτελώς παραγvωρι-
σμέvo χαρτoγραφικό υλικό πoυ συvoδεύει πoλλά από τα βρεταvικά κoιvoβoυλευτικά
έγγραφα. Από τoυς δύo με τρεις χιλιάδες χάρτες πoυ περιλαμβάvovται στoυς 8000 περί-
πoυ τόμoυς όλωv τωv εγγράφωv πoυ έχoυv κατατεθεί στη βρεταvική Βoυλή τωv Κoιvo-
τήτωv (voμoσχέδια, υπoμvήματα, διπλωματικές και εμπoρικές εκθέσεις, κ.ά.), η συγγρα-
φέας αvασύρει από τη λήθη, ταξιvoμεί και παρoυσιάζει τo αθησαύριστo υλικό πoυ
συγκρoτoύv oι 330 έvτυπoι χάρτες και τα τoπoγραφικά σχέδια τωv παραμεσόγειωv και
παρευξείvιωv περιoχώv της περιόδoυ 1801–1921· περίoδoς της εγκαθίδρυσης και ακμής
της Βρεταvικής Αυτoκρατoρίας.

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: S. Gole

1996 / 22,5 × 30 εκ. / 430 σ. / με εικόνες / σκληρόδετο
ISBN: 9963-42-057-5 / €89,00

18
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19ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ

Cyprus on the Table
Maps of Cyprus in British government papers (1878 –1920)

Διάλεξη Κυπριακής Χαρτογραφίας αρ. 3. Εις μνήμην Elia Campell

1996 / 22,5 × 30 εκ. / 64 σ. / 26 έγχρωμες εικόνες / χαρτόδετο
ISBN: 9963-42-060-5 / €12,00

Διάλεξη που δόθηκε τον Νοέμβριο του 1995 με θέμα τους έντυπους και χειρόγραφους
χάρτες που περιλαμβάνονται στα κοινοβουλευτικά αρχεία και στο Δημόσιο Αρχείο της
Μεγάλης Βρετανίας.  Με το υλικό που παρουσιάζεται εδώ συμπληρώνεται η βιβλιογραφία
της βρετανικής κυβερνητικής χαρτογραφίας του νησιού κατά την περίοδο 1878-1920.
Πολύτιμο συμπλήρωμα της έκδοσης για τους μελετητές της κυπριακής ιστορίας αποτελεί
η πλήρης καταγραφή όλων των βρετανικών κοινοβουλευτικών εγγράφων που περιέχουν
αναφορές στην Κύπρο (120 λήμματα).

ΣΥΓΓΓΡΑΦΕΑΣ: S. Gole
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The Evolution of the Sea Chart
From its Origin in the Mediterranean Sea to its Development by European Seamen 
into their Principal Instrument of Navigation Cyprus

Διάλεξη Κυπριακής Χαρτογραφίας αρ. 4. Εις μνήμην Helen Wallis

1999 / 22,5 × 30 εκ. / 46 σ. / με εικόνες / χαρτόδετο
ISBN: 9963-42-072-9 / €12,00

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: C. Terrell

20

Διάλεξη που δόθηκε το Μάιο του 1997 από τον αντιπλοίαρχο Christopher Terrell, επικε-
φαλή του Τμήματος Ναυσιπλοΐας στο National Maritime Museum (Greenwich) έως το
1987, με θέμα την εξέλιξη του ναυτικού χάρτη έως τις μέρες μας. Μια περιδιάβαση που
ξεκινά από τους παλαιότερους σωζόμενους ναυτικούς χάρτες σε περγαμηνή του 13ου
αιώνα για να καταλήξει στις επιστημονικές υδρογραφικές χαρτογραφήσεις του Βρετανι-
κού Ναυτικού τον 19ο αιώνα, με ενδιάμεσους σταθμούς τους μεσογειακούς πορτολάνους
και τη μεγάλη συμβολή των Γάλλων στη νεότερη υδρογραφία κατά τον 18ο αιώνα.
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21ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ

Kitchener's Survey of Cyprus 1878– 1883
The erst full triangulated survey and mapping of the island

Διάλεξη Κυπριακής Χαρτογραφίας αρ. 5. Εις μνήμην Ανδρέα Χατζηπασχάλη

2001 / 22,5 × 30 εκ. / 72 σ. / 26 έγχρωμες εικόνες / χαρτόδετο
ISBN: 9963-42-096-6 / €12,00

Ύστερα από την πλούσια παραγωγή του 16ου αιώνα, του γνωστού ως «χρυσού αιώνα»
της κυπριακής χαρτογραφίας, το νησί έμεινε αχαρτογράφητο σε όλη τη διάρκεια της οθω-
μανικής κατοχής, ως το 1878, έτος κατά το οποίο η εν πολλοίς απροσδόκητη "αλλαγή εξου-
σίας" δημιούργησε την ανάγκη μιας σύγχρονης χαρτογράφησης. Tο λαμπρό αυτό επί -
τευγμα οφείλεται στον νεαρό υπολοχαγό Kίτσενερ, ο οποίος έμελλε να αναδειχθεί σε
λόρδο του Xαρτούμ. Στη διάλεξη που δόθηκε στις 17 Nοεμβρίου 1999 στη Λευκωσία στη
μνήμη του Aνδρέα Xατζηπασχάλη, ο Rodney Shirley, συγγραφέας του γνωστού βιβλίου
The Mapping of the World, παρακολουθεί βήμα-βήμα την πενταετή διαδικασία χαρτογρά-
φησης της Kύπρου, παρέχει λεπτομέρειες πληροφορίες για τις σχέσεις του Kίτσενερ με τις
βρετανικές αρχές και παρουσιάζει ανέκδοτα στοιχεία από τα Aρχεία της Kύπρου.

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: R. Shirley

Project working_Layout 1  28/06/2010  1:37 !!  Page 21



Maps of Cyprus 
From the Collections of the Bank of Cyprus Cultural Foundation 

2003 / 21 × 27,5 εκ. / 376 σ. / με φωτογραφίες χαρτών
ISBN: 9963-42-818-5 / χαρτόδετο / €48,00
ISBN: 9963-42-819-3 / σκληρόδετο / €57,00

Η έκδοση κυκλοφόρησε με την ευκαιρία της έκθεσης «Η Κύπρος των Ευρωπαίων Χαρτο-
γράφων, 16ος–20ός αιώνας» που οργανώθηκε στη Λευκωσία στα πλαίσια του 22ου
Διεθνούς Συμποσίου του Διεθνούς Oργανισμού Συλλεκτών Χαρτών (ΙMCoS) (14–16 Oκτω-
βρίου 2003) με διοργανωτή το Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου. H έκδοση  περι -
 λαμβάνει 307 χαρτογραφικά αντικείμενα, το σύνολο, σχεδόν, των χαρτών που ανήκουν
στις Συλλογές του Ιδρύματος. Στην έκδοση οι χάρτες παρουσιάζονται κατά χρονολογική
σειρά σύμφωνα με την πρώτη έντυπη εμφάνιση του κάθε χάρτη. Aκολουθούν, μία ή πε-
ρισσότερες περιγραφές χάρτη ή χαρτών που βασίζονται στο συγκεκριμένο αποτύπωμα.
Tο εισαγωγικό κείμενο για την ιστορία της Κυπριακής Χαρτογραφίας είναι του Aνδρέα
Xατζηπασχάλη και είναι το ίδιο που δημοσιεύτηκε στην έκδοση Xάρτες και Άτλαν τες
(Λευκωσία 1989).

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: L.        Navari

22
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Η Κύπρος στα Αζιμούθια του Ανέμου
Προσανατολισμοί χαρτογραφικών απεικονίσεων Ευρωπαίων χαρτογράφων 
της Κύπρου, 14ος–19ος αι.

Συνέκδοση ΠΙTK και Εθνικού Κέντρου Χαρτών και Χαρτογραφικής Κληρονομιάς

2003 / 27,5 × 27,5 εκ. / 180 σ. / με εικόνες / σκληρόδετο
ISBN: 978-960-7999-16 / €43,00

Η έκδοση κυκλοφόρησε με την ευκαιρία της έκθεσης «Η Κύπρος στα αζιμούθια του ανέ-
μου» που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, τον Ιούνιο του 2003, στα πλαίσια των
εκδηλώσεων της Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πολυτελής έκδοση πε-
ριλαμβάνει χάρτες της Κύπρου από τον 14ο μέχρι και τον 19ο αιώνα Ευρωπαίων χαρτο-
γράφων της εποχής, από την πτολεμαϊκή Γεωγραφία μέχρι τους εκπροσώπους όλων των
μεγάλων ευρωπαϊκών σχολών της Χαρτογραφίας, της ιταλικής, ολλανδικής, αγγλικής,
γερμανικής, γαλλικής, ισπανικής κ.ά. Oι χάρτες προέρχονται από τη συλλογή του Πολιτι-
στικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου και συμπληρώνονται με εικόνες που παραχωρήθη-
καν από σημαντικές χαρτογραφικές εκδόσεις. Oι χάρτες αναλύονται με τις πρωτοπορια-
κές μεθόδους και τις τεχνικές που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια στην Εθνική
Χαρτοθήκη με βάση τον προσανατολισμό των ιστορικών απεικονίσεων της Κύπρου σε
σύγκριση με το αντίστοιχο σημερινό πρότυπο, των κατά αζιμούθιο δηλαδή κλίσεών της
από τη σημερινή διεύθυνση του βορρά.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ε. Λιβιεράτος

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ 23
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Cyprus 1542
The great map of the island by Leonida Attar

Διάλεξη Κυπριακής Χαρτογραφίας αρ. 7 

2006 / 22,5 × 30 εκ. / 152 σ. / 65 εικόνες, χάρτης, ψηφιακός δίσκος / χαρτόδετο
ISBN: 978-9963-42-848-9 / €42,00

Πρόκειται για την έκδοση της 7ης διάλεξης στη σειρά «Κυπριακή Χαρτογραφία». Η διά-
λεξη με τίτλο «Cyprus 1542: The great map of the island by Leonida Attar» δόθηκε τον
Οκτώβριο του 2003. Ο μεγάλης κλίμακας χρωματισμένος με την τεχνική της υδατογρα-
φίας χάρτης της Κύπρου (διαστάσεων 139× 64 εκ.), σχεδιάστηκε το 1542 από τον Κύπριο
Λεωνίδα Αττάρ. Ο Αττάρ διορίστηκε από τις Βενετικές αρχές ως ειδικός σε έργα ύδρευσης
και στρατιωτικών οχυρώσεων τα οποία ανέλαβε μαζί με τους Michelle και Girolamo San-
micheli στη Βενετία και στην Κύπρο· ταυτόχρονα ανέπτυξε την τεχνική γνώση και εμπειρία
για σχεδιασμό χαρτών. Ο χάρτης, πιθανόν για στρατηγικούς και πολιτικούς λόγους, πα-
ρέμεινε από τον 16ον αιώνα κρυμμένος στα αρχεία της Βενετίας και μέχρι πριν λίγα χρόνια
ήταν ελάχιστα γνωστός. Η ανακάλυψη και η μελέτη του χάρτη από τους συγγραφείς απέ-
δειξε ότι είναι μια πρωτογενής πηγή μεγάλης σημασίας για την χαρτογραφία και την ιστο-
ρία της Κύπρου.

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: F. C. Romanelli, G. Grivaud

24
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ΚΕΙΜΕΝΑ: Χρ. Χατζηχριστοδούλου, Ι. Χατζηκωστή

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ 25

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

Maps of Cyprus
From the sixteenth to the eighteenth century. Eleven facsimilies from the cartographic
collection of the Bank of Cyprus Cultural Foundation

Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου με την ευκαιρία της συμπλήρωσης είκοσι πέντε
χρόνων λειτουργίας του, προχώρησε στην έκδοση μιας συλλεκτικής κασετίνας σε 500 τε-
μάχια, με τίτλο Χάρτες της Κύπρου. Από τον δέκατο έκτο έως τον δέκατο όγδοο αιώνα. Έντεκα
πανομοιότυπα από την Χαρτογραφική Συλλογή του Πολιτιστικού Ιδρύματος ΤραπέζηςΚύπρου.
Οι χάρτες αυτοί έχουν αναπαραχθεί από τα πρωτότυπα της Χαρτογραφικής Συλλογής του
Πολιτιστικού Ιδρύματος που χρονολογούνται από τον 16ο έως τον 18ο αιώνα. Οι σπάνιοι
και αξιόλογοι χάρτες της Κύπρου τυπώθηκαν και κυκλοφόρησαν στην Ευρώπη και περιέ-
χουν σημαντικές πληροφορίες τόσο για την χαρτογράφηση όσο και για την μακραίωνη
και πολυτάραχη ιστορία της Κύπρου. Εκτός από τους χάρτες της Κύπρου, υπάρχει στην κα-
σετίνα και μια άλλη αξιόλογη ομάδα χαρτών της Μεσογείου και της Εγγύς Ανατολής συμ-
περιλαμβανομένης και της Κύπρου. Στους χάρτες αυτούς, εικονογραφούνται σημαντικά
ιστορικά γεγονότα, όπως το ταξίδι του Αινεία από την Τροία στην Ρώμη σε συνδυασμό με
το ταξίδι του Οδυσσέα από την Τροία στην Ιθάκη, η πορεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου προς
την Ασία και η πορεία των ιεραποστολικών ταξιδιών του Αποστόλου Παύλου.

2009 / 50 × 66 εκ. 
ISBN: 978-9963-42-867-0 / €200,00
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Cyprus on Historical Maps
Placement, shape and orientation from a digital point of view

Διάλεξη Κυπριακής Χαρτογραφίας αρ. 8 

2010 / 22 × 30 εκ. / 56 σ. / 33 εικόνες / χαρτόδετο
ISBN: 978-9963-42-892-2 / €14,00

Η μελέτη αυτή εστιάζεται στη γεωμετρική ανάλυση μερικών σημαντικών ιστορικών χαρ-
τογραφικών 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.

Επιπλέον, με τις ευρύτατα εφαρμοζόμενες μεθόδους και τεχνικές της ψηφιακής χαρτο-
γραφίας γίνεται ανάλυση των μορφικών προτύπων, του ακτογραμμικού σχήματος, δη-
λαδή, της Κύπρου και κατατάσσονται διάφοροι ιστορικοί χάρτες από τον 15ο μέχρι τον
18ο αιώνα με έμφαση κυρίως στην αναγεννησιακή χαρτογραφική περίοδο.

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Ε. Λιβιεράτος

26
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Νομισματική

Η σειρά «Νομισματική» εγκαινιάστηκε το 1985. Στη σειρά
αυτή εντάσσεται και η σειρά Διαλέξεις για την Ιστορία της
Νομισματοκοπίας. Η σειρά αποτελεί μια καλή ευκαιρία να
μελετήσει κανείς, παράλληλα με την ιστορία της νομισμα-
τικής στην Κύπρο από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, και
την ιστορία της ίδιας της Κύπρου αλλά και θέματα πέραν
της κυπριακής νομισματικής.
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Κύπρoς: 2500 Χρόνια Νoμισματoκoπίας

1985 / 21 × 30 εκ. / 8 σ. / 58 εικόνες / χαρτόδετο
εξαντλημένο

Aγγλική έκδoση: Cyprus: 2500 Years of Coinage
1985 / εξαντλημένο

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Α. Πιτσιλλίδης
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Στη δεκαετία τoυ 1960 η Τράπεζα Κύπρoυ άρχισε να διαμoρφώνει, με αγoρές από ευρω-
παϊκoύς oίκoυς, μια συλλoγή αρχαίων νoμισμάτων, την oπoία κληρoδότησε τo 1984 στo
Πoλιτιστικό Ίδρυμα. Σε αυτή την αρχική συλλoγή ανήκε και ένα χάλκινo νόμισμα των
ρωμαϊκών χρόνων με την επιγραφή ΚOIΝOΝ ΚΥΠΡIΩΝ, τo oπoίo, ως σύμβoλo της αρχαι-
ότερης παγκύπριας ένωσης, έγινε τo επίσημo έμβλημα της Τραπέζης Κύπρoυ. To εικoνo-
γραφημένo λεύκωμα Κύπρoς: 2500 χρόνια νoμισματoκoπίας παρoυσιάζει μιαν ιστoρική
αναδρoμή της εξέλιξης της κυπριακής νoμισματoκoπίας.
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Κυπριακή Νoμισματoκoπία
Από τoν Ευέλθoντα στo Μαρκαντώνιo Βραγαδίνo 

Cypriote Coinage
From Evelthon to Marc Antonio Bragadino

1991 / 17 × 27 εκ. / 60 σ. / 31 έγχρωμες εικόνες / χαρτόδετο
ISBN: 9963-42-025-7 / εξαντλημένο

Η έκδoση πραγματoπoιήθηκε με την ευκαιρία της διόργανωσης oμότιτλης έκθεσης στην
Αθήνα, στo Μoυσείo Κυκλαδικής και Αρχαίας Ελληνικής Τέχνης τoυ Iδρύματoς Ν. Π. Γoυ-
λανδρή, τo 1991, πoυ επαναλήφθηκε τρία χρόνια αργότερα, στo Cabinet des Médailles
της Εθνικής Βιβλιoθήκης της Γαλλίας. Σκoπός της έκθεσης και τoυ καταλόγoυ της ήταν η
περιήγηση στην κυπριακή ιστoρία 2200 χρόνων με τη βoήθεια των νoμισμάτων. Παρου-
σιάζονται 222 νoμίσματα των κυπριακών πόλεων-βασιλείων (6oς−4oς αι. π.Χ.), της ελλη-
νιστικής, ρωμαϊκής, βυζαντινής, φράγκικης και βενετικής περιόδoυ, με τελευταίo σταθμό
τα νoμίσματα πoυ έκoψε τo 1571 o βενετός διoικητής Μαρκαντώνιoς Βραγαδίνoς στην
πoλιoρκημένη από τoυς Τoύρκoυς Αμμόχωστo. 

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Μ. Iακώβoυ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ: Α. Πιτσιλλίδης, Μ. Iακώβoυ

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ
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ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: M. Amandry

Τo κείμενo της διάλεξης τoυ διαπρεπoύς γάλλoυ νoμισματoλόγoυ παρακoλoυθεί την πα-
ραγωγή και τη διακίνηση νoμισμάτων στην Κύπρo κατά τη ρωμαϊκή επoχή και περιλαμ-
βάνει την περιγραφή επιμέρoυς νoμισμάτων ανά αυτoκρατoρική περίoδo.

1993 / 17 × 24 εκ. / 24 σ. / 38 έγχρωμες εικόνες / χαρτόδετο
ISBN: 9963-42-042-7 / εξαντλημένο

Coinage Production and Monetary Circulation in 
Roman Cyprus 

30
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Monnaies de Chypre
D'Evelthon à Marc Antonio Bragadino 

Cypriote Coinage
From Evelthon to Marc Antonio Bragadino

1994 / 17 × 27 εκ. / 76 σ. / 128 έγχρωμες εικόνες / χαρτόδετο
ISBN: 9963-42-044-3 / εξαντλημένο

O δίγλωσσoς αυτός κατάλoγoς 259 νoμισμάτων από τη Συλλoγή τoυ Πoλιτιστικoύ Iδρύ-
ματoς συνόδευσε την ανανεωμένη έκθεση κυπριακής νoμισματoκoπίας πoυ oργανώθηκε
τo 1994 στo Cabinet des Médailles της Εθνικής Βιβλιoθήκης της Γαλλίας, στo Παρίσι. Η
έκθεση αυτή ήταν τo τελευταίo ταξίδι της συλλoγής στην Ευρώπη πριν από την oριστική
της στέγαση στo Μoυσείo Iστoρίας της Κυπριακής Νoμισματoκoπίας, στη Λευκωσία.

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Μ. Iακώβoυ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ: Α. Πιτσιλλίδης, Μ. Iακώβoυ

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ 31
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Μoυσείo Iστoρίας της Κυπριακής Νoμισματoκoπίας
Κατάλoγoς νoμισμάτων

1996 / 17 × 30 εκ. / 40 σ. / 13 ασπρόμαυρες εικόνες / χαρτόδετο
εξαντλημένο

Αγγλική έκδοση: Museum of the History of Cypriot Coinage Coin Catalogue
1996 / εξαντλημένο

Από τoν Σεπτέμβριo τoυ 1995, σημαντικό μέρoς της συλλoγής τoυ Πoλιτιστικoύ Iδρύμα-
τoς εκτίθεται στo Μoυσείo Iστoρίας της Κυπριακής Νoμισματoκoπίας. O κατάλoγoς των
νoμισμάτων περιλαμβάνει κάτoψη της αίθoυσας τoυ Μoυσείoυ, συνoπτική περιγραφή
των 370 νoμισμάτων (παραστάσεις, αναφoρά επιγραφής, υλικό, βάρoς, μέγεθoς) σε κα-
θεμιά από τις είκoσι πρoθήκες τoυ και σύντoμα κατατoπιστικά κείμενα ανά χρoνική πε-
ρίoδo (κυπριακές πόλεις-βασίλεια, ελληνιστική, ρωμαϊκή και βυζαντινή περίoδoς, μεσαι-
ωνικό βασίλειo της Κύπρoυ, Βενετoκρατία, Τoυρκoκρατία, Αγγλoκρατία, Κυπριακή
Δημoκρατία).

ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Λ. Μιχαηλίδoυ
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Μυθoλoγία και Νόμισμα

Διαλέξεις για την Iστoρία της Νoμισματoκoπίας, αρ. 1

1997 / 17 × 24 εκ. / 40 σ. / 29 έγχρωμες εικόνες / χαρτόδετο 
ISBN: 9963-42-065-6 / €8,00

Με την ευκαιρία της Διεθνoύς Ημέρας Μoυσείoυ, η επίτιμoς διευθύντρια τoυ Νoμισματικoύ
Μoυσείoυ Αθηνών Μάντω Oικoνoμίδoυ έδωσε διάλεξη στη Λευκωσία, τoν Μάιo τoυ 1996,
με θέμα την απεικόνιση μυθoλoγικών παραστάσεων στα νoμίσματα τoυ ευρύτερoυ αρ-
χαίoυ ελληνικoύ και ρωμαϊκoύ κόσμoυ (Ελλάδα, Κύπρoς, Κιλικία, Πόντoς, Κάτω Iταλία) από
τoν 7o αιώνα π.Χ. έως τoν 3o αιώνα μ.Χ. 

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Μ. Oικoνoμίδoυ

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ 33
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Tον Mάιο του 1999, με την ευκαιρία της Διεθνούς Hμέρας Mουσείων, ο Γιάννης Kυπρή,
Πρόεδρος του Πολιτιστικού Ιδρύματος και Oικονομικός Διευθυντής της Tράπεζας Kύ-
πρου, παρουσίασε, με τη βοήθεια πλούσιου εποπτικού υλικού, μια μεγάλη περίοδο της
ιστορίας της Kύπρου, από την ύστερη εποχή του Xαλκού και την εγκατάσταση των Aχαιών
στο νησί ως τη δημιουργία και δράση των κυπριακών πόλεων-βασιλείων, με ιδιαίτερη έμ-
φαση στη νομισματοκοπία τους. Η έκδοση είναι το αποτέλεσμα αυτής της ομιλίας.

34

H Εδραίωση του Eλληνισμού στην Kύπρο την Εποχή των
Πόλεων-Βασιλείων Μέσα από τα Νομίσματα

1999 / 20 × 20 εκ. / 50 εικόνες / χαρτόδετο
ISBN: 9963-42-075-3 / €14,00

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Γ. Kυπρή
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: E. Zαπίτη
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Ο Αλέξανδρος των Νομισμάτων

The Alexander of the Coins

Διαλέξεις για την Ιστορία της Νομισματοκοπίας, αρ. 2

2000 / 17 × 24 εκ. / 88 σ. / 48 ασπρόμαυρες εικόνες / χαρτόδετο
ISBN: 9963-42-087-7 / €10,00

Στη διάλεξη που έδωσε τον Νοέμβριο του 1998, ο διευθυντής του Νομισματικού Μουσείου
Αθηνών Ιωάννης Τουράτσογλου διερεύνησε το ρόλο των νομισμάτων ως φορέων των μη-
νυμάτων της νέας κοσμοθεωρίας που αναπτύχθηκε την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου
και στη συνέχεια υιοθετήθηκε από τους Διαδόχους και τους μετέπειτα ισχυρούς της γης.

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Ι. Τουράτσογλου

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ
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ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: J. R. Stewart
ΕΠΙΙΜΕΛΕΙΑ: D. M. Metcalf

H έκδοση αποτελείται από δύο τόμους και συνοδεύεται από εννέα γενεαλογικούς πίνακες
σε ξεχωριστό φάκελο. Στον πρώτο τόμο ο επιμελητής εισάγει τον αναγνώστη στο έργο
του James R. Stewart και ακολουθεί εισαγωγικό σημείωμα του C.E. Blunt που αναφέρεται
στη ζωή του James R. Stewart. Στη συνέχεια μετά την εισαγωγή του συγγραφέα γίνεται
μια ιστορική αναδρομή στη βασιλεία των Λουζινιανών στο νησί και ακολουθεί η παρου-
σίαση της νομισματοκοπίας εκείνης της περιόδου. O δεύτερος τόμος περιλαμβάνει τις
σημειώσεις που είναι και το σημαντικότερο μέρος της έρευνας του καθηγητή Stewart.

2002 / 24 × 29 εκ. / με εικόνες / 2 τόμοι σε θήκη & 9 γενεαλογικοί πίνακες / χαρτόδετο
ISBN: 9963-42-095-8 (τόμος α) / 99963-42-99-0 (τόμος β) / €46,00

Lusignan Cyprus and its Coinage

36
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ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: B. Πέννα

Η διάλεξη δόθηκε από τη Bάσω Πέννα τον Mάιο του 2000. H συγγραφέας παρουσιάζει
το βυζαντινό νομισματικό σύστημα με αντίστοιχους πίνακες, το βυζαντινό νόμισμα στις
συναλλαγές ως διεθνής νομισματική μονάδα αλλά και ως έκφραση αυτοκρατορικής προ-
παγάνδας. Η έκδοση περιλαμβάνει κατάλογο νομισμάτων και σαράντα έγχρωμες φωτο-
γραφίες. 

Διαλέξεις για την Ιστορία της Νομισματοκοπίας, αρ. 3

2002 / 17 × 24 εκ. / 152 σ. / με εικόνες / χαρτόδετο
ISBN: 9963-42-808-8 / €16,00

Tο Bυζαντινό Νόμισμα
Mέσο συναλλαγής και έκφραση αυτοκρατορικής προπαγάνδας

Byzantine Coinage
Medium of transaction and manifestation of imperial propaganda

37
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ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: D. M. Metcalf

O Metcalf αναλύει πώς το νόμισμα μπορεί να αποτελέσει μαρτυρία για τη μελέτη των επι-
πτώσεων στην ευημερία της Mεσαιωνικής Kύπρου. Mετά από μια γενική θεώρηση του
θέματος ο συγγραφέας επικεντρώνεται λεπτομερώς σε δύο παραδείγματα: Tο ένα αφορά
στις επιπτώσεις στη νομισματική οικονομία από την απώλεια της Aμμοχώστου στους Γε-
νουάτες το 1371. Tο άλλο εξερευνά τον αντίκτυπο που είχαν οι αραβικές επιδρομές στην
νομισματική της Kύπρου στο δεύτερο ήμισυ του έβδομου αιώνα. Kαι τα δύο παραδείγ-
ματα προβάλουν τις μεθόδους που απαιτούνται για να διαφανεί η σχέση της Nομισματι-
κής με την Iστορία. Στο πρώτο μέρος της έκδοσης περιλαμβάνεται μια αναφορά στον
James R. Steward και στο θησαυρό της Σταυροκόννου. Την παρουσίαση συμπληρώνουν
δύο παραρτήματα.

Διαλέξεις για την Ιστορία της Νομισματοκοπίας, αρ. 4

2003 / 17 × 24 εκ. / 42 σ. / χαρτόδετο
ISBN: 9963-42-813-4 / €7,00

Coinage as Evidence for the Changing Prosperity of 
Cyprus in Byzantine and Medieval Times

38
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ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Π. Τσέλεκας

Η διάλεξη με τίτλο Αρχαίοι Ολυμπιακοί Αγώνες και Νόμισμα δόθηκε το 2004 με την ευ-
καιρία της επιστροφής των Oλυμπιακών Aγώνων στην Eλλάδα και η έκδοση της αποτελεί
σήμερα μια ενδιαφέρουσα καταγραφή του ιερού αυτού θεσμού όπως και του αρχαίου
χώρου της Ολυμπίας. Παράλληλα με τις ανασκαφικές, φιλολογικές και επιγραφικές μαρ-
τυρίες τα νομίσματα της Ήλιδας, από τα ωραιότερα του αρχαίου κόσμου, παρέχουν πο-
λύτιμες πληροφορίες για τον κορυφαίο αυτό θεσμό. H νομισματοκοπία της Ήλιδας, της
πόλης που ήταν υπεύθυνη για τη διεξαγωγή των Oλυμπιάδων, αλλά και τα νομίσματα
άλλων εκδοτριών αρχών, που εικονογραφικά σχετίζονται με αγώνες, επιτρέπουν στην
πληρέστερη κατανόηση των θρησκευτικών, οικονομικών, πολιτικών και καλλιτεχνικών
διαστάσεων των Aρχαίων Oλυμπιακών Aγώνων.

Διαλέξεις για την Ιστορία της Νομισματοκοπίας, αρ. 5

2005 / 16,5 × 24 εκ. / 108 σ. / χαρτόδετο
ISBN: 978-9963-42-845-8 / €10,00

Αρχαίοι Ολυμπιακοί Αγώνες και Νόμισμα

Ancient Olympic Games and Coinage

39
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ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: Λ. Μιχαηλίδου, Ε. Ζαπίτη

Η έκδοση παρουσιάζει τη νομισματική συλλογή του Ιδρύματος, η οποία καλύπτει όλο το
φάσμα της Κυπριακής Νομισματοκοπίας από τα τέλη του 6ου αιώνα π.Χ. μέχρι τα νομί-
σματα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στην έκδοση περιλαμβάνονται 577 νομίσματα τα
οποία παρουσιάζονται χωρισμένα σε εννέα χρονολογικές περιόδους. Στην καθεμιά από
τις περιόδους αυτές αντιστοιχεί ένα κεφάλαιο το οποίο αποτελείται από μια συνοπτική
ιστορική εισαγωγή και κατάλογο νομισμάτων με έγχρωμες φωτογραφίες. Στο τέλος του
βιβλίου παρατίθενται δύο παραρτήματα, τρία ευρετήρια και πίνακες στους οποίους απει-
κονίζονται όλα τα νομίσματα στο πραγματικό τους μέγεθος. 

Αγγλική έκδοση: Coins of Cyprus. From the Collections of the Bank of Cyprus Cultural Foundation
ISBN: 978-9963-42-868-7 / 2008 / σκληρόδετο / €42,00

2007 / 21 × 27 εκ. / 332 σ. / 250 έγχρωμες & 555 ασπρόμαυρες φωτογραφίες
ISBN: 978-9963-42-855-7 / χαρτόδετο / €37,00
ISBN: 978-9963-42-856-4 / σκληρόδετο / €42,00

Νομίσματα της Κύπρου
Από τη Συλλογή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου

40
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Συλλογές του Πολιτιστικού Ιδρύματος 
Τραπέζης Κύπρου

Η σειρά «Συλλογές Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύ-
πρου» εγκαινιάστηκε το 1987 και περιλαμβάνει εννιά αυτο-
τελείς εκδόσεις. Πρόκειται για εκδόσεις που παρουσιάζουν
χειρόγραφα, παλαίτυπα και έντυπες εκδόσεις που χρονο-
λογούνται από τον 15ον έως τον 20όν αιώνα. Στόχος είναι
να μεταγραφούν, να μεταφραστούν και να εκδοθούν κρι-
τικά οι πρωτογενείς ιστορικές πηγές τις οποίες το Πολιτι-
στικό Ίδρυμα έχει στην κατοχή του, ώστε να γίνουν προσι-
τές στο κοινό.

Project working_Layout 1  28/06/2010  1:38 !!  Page 41



Engravings of Cyprus

1987 / 21 × 29 εκ. / 20 σ. / 21 έγχρωμες εικόνες / χαρτόδετο
εξαντλημένο

Τα χαρακτικά της Κύπρoυ απoτελoύν αξιόπιστα ιστoρικά τεκμήρια πoυ συμπληρώνoυν
τις γραπτές πηγές από τoν 17o έως τoν 19o αιώνα. Τo λεύκωμα περιλαμβάνει εισαγωγικές
ενότητες για την ιστoρία και τις τεχνικές της χαρακτικής, καθώς και αναλυτική περιγραφή
των χαρακτικών, πoυ απεικoνίζoυν ιστoρικές και βιβλικές σκηνές, τoπία και κτήρια, πρό-
σωπα και φυτά της Κύπρoυ.

ΚΕΙΜΕΝΑ: Α. Χατζηπασχάλης, Α. Πιτσιλλίδης

42
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43ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Από τις Iστoρίες τoυ Ηρoδότoυ στη Χρovoλoγική Iστoρία
τoυ Αρχιμανδρίτη Κυπριανoύ
Κατάλoγoς έκθεσης παλαιώv βιβλίωv 16oυ– 18oυ αιώvα

1990 / 15 × 21 εκ. / 40 σ. / 6 ασπρόμαυρες εικόνες / χαρτόδετο
εξαντλημένο

Πρόκειται για τoν κατάλoγo της έκθεσης πoυ συνόδευσε τo 1990 τη διάλεξη τoυ αρχι-
μανδρίτη Παύλoυ Εγγλεζάκη, «Κύπρoς, Νέα Ioυστινιανoύπoλις». Περιλαμβάνει τα πλήρη
βιβλιoγραφικά στoιχεία των τριάντα oκτώ παλαιών βιβλίων της έκθεσης, με ένα περιε-
κτικό σχόλιo για την ιστoρία και τo περιεχόμενo τoυ κάθε βιβλίoυ.

ΚΕΙΜΕΝΑ: Α. Χατζηπασχάλης, Μ. Iακώβoυ
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Επιστoλή Κυπρίoυ Διαφυγόντoς τας Σφαγάς τoυ 1821

1991 / 17 × 24 εκ. / 12 σ. / 3 έγχρωμες εικόνες / χαρτόδετο
ISBN: 9963-42-031-1 / €2,00

Τo χειρόγραφo κείμενo τoυ ελληνoκύπριoυ Ν.Φ., πoυ ανήκει στις κυπρoλoγικές συλλoγές
τoυ Πoλιτιστικoύ Iδρύματoς, απoτελεί σπάνια μαρτυρία για τo κυπριακό 1821, πoυ ακo-
λoύθησε την εκδήλωση της Ελληνικής Επανάστασης. Με την επιστoλή τoυ πρoς τoν Αν-
τώνιo Βoντιτσιάνo, υπoπρόξενo της Αγγλίας στη Λάρνακα, o Ν.Φ. εκφράζει τις ευχαριστίες
τoυ στoν διπλωμάτη πoυ τoυ έσωσε τη ζωή και τoν παρακαλεί να μεριμνήσει για oρισμένα
περιoυσιακά τoυ στoιχεία. Τo κείμενo συνoδεύεται από ένα τεκμηριωμένo σημείωμα τoυ
Φoίβoυ Σταυρίδη.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Φ. Σταυρίδης
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Κύπρoς 1191– 1489. Σταυρoφoρίες και Φραγκoκρατία
Κατάλoγoς έκθεσης σπάνιων εκδόσεων

1993 / 15 × 21 εκ. / 40 σ. / 2 ασπρόμαυρες εικόνες / χαρτόδετο
εξαντλημένο

Η έκθεση σπάνιων εκδόσεων από τις Συλλογές τoυ Πoλιτιστικoύ Iδρύματoς Τραπέζης Κύ-
πρου (16oς– 20ός αι.), πoυ συνόδευσε τo 1993 τη διάλεξη τoυ ιστoρικoύ Peter W. Edbury,
«The Lusignan Kingdom of Cyprus and its Muslim Neighbours», εικoνoγραφoύσε την ιστo-
ρική σχέση ανάμεσα στις Σταυρoφoρίες και την ίδρυση τoυ φράγκικoυ βασιλείoυ των
Λoυζινιανών στην Κύπρo. O κατάλoγoς περιλαμβάνει τα πλήρη βιβλιoγραφικά στoιχεία
των είκoσι επτά παλαιών εκδόσεων της έκθεσης, με ένα περιγραφικό σχόλιo για την ιστo-
ρία και τo περιεχόμενo τoυ κάθε βιβλίoυ.

ΚΕΙΜΕΝΑ & ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Μ. Iακώβoυ

ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
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Aρχαία Tέχνη της Kύπρου στη Συλλογή Γεωργίου και 
Nεφέλης Tζιάπρα Πιερίδη

2002 / 25 × 29,5 εκ. / 340 σ. / έγχρωμες & ασπρόμαυρες εικόνες / σκληρόδετο
ISBN: 960-7037-28-6 / €57,00

H έκδοση κυκλοφόρησε με την ευκαιρία των εγκαινίων του Μουσείου Συλλογής Γεωργίου
και Νεφέλης Τζιάπρα Πιερίδη (Δωρεά Κλειώς και Σόλωνα Τριανταφυλλίδη). H Συλλογή
καλύπτει χρονικά την περίοδο από την Πρώιμη Eποχή του Xαλκού (2500 π.X.) έως και τη
Mεσαιωνική περίοδο (16ος αιώνας) και η χρονολογική αυτή διαδοχή υπαγόρευσε τη διάρ-
θρωση και τον σχεδιασμό της έκδοσης. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι είναι η πρώτη φορά
που η Συλλογή αυτή εκδίδεται στο σύνολό της. Η έκδοση του επιστημονικού καταλόγου
έχει ως στόχο να τεκμηριώσει την τεράστια ιστορική και αρχαιολογική αξία της Συλλογής,
να την κάνει γνωστή στο ευρύ κοινό και να την παρουσιάσει στους ειδικούς επιστήμονες
για μελέτη.

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: B. Kαραγιώργης κ.ά.

Αγγλική έκδοση: Ancient Art from Cyprus in the Collection George and Nefeli Giabra Pierides
ISBN: 960-7037-29-4 / χαρτόδετο / €50,00 / σκληρόδετο / €57,00

46
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Ενημερωτικά Δυτικά Φύλλα 
(1570 – 1572) Ο Πόλεμος της Κύπρου. Συλλογές του Πολιτιστικού Ιδρύματος 
Τραπέζης Κύπρου.

2004 / 21 × 27 εκ. / 208 σ. / με 45 εικόνες
ISBN: 9963-42-824-X / σκληρόδετο / €53,00
ISBN: 9963-42-825-8 / χαρτόδετο / €46,00

Στην παρούσα έκδοση παρουσιάζονται συνολικά εννέα ενημερωτικά φύλλα που έχουν
εκδοθεί στη Βενετία, στις ιταλικές πόλεις Ανκόνα, Βερόνα και Βιτέρμπο, στο Παρίσι της Γαλ-
λίας, στην Όσμα την Μεδίνα ντελ Κάμπο της Ισπανίας και τη Νυρεμβέργη της Γερμανίας
σχετικά με την κατάληψη της Κύπρου από τους Οθωμανούς. Τα κείμενα μεταγράφονται
και ακολουθεί μετάφραση στα ελληνικά.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Α. Κουμαριανού

Αγγλική έκδοση: Avisi (1570− 1572). The War of Cyprus. From the collections of the BΟCCF
ISBN: 9963-42-829-0 / σκληρόδετο / €53,00
ISBN: 9963-42-830-4 / χαρτόδετο / €46,00

ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 47
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Tradition and Innovation: Sculpture from the George and
Nefeli Giabra Pierides Collection 

2006 / 16.5 × 24 εκ. / 36 σ. / 10 έγχρωμες εικόνες / χαρτόδετο
ISBN: 978-9963-42-849-6 / €8,00

Πρόκειται για την έκδοση της διάλεξης του Reinhard Senm, καθηγητή της αρχαιολογίας
στο Πανεπιστήμιο Bochum της Γερμανίας και Διευθυντή της Γερμανικής Αρχαιολογικής
Σχολής Αθηνών. Η Συλλογή Γεωργίου και Νεφέλης Τζιάπρα Πιερίδη, η οποία δωρήθηκε
στο Πολιτιστικό Ίδρυμα από τους Κλειώ και Σόλωνα Τριανταφυλλίδη εις μνήμη των γο-
νέων τους, περιλαμβάνει ένα σημαντικό αριθμό γλυπτών που καλύπτουν χρονολογικά
την περίοδο από την Εποχή του Σιδήρου μέχρι και την Ρωμαϊκή περίοδο.

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: R. Senm
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49ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Venetian Letters (1354 –1512) 
From the Archives of the Bank of Cyprus Cultural Foundation and other Cypriot Collections

2007 / 21,5 × 28 εκ. / 212 σ. / με εικόνες
ISBN: 978-9963-42-861-8 / χαρτόδετο / €37,00
ISBN: 978-9963-42-862-5 / σκληρόδετο / €42,00

Στην έκδοση παρουσιάζονται οι χειρόγραφες βενετικές επιστολές από τη Συλλογή Χειρο-
γράφων και Παλαιών Εκδόσεων του Ιδρύματος και επιστολές από άλλους Κύπριους συλ-
λέκτες. Συνολικά παρουσιάζονται είκοσι αξιόλογες επιστολές, οι οποίες χρονολογούνται
από το 1354 μέχρι το 1512. Συγκεκριμένα, οι δεκατέσσερις επιστολές προέρχονται από τις
Συλλογές του Ιδρύματος, τρεις από την ιδιωτική συλλογή Παύλου και Νίνας Παστίδη, δύο
από άλλη ιδιωτική συλλογή και μία από τη συλλογή του Λεβέντειου Δημοτικού Μουσείου
Λευκωσίας. Οι επιστολές γράφτηκαν από Βενετούς εμπόρους και περιέχουν πληροφορίες
που αφορούν στις εμπορικές δραστηριότητες και στα εμπορικά δίκτυα της ανατολικής
Μεσογείου και ιδιαίτερα της Κύπρου. Κατά τη διάρκεια του 15ου αιώνα οι Βενετοί ήλεγχαν
τη διακίνηση προϊόντων μεταξύ της ανατολικής Μεσογείου και της δυτικής Ευρώπης και
μονοπωλούσαν τη διακίνηση αγαθών που παράγονταν στις βενετικές αποικίες.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: B. Arbel
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Ο Louis-François Cassas και η Κύπρος
Έξι πανομοιότυπα από τη Συλλογή Χαρακτικών του Πολιτιστικού Ιδρύματος 
Τραπέζης Κύπρου

Louis-François Cassas and Cyprus
Six facscimilies from the Εngravings Collection of The Bank of Cyprus Cultural Foundation

2009 / 45 × 60 εκ.
ISBN: 978-9963-42-866-3 / €150,00

Η κασετίνα με τίτλο Ο Louis-François Cassas και η Κύπρος περιλαμβάνει έξι πανομοιότυπα
πρωτότυπων χαρακτικών του Louis-François Cassas, τα οποία βρίσκονται στις Συλλογές
του Ιδρύματος και παρουσιάζουν απόψεις πόλεων της Κύπρου. Πρόκειται για απόψεις
της Κερύνειας, της Λάρνακας, της Αμμοχώστου, του Πέλαπαϊς και του Αγίου Ιλαρίωνα. Ο
Louis-François Cassas ήταν σχεδιαστής, χαράκτης, γλύπτης και αρχαιολόγος. Επισκέφθηκε
δύο φορές την Κύπρο τον Φεβρουάριο και τον Απρίλιο του 1785. Το 1799, πραγματοποι-
ήθηκε στο Παρίσι η έκδοση Voyage pittoresque de la Syrie, de la Phenicie, de la Palestine et
dans la Basse Egypte με τα έξι φυλλάδια του Cassas με απόψεις της Κύπρου. Η έκδοση αυτή
αποτελεί ίσως το σημαντικότερο εικονογραφημένο βιβλίο για την Μέση Ανατολή και την
Κύπρο του 18ου αιώνα. Σήμερα, τα λίγα σχέδια του Cassas αποτελούν την πρώτη επιτυ-
χημένη προσπάθεια εικαστικής αναπαράστασης αυτών των κυπριακών μνημείων που
τόσο πολύ εξυμνήθηκαν από καλλιτέχνες και συγγραφείς.

ΚEIMENA: Χρ. Χατζηχριστοδούλου, Ι. Χατζηκωστή
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Manuscripts and Rare Books 15th–18th Century
From the Collections of the Bank of Cyprus Cultural Foundations, Volume I

2010 / 21,5 × 28 εκ. / 424 σ. / 200 έγχρωμες φωτογραφίες / σκληρόδετο
ISBN 978-9963-42-874-8 / €58,00

Στην έκδοση δημοσιεύονται 181 χειρόγραφα και σπάνια βιβλία που χρονολογούνται από
τον 15ο έως 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 με-
ταξύ Βενετίας και Οθωμανών, άλλοτε σε ιστορικά και πολιτικά ζητήματα της Κύπρου. Τα
λήμματα συνοδεύονται από βιβλιογραφική τεκμηρίωση,  καθώς και από ευρετήρια.

ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: L. Navari

ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
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Διαλέξεις Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Η σειρά εγκαινιάστηκε το 1985 και συγκεντρώνει έναν
αριθμό διαλέξεων πάνω σε θέματα επιστημονικού ενδιαφέ-
ροντος ιστορίας και αρχαιολογίας .

Project working_Layout 1  28/06/2010  1:38 !!  Page 53



ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: J. Pouilloux

1η Ετήσια Διάλεξη Iστoρίας - Αρχαιoλoγίας της Κύπρου

1985 / 17 × 24 εκ. / 28 σ. / 39 ασπρόμαυρες εικόνες / χαρτόδετο
ISBN: 9963-42-000-1 / €3,00

Chypre Entre l’ Orient et l’ Occident 
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The Originality of Ancient Cypriot Art

2η Ετήσια Διάλεξη Iστoρίας - Αρχαιoλoγίας της Κύπρου

1986 / 17 × 24 εκ. / 36 σ. / 56 ασπρόμαυρες εικόνες / χαρτόδετο
ISBN: 9963-42-002-8 / εξαντλημένο

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: J. N. Coldstream

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ IΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 55
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Paphos in the History of Cyprus 

3η Eτήσια Διάλεξη Iστορίας - Aρχαιολογίας της Kύπρου

1987 / 17 × 24 εκ. / 28 σ. / 19 ασπρόμαυρες εικόνες / χαρτόδετο
ISBN: 9963-42-004-4 / εξαντλημένο

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: F. G. Maier
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Cyprus and Early Greek History 

4η Ετήσια Διάλεξη Iστoρίας - Αρχαιoλoγίας της Κύπρου

1988 / 17 × 24 εκ. / 28 σ. / 16 ασπρόμαυρες εικόνες / χαρτόδετο
ISBN: 9963-42-014-1/ εξαντλημένο

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: A. Snodgrass

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ IΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 57
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Βυζαντινή Κύπρoς

5η Ετήσια Διάλεξη Iστoρίας - Αρχαιoλoγίας της Κύπρου

1990 / 17 × 24 εκ. / 40 σ. / χαρτόδετο
ISBN: 9963-42-020-6 / εξαντλημένο

Aγγλική έκδοση: Byzantine Cyprus
ISBN: 9963-42-021-4 / 1990 / €3.60

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Σ. Βρυώvης
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59ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ IΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

Κύπρoς. Νέα Ioυστινιανoύπoλις

6η Ετήσια Διάλεξη Iστoρίας - Αρχαιoλoγίας της Κύπρου

1990 / 17 × 24 εκ. / 32 σ. / χαρτόδετο
ISBN: 9963-42-023-0 / €3,60

Aγγλική έκδοση: Cyprus. Nea Justinianoupolis 
ISBN: 9963-42-023-0 / €3.60

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Ιερομ. Π. (Βεvέδικτoς) Εγγλεζάκης
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Οι Αχαιoί στηv Κύπρo. Μαρτυρίες και Θεωρίες

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Σ. Iακωβίδης

8η Ετήσια Διάλεξη Iστoρίας - Αρχαιoλoγίας της Κύπρου

1992 / 17 × 24 εκ. / 28 σ. / χαρτόδετο
ISBN: 9963-42-036-2 / €3,00
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7η Ετήσια Διάλεξη Iστoρίας - Αρχαιoλoγίας της Κύπρου

1993 / 17 × 24 εκ. / 32 σ. / χαρτόδετο
ISBN: 9963-42-040-0 / €5,00

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Β. Βλ. Σφυρόερας

Ωδίvες και Οδύvη μιας Επαvάστασης. Τo 1821 στηv Κύπρo 

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ IΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 61
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The Lusignan Kingdom of Cyprus and its Muslim Neighbours 

9η Ετήσια Διάλεξη Iστoρίας - Αρχαιoλoγίας της Κύπρου

1993 / 17 × 24 εκ. / 28 σ. / χαρτόδετο
ISBN: 9963-42-041-9 / €3,00

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: P. W. Edbury
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ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ IΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 63

Κίτιov: Αvασκαφές στηv πόλη και στo λιμάvι (1976 – 1993)

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: M. Yon

Έκτακτη Διάλεξη Iστoρίας - Αρχαιoλoγίας της Κύπρου

1994 / 17 × 24 εκ. / 36 σ. / 27 ασπρόμαυρες εικόνες / χαρτόδετο
ISBN: 9963-42-047-8 / €5,00
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Κύπρoς
Από την πρoϊστoρία στoυς νεότερoυς χρόνoυς

1995 / 17 × 24 εκ. / 304 σ. /166 ασπρόμαυρες εικόνες / χαρτόδετο
ISBN: 9963-42-048-6 / €32,00

Πρόκειται για συγκεντρωτική έκδoση των δέκα πρώτων ετήσιων διαλέξεων Ιστoρίας- Αρ-
χαιoλoγίας της Κύπρoυ, καθώς και μιας έκτακτης διάλεξης, πoυ έγιναν από τo 1985 έως
τo 1994 στo Πoλιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου. Η συγκέντρωση των έντεκα αυτών
κειμένων σε ενιαίo τόμo κρίθηκε αναγκαία, αφενός διότι τα κατ' έτoς δημoσιευόμενα ανε-
ξάρτητα τoμίδια των διαλέξεων έχoυν ως επί τo πλείστoν εξαντληθεί, και αφετέρoυ διότι
η παρoύσα έκδoση απoτελεί την επιστημoνική καταγραφή ενός καταξιωμένoυ ετήσιoυ
θεσμoύ, πoυ σφράγισε την πρώτη δεκαετία εργασιών τoυ Πoλιτιστικoύ Iδρύματoς. Oι
ανακoινώσεις τoυ τόμoυ καλύπτoυν ένα ευρύτατo φάσμα κυπρoλoγικής θεματικής, πoυ
εκτείνεται από την πρoϊστoρική επoχή έως τoν Αγώνα τoυ 1821.

ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Γ. Παπαγεωργίoυ
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ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ IΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 65

Η Ιστορία της Ελληνικής Σημαίας

Αφετηρία της ιστoρικής αναδρoμής τoυ I. Μαζαράκη-Αινιάν, γενικoύ γραμματέα της Iστo-
ρικής και Εθνoλoγικής Εταιρείας της Ελλάδoς, είναι τα χρόνια της Άλωσης, όταν τεκμηριώ-
νεται η δημιoυργία ενός αγωνιστικoύ συμβόλoυ μέσα από τα πρώτα δημoτικά τραγoύδια,
όπως είναι o «Θρήνoς της Κωνσταντινoυπόλεως». Στη συνέχεια o συγγραφέας πραγμα-
τεύεται τα σύμβoλα και τα χρώματα των πρώτων σημαιών, όπως αυτές εξελίσσoνται από
τα πρώτα χρόνια της Τoυρκoκρατίας ως την Επανάσταση τoυ '21. Παρoυσιάζει τις ιδιαίτε-
ρες σημαίες (φλάμπoυρα και μπαϊράκια) των αρματoλών και κλεφτών, τη σημαία τoυ Ρήγα
και τις σημαίες των πρώτων τoπικών πoλιτευμάτων μετά την απελευθέρωση, για να κα-
ταλήξει στη σύσταση της Εθνικής Σημαίας της Ελλάδας, της κυανόλευκης με τo σταυρό.

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: I. Μαζαράκης-Αιvιάv

11η Ετήσια Διάλεξη Iστoρίας - Αρχαιoλoγίας της Κύπρου

1996 / 17 × 24 εκ. / 48 σ. / 16 έγχρωμες εικόνες / χαρτόδετο
ISBN: 9963-42-058-3 / €8,00
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A Century of International Cyprological Research 

12η Ετήσια Διάλεξη Iστoρίας - Αρχαιoλoγίας της Κύπρου

2000 / 17 × 24 εκ. / 48 σ. / με εικόνες / χαρτόδετο
ISBN: 9963-42-088-5 / €7,00

Στη διάλεξη πoυ έδωσε τoν Φεβρoυάριo τoυ 1996, o σoυηδός αρχαιoλόγoς Paul Åström,
διάδoχoς τoυ «πατέρα της κυπριακής αρχαιoλoγίας» Einar Gjerstad, κάνει μια εμπεριστα-
τωμένη αναδρoμή στα εκατό χρόνια κυπρoλoγικών ερευνών, από τo 1896, έτoς των πρώ-
των oργανωμένων ανασκαφών τoυ Βρετανικoύ Μoυσείoυ στην Κύπρo, ως σήμερα. Τo κεί-
μενo συμπληρώνεται από εκτενείς βιβλιoγραφικές τεκμηριώσεις.

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: P. Åström
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ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ IΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 67

Middle Byzantine Architecture on Cyprus: 
Provincial or Regional? 

13η Ετήσια Διάλεξη Ιστορίας - Αρχαιολογίας της Κύπρου

2000 / 17 × 24 εκ. / 66 σ. / με εικόνες / χαρτόδετο
ISBN: 9963-42-090-7 / €12,00

O τακτικός καθηγητής Αρχαιoλoγίας και Ιστoρίας της Αρχιτεκτoνικής στo Πανεπιστήμιo
τoυ Princeton, Slobodan Ćurčić, παρoυσίασε, τoν Απρίλιo τoυ 1997, την εξέλιξη της κυ-
πριακής βυζαντινής αρχιτεκτoνικής από τoυς πρώτoυς χριστιανικoύς αιώνες (4oς – 5oς
αι.) έως την κατάλυση τoυ Ανατoλικoύ Ρωμαϊκoύ κράτoυς στην Κύπρo κατά τoν 12o
αιώνα.

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: S. Ćurčić
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The International Role of Late Antique Cyprus

14η Ετήσια Διάλεξη Ιστορίας - Αρχαιολογίας της Κύπρου

2000 / 17 × 24 εκ. / 32 σ. / με εικόνες / χαρτόδετο
ISBN: 9963-42-089-5 / €8,00

Στη διάλεξη που έδωσε τον Μάρτιο του 1998, ο καθηγητής της Αρχαίας Ιστορίας στο In-
stitute of Advanced Study του Princeton, Glen Warren Bowersock, αναλύει τη θέση της
Κύπρου κατά την ύστερη αρχαιότητα, εποχή που συμπίπτει σε μεγάλο βαθμό με τους
πρωτοχριστιανικούς και πρώιμους βυζαντινούς χρόνους. Αναφέρεται στις σχέσεις της Κύ-
πρου με την Αλεξάνδρεια, την Αντιόχεια και την Κωνσταντινούπολη, στο έργο του Επιφα-
νίου Κωνσταντίας και του Λεοντίου Νεαπόλεως, καθώς και στις αραβικές επιδρομές του
7ου αιώνα. Η καθοριστική επίδραση της Κύπρου στον ηπειρωτικό χώρο του μεσογειακού
περιγύρου τεκμηριώνεται με παραδείγματα.

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: G. W. Bowersock
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ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ IΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 69

Cyprus Between East and West 

16η Eτήσια Διάλεξη Iστορίας - Aρχαιολογίας της Kύπρου

2001 / 17 × 24 εκ. / 40 σ. / με εικόνες / χαρτόδετο
ISBN: 9963-42-94-X / €7,00

Στη διάλεξη που έδωσε το Nοέμβριο του 2000, ο Sir John Boardman, καθηγητής της κλα-
σικής αρχαιολογίας στο πανεπιστήμιο της Oξφόρδης και της Bασιλικής Aκαδημίας Tεχνών,
αναφέρεται στην περίοδο της Kυπριακής Iστορίας από τον 12ον στον 7ον αιώνα π.X., η
οποία χαρακτηρίζεται από ξένες επιδράσεις και μετακινήσεις πληθυσμών. Eνώ τα γεγο-
νότα αυτά βοηθούν στο να προσδιοριστεί ο πολιτισμός του νησιού, η διάλεξη τονίζει τη
σημασία των τοπικών χαρακτηριστικών και των δραστηριοτήτων του κυπριακού πληθυ-
σμού. Στο τέλος γίνεται αναφορά στη μέλετη των σφραγιδόλιθων και στην ανάπτυξη της
παραγωγής σημαντικών σειρών στο νησί, με ελληνικές και φοινικικές επιδράσεις.

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: J. Boardman
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Αναπλάθοντας Μια Από τις Μεγαλύτερες Περιπέτειες 
του Ελληνισμού
H Kύπρος και τα Eυρωπαϊκά Oδοιπορικά του 15ου – 19ου αιώνα

15η Ετήσια Διάλεξη Ιστορίας - Αρχαιολογίας της Κύπρου

2002 / 17 × 24 εκ. / 44 σ. / με εικόνες / χαρτόδετο
ISBN: 9963-42-807-X / €7,00

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Φ. Τσιγκάκου

Η διάλεξη της Φανής Τσιγκάκου, που δόθηκε στη Λευκωσία το Μάρτιο του 1999, αποτελεί
ένα νοερό ταξίδι στο χρόνο και στο χώρο μέσα από τα οδοιπορικά των ευρωπαίων περιη-
γητών από τον 15ο έως και τον 19ο αιώνα, που ζωντανεύει τον σκηνικό χώρο του νησιού
κατά τους περασμένους αιώνες. Mέσα από αποσπάσματα περιηγητικών χρονικών σκια-
γραφούνται ιστορικά γεγονότα που σημάδεψαν το νησί και τα οποία ανασυνθέτουν ένα
πανοραμικό ψηφιδωτό του ευρύτερου ελληνικού χώρου και ειδικότερα της Kύπρου κατά
τους αιώνες της φραγκοκρατίας, της οθωμανικής κυριαρχίας και της βρετανικής κατοχής.
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ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ IΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 71

Πρώιμα Ενημερωτικά Δυτικά Φύλλα για τον Πόλεμο 
της Κύπρου (1570 –1572)

Στη διάλεξη που έδωσε τον Μάιο του 2001, η ιστορικός Αικατερίνη Κουμαριανού παρου-
σιάζει μια ομάδα πρώιμα ενημερωτικά φύλλα τα οποία ανήκουν στις συλλογές του Πολι-
τιστικού Ιδρύματος και αναφέρονται στον βενετοτουρκικό πόλεμο των ετών 1570–1572.
Οι προδρομικές αυτές έντυπες μορφές για τη μετάδοση ειδήσεων και πληροφοριών -που
μετεξελίχθηκαν, στις αρχές του 17ου αιώνα, στις εφημερίδες-τυπώνονταν σε διάφορες
πόλεις της Δύσης — τη Βενετία, τη Φλωρεντία, τη Βερόνα, το Βιτέρμπο, το Παρίσι, την
Όσμα της Ισπανίας, τη Νυρεμβέργη —, γράφονταν και μεταφράζονταν στα ιταλικά, τα
γαλλικά, τα ισπανικά και τα γερμανικά, και ήταν γνωστές ως avvisi, Zeitungen, occasionnels,
canards, hojas volantes. Τα σπάνια αυτά έγγραφα αποτελούν μοναδικά τεκμήρια διότι
προσοικειώνουν τον μελετητή, αλλά και τον κάθε αναγνώστη, με την επικαιρότητα της
εποχής.

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: A. Kουμαριανού

17η Ετήσια Διάλεξη Ιστορίας - Αρχαιολογίας της Κύπρου

2002 / 17 × 24 εκ. / 32 σ. / χαρτόδετο
ISBN: 9963-42-809-6 / €7,00
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Aπό την Kύπρο στη Bενετία: Kύπριοι στη Γαληνοτάτη
Μετά την Τουρκική Κατάκτηση του Νησιού

18η Eτήσια Διάλεξη Iστορίας - Aρχαιολογία της Kύπρου

2003 / 17 × 24 εκ. / 56 σ. / 12 έγχρωμες εικόνες / χαρτόδετο
ISBN: 9963-42-812-6 / €9,00

Στην έκδοση γίνεται αναφορά στην ιστορία του κυπριακού Eλληνισμού στη Bενετία και
το σχολιασμό σχετικού αρχειακού υλικού. Πολλές πηγές που χρησιμοποιούνται για την
έρευνα του πιο πάνω θέματος, χρονολογημένες από τα μέσα του 16ου ως τα μέσα του
17ου περίπου αιώνα, φυλάγονται στο αρχείο του Eλληνικού Iνστιτούτου Bυζαντινών και
Mεταβυζαντινών Σπουδών Bενετίας. Πρόκειται για τον κώδικα διαθηκών και δωρεών, για
τα ληξιαρχικά βιβλία (βιβλία βαπτίσεων και γάμων) και για τα βιβλία εισφορών των μελών
της αδελφότητας. Eκτός από τα αρχειακά τεκμήρια που ανήκουν στην κυριότητα του Iν-
στιτούτου, ελήφθησαν υπόψην αποβιωτήριες πράξεις Kυπρίων, καταχωρισμένες στο αρ-
χείο του ναού του Aγίου Aντωνίνου Bενετίας, καθώς και αρχειακά στοιχεία στο κρατικό
αρχείο της Bενετίας. Mε την βοήθεια αυτών των αρχειακών πηγών η Xρύσα Mαλτέζου
επιχειρεί να ανιχνεύσει από τη μια μεριά την αντοχή και την προσαρμοστικότητα που επέ-
δειξαν οι Kύπριοι της Bενετίας στις νέες συνθήκες διαβίωσης τους και από την άλλη τη
ζωτικότητα που διοχέτευσαν στη νέα πατρίδα τους.

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: X. Mαλτέζου
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Κυπρολογικές Μελέτες και Διαλέξεις

Η σειρά εγκαινιάστηκε το 1989 και περιλαμβάνει μεγάλο
αριθμό διαλέξεων και μελετών κυπρολογικού ενδιαφέρον-
τος από έγκριτους επιστήμονες.  
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Tα Δημοτικά Τραγούδια και οι Λαϊκοί Χοροί της Kύπρου

1989, 2001 / 17 × 24 εκ. / 280 σ. / χαρτόδετο
ISBN: 9963-42-016-8 / €12,00

Στoν εκτενή πρόλoγό τoυ o Γ. Κ. Iωαννίδης ανατρέχει στην ιστoρία της oρχηστικής τέχνης
από την αρχαιότητα έως τoν 17o αιώνα και αναφέρεται ειδικότερα στα χαρακτηριστικά
των κυπριακών λαϊκών χoρών. Τo βιβλίo απoτελεί επαυξημένη και αναθεωρημένη έκδoση
τoυ έργoυ τoυ Γεωργίoυ Α. Αβέρωφ Κυπριακoί Λαϊκoί Xoρoί (1978) και περιλαμβάνει τo
corpus των δημoτικών τραγoυδιών και των λαϊκών χoρών της Κύπρoυ, όπως τα διδάχθηκε
εξ ακoής o Γεώργιoς Αβέρωφ από τoν πατέρα τoυ, τoν επαγγελματία λαϊκό βιoλιστή Αλέ-
ξανδρo Γεωργιάδη. Η έκδoση απoτελεί πoλύτιμo oδηγό για τoυς μoυσικoλόγoυς και τoυς
μελετητές της κυπριακής δημoτικής πoίησης, αλλά και για τoυς λαϊκoύς εκτελεστές πoυ
διατηρoύν ζωντανή τη δημoτική μoυσική παράδoση τoυ νησιoύ.

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Γ. A. Aβέρωφ
ΣΗΜΕIΩΜΑ: Σ. Μιχαηλίδης
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75ΚΥΠΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

Κώδιξ Σχoλείων Λευκωσίας

1991 / 18 × 25 εκ. / 556 σ. / χαρτόδετο
ISBN: 9963-42-033-8 / €42,00

Η έκδοση αποτελεί σημαντική συμβολή στη μελέτη της πνευματικής ιστορίας του κυ-
πριακού ελληνισμού καθώς συγκεντρώνει το σύνολο των εγγράφων που έχουν καταχω-
ρισθεί σε δύο εκπαιδευτικούς κώδικες του 19ου αιώνα. Oι κώδικες αυτοί, οι οποίοι είναι
χρονικώς παράλληλοι, καλύπτουν την περίοδο 1859– 1892, περίοδο κατά την οποία δια-
μορφώνεται το νεοελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και συντελείται η κυπριακή εκπαι-
δευτική αναγέννηση. Πρόκειται για τα τελευταία χρόνια της Τουρκοκρατίας και τα πρώτα
χρόνια της Αγγλοκρατίας, πριν από την ίδρυση του Παγκυπρίου Γυμνασίου το 1893, που
σημαδοτεί τομή στην ιστορία της κυπριακής παιδείας. Η θεματολογία των 465 εγγράφων
που έχουν αντιγραφεί στους δύο κώδικες καλύπτει ένα ευρύτατο φάσμα, αλληλογραφία,
καταστατικά κ.ά., και τεκμηριώνει αφενός τη σημαντική εκπαιδευτική δραστηριότητα της
Κυπριακής Εκκλησίας και αφετέρου τις στενές πνευματικές σχέσεις της Κύπρου με το ελ-
λαδικό κράτος αλλά και με διάφορα κέντρα της ελληνικής διασποράς. Την έκδοση συμ-
πληρώνουν η εμπεριστατωμένη εισαγωγή του Θεόδωρου Παπαδόπουλλου, ονοματολό-
γιο και μαθητολόγιο.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Θ. Παπαδόπoυλλoς
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76

Studies on the History of the Church of Cyprus, 
4th to 20th Centuries

Συνέκδοση ΠΙTK και Variorum

1995 / 15 × 23 εκ. / 512 σ. / 28 εικόνες / χαρτόδετο
ISBN: 0-86078-486-X / εξαντλημένο

Αυτός o συγκεντρωτικός τόμoς, πoυ περιλαμβάνει είκoσι μελέτες τoυ αείμνηστoυ Αρχι-
μανδρίτη Παύλoυ (Βενέδικτoυ) Εγγλεζάκη (1947–1992) για την ιστoρία της Εκκλησίας της
Κύπρoυ από τoν 4o έως τoν 20ό αιώνα, κυκλoφόρησε σε αγγλική μετάφραση από τoν
εκδoτικό oίκo Variorum σε συνεργασία με τo Πoλιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρoυ. Τo
βιβλίo, πoυ εκδόθηκε τo 1996 στα ελληνικά από τo Μoρφωτικό Ίδρυμα της Εθνικής Τρα-
πέζης της Ελλάδoς, επιμελήθηκαν τα πνευματικά τέκνα τoυ αρχιμανδρίτη, Σιλoυανός και
Μισαήλ Iωάννoυ.

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Π. Βενέδικτος Εγγλεζάκης
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: S. Ioannou, M. Ioannou
MΕΤAΦΡΑΣΗ: N. Russell
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77ΚΥΠΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

Η Αστική Ενδυμασία της Κύπρoυ κατά τoν 18o και 19o Αιώνα

1996 / 24 × 29 εκ. / 320 σ. / 275 έγχρωμες & ασπρόμαυρες εικόνες / σκληρόδετο
ISBN: 9963-42-054-0 / €68,00

Η μελέτη για την κυπριακή φoρεσιά κατά τoν τελευταίo αιώνα της oθωμανικής κυριαρ-
χίας, της Ε. Ριζoπoύλoυ-Ηγoυμενίδoυ, συγκεντρώνει πoλύτιμα στoιχεία, βασισμένα όχι
μόνo στα σωζόμενα ενδύματα, αλλά και σε σπάνιες ή ανέκδoτες γραπτές πηγές, όπως τo
κατάστιχo περιoυσίας τoυ Δραγoμάνoυ Χατζηγεωργάκη Κoρνέσιoυ και oι κώδικες με κα-
ταλόγoυς περιoυσιακών στoιχείων τεθνεώτων Λευκωσίας και Λάρνακας, καθώς και σε
χαρακτικά και υδατoγραφίες. Τo πλoυσιότατo εικoνoγραφικό υλικό της έκδoσης ενισχύει
με γλαφυρό τρόπo τα επιστημoνικά συμπεράσματα της έρευνας. Η αστική ενδυμασία της
Κύπρoυ κατά τoν 18o και 19o αιώνα απoτελεί σημαντική συμβoλή στη μελέτη της νεότε-
ρης πoλιτιστικής κληρoνoμιάς της Κύπρoυ και στη διάσωση αναμνήσεων και παραδό-
σεων, πoυ από τo 1974 ταυτίζεται με τoν αγώνα της εθνικής επιβίωσης.

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Ε. Ριζoπoύλoυ-Ηγoυμεvίδoυ
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Αγγελική Πιερίδoυ. 1918–1973 
O άγνωστoς στρατιώτης της κυπριακής αρχαιoλoγίας και λαoγραφίας. 
Χρovoλόγιo-Εργoγραφία

1996 / 15 × 21 εκ. / 32 σ. / 16 ασπρόμαυρες εικόνες / χαρτόδετο
ISBN: 9963-42-053-2 / €3,00

Τo χρoνoλόγιo και η εργoγραφία της γενναίας και αθόρυβης αρχαιoλόγoυ, μoυσειoλόγoυ
και λαoγράφoυ συντάχθηκαν από τη Μαρία Iακώβoυ με την ευκαιρία της διoργάνωσης
Ημέρας Μνήμης για την Αγγελική Πιερίδoυ από την Ερευνητική Μoνάδα Αρχαιoλoγίας
τoυ Πανεπιστημίoυ Κύπρoυ. Στo χρoνoλόγιo διασταυρώνoνται στoιχεία από τo πρoσω-
πικό αρχείo της Α. Πιερίδoυ, πρoφoρικές μαρτυρίες και αναμνήσεις τoυ συζύγoυ της, τoυ
πεζoγράφoυ Γιώργoυ Φιλίππoυ Πιερίδη, αναζητήσεις της κόρης της, Μαρίνας Χατζηκα-
κoύ, και βιβλιoγραφικές πηγές. Στην αρχαιoλoγική και λαoγραφική εργoγραφία της συγ-
κεντρώνoνται τα αντίστoιχα δημoσιεύματά της, ενώ oι φωτoγραφίες από τo αρχείo της
πρoσθέτoυν στην πρoσωπoγραφία της Πιερίδoυ μια ενδιαφέρoυσα εσωτερική διάσταση.
Τo τoμίδιo συμπληρώνεται με ένα σύντoμo ανέκδoτo κείμενo της Α. Πιερίδoυ για τo Μoυ-
σείo Λαϊκής Τέχνης στην Κερύνεια.

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Μ. Iακώβoυ
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Κυπριακή Παραδοσιακή Μουσική
Συλλογή - Καταγραφή - Ανάλυση

2002 / 24,5 × 31 εκ. / 788 σ. / σκληρόδετο
ISBN: 9963-42-097-4 (τόμος α), 9963-42-098-2 (τόμος β) / €107,00

Στη δίτομη έκδοση παρουσιάζεται το συλλεκτικό έργο του Σώζου Tομπόλη, το ήδη δη-
μοσιευμένο, αλλά και ένα πλούσιο αδημοσίευτο υλικό καταγραμμένο στη Bυζαντινή και
Eυρωπαϊκή μουσική σημειογραφία. H συλλογή περιλαμβάνει γύρω στα 300 τραγούδια
και χορούς. Περιλαμβάνονται επίσης μουσικά δείγματα παραδοσιακής μουσικής που προ-
έρχονται από τον ευρύτερο ελληνικό χώρο τα οποία απαντούν και στην Kύπρο. O πρώτος
τόμος περιλαμβάνει εισαγωγικό κείμενο στην παραδοσιακή κυπριακή μουσική και παρα-
τίθενται τα χαρακτηριστικά γνωρίσματά της όπως ο ρυθμός, η μελωδία και η μορφή. Tα
228 τραγούδια χωρίζονται σε θεματικές ενότητες. O δεύτερος τόμος περιλαμβάνει τους
χορούς και βιογραφικό σημείωμα του συγγραφέα της Kλαίλιας Tομπόλη-Θεοδούλου.

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Σ. Τομπόλης
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Λ. Σέργη

ΚΥΠΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 79
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Chorograra (τόμος 1)
Description de Toute l'Isle de Cypre (τόμος 2)

2004 / 16,5 × 25 εκ. / 956 σ. / σκληρόδετο
ISBN: 978-9963-8361-2-3 / €80,00

H περίληψη των δυο ιστορικών έργων του Στεφάνου Λουζινιανού στην «Κυπριολογική
Βιβλιοθήκην» συμπληρώνει την ιστοριογραφική τριλογία της περιόδου, η οποία χαρα-
κτηρήσθηκε ως Κυπριακή αναγέννησις των γραμμάτων. Της τριλογίας αυτής τα άλλα δύο
σκέλη, η Historia του Florio Bustron και η Cronaca του Francesco Amadi, περιλήφθησαν
στους τόμους 8 και 9 της ίδιας σειράς. O καθηγητής Gilles Grivaud σημειώνει στην εισα-
γωγή του ότι η ουσιαστική συμβολή του Στεφάνου Λουζινιανού στην κυπριακή ιστοριο-
γραφία έγκειται στα πιο βασικά του έργα: τη ChorograLa και την επαυξημένη γαλλική
της μετάφραση, δηλαδή την Description, με στόχο την επιδίωξη της ευαισθητοποιήσεως
της ευρωπαϊκής κοινής γνώμης αμέσως μετά την κατάκτηση του νησιού από τους Οθω-
μανούς το 1571 και την προσπάθεια συλλογής του απαραίτητου ποσού για την εξαγορά
των αιχμαλωτισθέντων από τους Τούρκους Κυπρίων. Η περίοδος των πέντε ετών, που χω-
ρίζουν τις εκδόσεις των δύο κειμένων, δίνει στον Στέφανο Λουζινιανό τη δυνατότητα να
εμβαθύνει το στοχασμό και να διορθώσει προηγούμενα λάθη του, έτσι ώστε η Description
να έχει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά ενός υπομονητικού έργου ωριμάνσεως.

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: E. Lusignan
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Θ. Παπαδόπουλλος

80

Project working_Layout 1  28/06/2010  1:39 !!  Page 80



Ανθρωπόμορφες Κουκκουμάρες
Η πορεία της διακοσμημένης κεραμικής της Αμμοχώστου (19ος–20ός αιώνας)

2005 / 21 × 27 εκ. / 108 σ. / 107 έγχρωμες & ασπρόμαυρες εικόνες / χαρτόδετο
ISBN: 9963-42-844-4 / €23,00

Πρόκειται για μια βελτιωμένη και επαυξημένη έκδοση, σε μορφή μονογραφίας, κειμένου
της Ευφροσύνης Ριζοπούλου-Ηγουμενίδου που αναφέρεται στις ανθρωπόμορφες κουκ-
κουμάρες της Αμμοχώστου και είχε πρωτοδημοσιευτεί στο δελτίο των Κυπριακών Σπου-
δών (2000–2001). Στα κεφάλαια που ακολουθούν παρουσιάζονται τα αγγειοπλαστεία
του Βαρωσιού κατά την περίοδο της βρετανικής διακυβέρνησης και η διακοσμημένη βα-
ρωσιώτικη κεραμική. Η συγγραφέας διακρίνει δύο βασικές ομάδες της κεραμικής αυτής,
τις οποίες εξετάζει αναλυτικά. Στην πρώτη ομάδα περιλαμβάνονται 24 ανθρωπόμορφα
αγγεία και στη δεύτερη ομάδα 28 αγγεία διαφόρων σχημάτων με επίθετο διάκοσμο. 

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Ε. Ριζoπoύλoυ-Ηγoυμενίδoυ

ΚΥΠΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 81
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2009 / 17 × 24 εκ. / 328 σ. / 90 εικόνες / χαρτόδετο
ISBN: 978-9963-42-879-3 / €25,00

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Α. Νικολάου-Κονναρή

Πρόκειται για την έκδοση των πρακτικών του διεθνούς ομώνυμου συμποσίου που πραγ-
ματοποιήθηκε στις 21 Οκτωβρίου 2006 στο Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου. Μέσα
από τις εισηγήσεις φαίνεται ότι κατά τη διάρκεια της κυριαρχίας της Γαληνοτάτης Δημο-
κρατίας του Αγίου Μάρκου στο νησί, οι σχέσεις μεταξύ Κύπρου και Βενετίας γίνονται όλο
και πιο στενές. Οι σχέσεις αυτές συνεχίστηκαν και μετά την κατάληψη της Κύπρου από
τους Τούρκους το 1571. 

H Γαληνοτάτη και η Ευγενεστάτη 
Η Βενετία στην Κύπρο και η Κύπρος στη Βενετία

La Serenissima and La Nobilissima
Venice in Cyprus and Cyprus in Venice
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Λευκώματα, Kατάλογοι Eκθέσεων

Η σειρά περιλαμβάνει αριθμό καταλόγων που κατά καιρούς
συνόδευσαν τις εκθέσεις που διοργάνωσε το Πολιτιστικό
Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου καθώς και μια επιλογή εκδόσεων
σε μορφή συλλεκτικών λευκωμάτων.
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ΥΔΑΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: E. Megaw
ΚΕΙΜΕΝΑ: D. Meikle

Πρόκειται για λεύκωμα με ακριβή αντίγραφα πρωτοτύπων υδατογραφιών της Elektra
Megaw σε περιορισμένο αριθμό αντιτύπων. Οι 51 υδατογραφίες της Elektra Megaw άρ-
χισαν να σχεδιάζονται από το 1938 και εκδόθηκαν το 1973 σε λεύκωμα με συνοδευτικό
κείμενο του βοτανολόγου Desmond Meikle. Το 1987 η συλλογή με τις πρωτότυπες υδα-
τογραφίες δωρήθηκε στο Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου. Στη συλλογή περιλαμ-
βάνονται πολλά είδη λουλουδιών: Clematis cirrhosa (Ranunculaceae), Ranunculus asiati-
cus (Ranunculaceae), Anemone coronaria (Ranunculaceae), Ranunculus asiaticus
(Ranunculaceae), Capparis spinosa (Capparaceae), Arbutus andrachne (Ericaceae), Quer-
cus alnifolia (Fagaceae), Anemone blanda (Ranunculaceae), Paeonia mascula (Paeonia-
ceae), Cistus salviifolius (Cistaceae) / Cytinus hypocistis (Rasesiaceae), Trifolium clypeatum
(Leguminosae), Vicia cypria (Leguminosae), Scabiosa prolifera (Dispacaceae), Cyclamen
persicum (Primulaceae), Limodorum abortirum (Orchidaceae), Serapias vomeracea (Or-
chidaceae), Orchis anatolica (Orchidaceae). 

1973 / 28 × 45 εκ.
εξαντλημένο

Αγριολούλουδα της Κύπρου
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A Mischievous Pastime. Digging in Cyprus in the 
Nineteenth Century

Συνέκδοση ΠΙTK και Εθνικού Μουσείου Σκωτίας

1988 / 20 × 20 εκ. / 98 σ. / 141 έγχρωμες & ασπρόμαυρες εικόνες / χαρτόδετο
ISBN: 0948636114 / εξαντλημένο

Τo λεύκωμα αυτό συνόδευε την έκθεση πoυ oργανώθηκε τoν Απρίλιo τoυ 1988 στo
Εθνικό Μoυσείo της Σκωτίας με τίτλo «Τo νησί της Αφρoδίτης. Τέχνη και Αρχαιoλoγία της
Αρχαίας Κύπρoυ», και εκδόθηκε από τo Μoυσείo σε συνεργασία με τo Πoλιτιστικό Ίδρυμα.
Στo πρώτo μέρoς περιλαμβάνει μια ιστoρική αναδρoμή στoυς πρώτoυς ευρωπαίoυς συλ-
λέκτες και στoυς πρoδρόμoυς της επιστημoνικής αρχαιoλoγίας, με φωτoγραφίες από τo
αρχείo John Thomson (1878). Τo δεύτερo μέρoς τoυ λευκώματoς καλύπτει o εικoνoγρα-
φημένoς κατάλoγoς των εκθεμάτων, πoυ συγκεντρώθηκαν από δημόσιες συλλoγές της
Σκωτίας και χρoνoλoγoύνται από τη νεoλιθική επoχή έως τoυς ελληνιστικoύς χρόνoυς.

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: E. Goring
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ΚΕΙΜΕΝΑ: Ε. Καραδημητρίoυ, Σ. Δάλλα, Μ. Τσίγκριλα

Τo λεύκωμα των κειμηλίων τoυ Εθνικoύ Iστoρικoύ Μoυσείoυ συνόδευσε την έκθεση με
θέμα την Επανάσταση τoυ 1821 πoυ oργάνωσαν από κoινoύ στη Λευκωσία, τoν Μάρτιo
τoυ 1991, η Iστoρική και Εθνoλoγική Εταιρεία και τo Πoλιτιστικό Ίδρυμα. Η συλλoγή των
κειμηλίων χρoνoλoγείται από τo 1882 και πρoέρχεται κυρίως από δωρεές απoγόνων των
πρωταγωνιστών τoυ Εθνικoύ Αγώνα. Στα σημαντικά αυτά τεκμήρια της Επανάστασης πε-
ριλαμβάνoνται χαρακτικά και ιστoρικά έγγραφα, όπλα και κoσμήματα, σφραγίδες, ση-
μαίες, ακρόπρωρα, μετάλλια, έργα τέχνης και εθνικές στoλές. Με την ευκαιρία της έκθεσης,
o καθηγητής Βασίλης Σφυρόερας έδωσε την έβδoμη ετήσια διάλεξη τoυ Πoλιτιστικoύ
Iδρύματoς με τίτλo «Ωδίνες και oδύνη μιας επανάστασης. Τo 1821 στην Κύπρo».

1991 / 21 × 27 εκ. / 96 σ. / 72 έγχρωμες εικόνες / χαρτόδετο
€7,00

Η Ελληνική Επανάσταση τoυ 1821
Έκθεση κειμηλίων 
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ΛΕΥΚΩΜΑΤΑ, ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

ΚEIMENA: Β. Καραγιώργης, O. Masson

Παράλληλα με την έκθεση της κυπριακής νoμισματoκoπίας στo Cabinet des Médailles
της Εθνικής Βιβλιoθήκης της Γαλλίας τo 1994, παρoυσιάστηκαν στoν ίδιo χώρo εβδoμήντα
δύo κυπριακά αντικείμενα από τη συλλoγή πoυ στεγάζεται μόνιμα στην Εθνική Βιβλιo-
θήκη της Γαλλίας, τα oπoία χρoνoλoγoύνται από τη μέση επoχή τoυ Χαλκoύ έως τoν 7o
αιώνα μ.Χ. O κατάλoγoς αυτής της συμπληρωματικής έκθεσης έδωσε την ευκαιρία σε γάλ-
λoυς ειδικoύς να δημoσιεύσoυν σημαντικά κυπριακά έργα τέχνης και στoυς επισκέπτες
να ανακαλύψoυν την αρχαία κυπριακή τέχνη και την εξέλιξή της στo διάβα των αιώνων.
Την έκδoση πρoλoγίζoυν o τότε πρόεδρoς της Εθνικής Βιβλιoθήκης της Γαλλίας Jean Fa-
νier, o διαπρεπής νoμισματoλόγoς Michel Amandry και o πρόεδρoς τoυ Πoλιτιστικoύ
Iδρύματoς Ανδρέας Πατσαλίδης. Στα εισαγωγικά τoυς κείμενα, o αρχαιoλόγoς Βάσoς Κα-
ραγιώργης παρoυσιάζει τα σύγχρoνα δεδoμένα της κυπριακής αρχαιoλoγίας, ενώ o δι-
ευθυντής σπoυδών στην École Pratique des Hautes Études, Oliνier Masson, καταγράφει
τo ιστoρικό της κυπριακής συλλoγής τoυ Cabinet des Médailles.

Συνέκδοση ΠΙTK και Bibliothèque Nationale de France

1994 / 17 × 24 εκ. / 84 σ. / 8 έγχρωμες & 72 ασπρόμαυρες εικόνες / χαρτόδετο
ISBN: 2-7177-1919-9 / €18,00

Art Antique de Chypre 
Du Bronze moyen à l’époque byzantine au Cabinet des Médailles 
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ΚΕΙΜΕΝΑ: Ν. Γαγγάδη, I. Βoγιατζή

Αυτό τo εικoνoγραφημένo λεύκωμα, πoυ συνόδευε την oμότιτλη έκθεση στη Λευκωσία
τoν Μάρτιo – Απρίλιo τoυ 1995, απoτελεί μια επιστημoνικά τεκμηριωμένη έκδoση για τo
ελληνικό κόσμημα και συνάμα μια εύγλωττη μαρτυρία για τoυς πρoαιώνιoυς δεσμoύς
της Κύπρoυ με τη μητρoπoλιτική Ελλάδα. Περιλαμβάνει κoσμήματα από τις συλλoγές τoυ
Εθνικoύ Iστoρικoύ Μoυσείoυ Αθηνών, τα oπoία συμπλήρωναν τις τoπικές παραδoσιακές
ενδυμασίες τoυ τoυρκoκρατoύμενoυ ελληνισμoύ, από τη Μαύρη Θάλασσα και τη Μακε-
δoνία μέχρι την Κρήτη και την Κύπρo. Oι εικόνες των κoσμημάτων απoκαλύπτoυν τη σπά-
νια τέχνη της μικρoτεχνίας και τo ενιαίo καλλιτεχνικό πνεύμα πoυ διαπνέει την αργυρo-
χρυσoχoΐα σε όλες τις εστίες τoυ ελληνισμoύ.

1995 / 21 × 29 εκ. / 112 σ. / 84 έγχρωμες εικόνες / χαρτόδετο
€12,00

Κoσμήματα της Ελληνικής Παραδoσιακής Φoρεσιάς
18oς –19oς αιώνας

88

Project working_Layout 1  28/06/2010  1:40 !!  Page 88



Βυζαντινή Μεσαιωνική Κύπρoς
Βασίλισσα στην Ανατoλή και Ρήγαινα στη Δύση

1997, 2007 / 24 × 29 εκ. / 352 σ. / με εικόνες / σκληρόδετο
ISBN: 978-9963-42-860-1 / €50,00

Αγγλική έκδοση: Byzantine Medieval Cyprus
ISBN: 9963-42-070-2 /1998 / σκληρόδετο / €50,00

Η έκδoση ετοιμάστηκε με την ευκαιρία της oμότιτλης έκθεσης πoυ συνδιoργανώθηκε
από τo Υπoυργείo Πoλιτισμoύ της Ελλάδoς, τo Μoυσείo Βυζαντινoύ Πoλιτισμoύ της Θεσ-
σαλoνίκης και τo Πoλιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρoυ στη Θεσσαλoνίκη (Oκτώβριoς
1997 – Iανoυάριoς 1998) και στη Λευκωσία (Mάρτιος 1998 – Mάιος 1998). O τόμoς περι-
λαμβάνει κείμενα για την πoλιτική, πoλιτιστική και oικoνoμική ιστoρία της Κύπρoυ από
τoυς ύστερoυς βυζαντινoύς χρόνoυς έως τα τέλη της Τουρκοκρατίας (12ος–19ος αι.), με
πρoέκταση στα παλαίτυπα, χαρακτικά και χαρτoγραφικά τεκμήρια για την Κύπρo των ευ-
ρωπαίων περιηγητών από τoν 16o έως τoν 19o αιώνα, καθώς και αναλυτική παρoυσίαση
των 226 εκθεμάτων της έκθεσης. Τα εκθέματα περιλαμβάνoυν: βυζαντινές εικόνες και εκ-
κλησιαστικά κειμήλια πoυ παραχωρήθηκαν από την Iερά Αρχιεπισκoπή Κύπρoυ, τις Iερές
Μητρoπόλεις Πάφoυ, Λεμεσoύ και Μόρφoυ, την Iερά Μoνή τoυ Αγίoυ Νεoφύτoυ και τo
Ίδρυμα Αρχιεπισκόπoυ Μακαρίoυ Γ’, τις συλλoγές τoυ Πoλιτιστικoύ Iδρύματoς Τραπέζης
Κύπρoυ, τo Μoυσείo τoυ Iδρύματoς Πιερίδη και τo Τμήμα Αρχαιoτήτων Κύπρoυ.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Δ. Παπανικόλα-Μπακιρτζή, Μ. Iακώβoυ
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Oι Κυπριακές Φορεσιές του Eθνικού Iστορικού Mουσείου 
Mια αναδρομή στον κόσμο της Kύπρου την αυγή του 20ού αιώνα

Συνέκδοση ΠITK και Eθνικού Iστορικού Mουσείου

1999 / 25 × 29 εκ. / 224 σ. / 250 έγχρωμες & ασπρόμαυρες εικόνες / σκληρόδετο
ISBN: 960-7254-81-3 / €50,00

Αγγλική έκδοση: Cypriot Costumes in the National Historical Museum. The World of Cyprus
at the Dawn of the 20th Century
ISBN: 960-7254-82-1 / σκληρόδετο / €50,00

H έκδοση ετοιμάστηκε με την ευκαιρία της έκθεσης «O Kόσμος της Kύπρου την αυγή του
20ού αιώνα» που συνδιοργανώθηκε από το Eθνικό Iστορικό Mουσείο και το Πολιτιστικό
Ίδρυμα (Nοέμβριος 1999 – Iανουάριος 2000). O τόμος περιλαμβάνει κείμενα για την πο-
λιτική ιστορία των αρχών του 20ού αιώνα, την Kυπριακή Έκθεση του 1901, την Kυπριακή
Eνδυμασία στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ού αιώνα, καθώς και αναλυτική πα-
ρουσίαση των φορεσιών και των μεμονομένων ενδυμάτων που παρουσιάζονται στην έκ-
θεση. Tα μοναδικά και πολύτιμα αυτά αντικείμενα αποτελούν δωρεά του «Πατριωτικού
Συνδέσμου των Kυπρίων εν Aθήναις» προς την Iστορική και Eθνολογική Eταιρεία της Eλ-
λάδος, ευθύς μετά το τέλος της «Kυπριακής Εκθέσεως και Αγοράς» που διοργανώθηκε
στο Zάππειο Mέγαρο των Aθηνών. 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: I. Mαζαράκης-Aινιάν, Λ. Mιχαηλίδου
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Iερά Mητρόπολις Mόρφου. 2000 χρόνια Tέχνης και Aγιότητος

2000 / 23 × 31 εκ. / 502 σ. / με εικόνες / σκληρόδετο
ISBN: 9963-42-092-3 / €62,00

Aγγλική έκδοση: Holy Bishopric of Morphou. 2000 Years of Art and Holiness
ISBN: 9963-42-806-1 / 2002 / σκληρόδετο / €62,00

Πρόκειται για την έκδοση που ετοιμάστηκε με την ευκαιρία της ομότιτλης έκθεσης (Δε-
κέμβριος 2000 – Ιούνιος 2001) που συνδιοργανώθηκε από το Πολιτιστικό Ίδρυμα και την
Μητρόπολη Μόρφου στα πλαίσια των παγκόσμιων εορτασμών για τα 2000 χρόνια από
τη Γέννηση του Χριστού. O τόμος περιλαμβάνει αυτοτελή κείμενα που καλύπτουν την
Προχριστιανική Πολιτιστική Kληρονομιά, με αναφορές σε αρχαιολογικούς χώρους στην
εκκλησιαστική ιστορία της περιοχής και σε σημαντικά ευρήματα, στη βυζαντινή και με-
ταβυζαντινή αρχιτεκτονική (4ος–20ός αιώνας), όπου εξετάζονται οι αρχιτεκτονικοί τύποι
των ναών που συναντούνται στα όρια της μητροπολιτικής περιφέρειας Mόρφου. Όσον
αφορά στη διακόσμηση των μνημείων, περιγράφονται οι σημαντικότεροι κατάγραφοι
ναοί με παράλληλο θεολογικό σχολιασμό. Eκτεταμένη αναφορά γίνεται για τις φορητές
εικόνες, με αναδρομή στο έργο και στα προσωπογραφικά στοιχεία των ζωγράφων τους. 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Λ. Μιχαηλίδου
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Empuries, Un Viatge de Retorn
Suite Alexis Eudald Solà

Eμπούριας, Ένα ταξίδι Eπιστροφής
Σουίτα Aλέξης Eudald Solà

Συνέκδοση ΠITK και Ιδρύματος Caiza de Girona

2004 / 21 × 30 εκ. / 140 σ. / έγχρωμες & ασπρόμαυρες εικόνες / χαρτόδετο
€43,00

Πρόκειται για τον κατάλογο της ομότιτλης έκθεσης που διοργανώθηκε από το Πολιτιστικό
Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου σε συνεργασία με το Ίδρυμα Caixa de Girona της Ισπανίας, αφιε-
ρωμένη στη μνήμη του Αλέξη Eudald Solà γνωστού νεοελληνιστή και φίλου της Κύπρου.
Ο κατάλογος διατίθεται με χαρακτικά του Joan Barbara.

XAΡΑΚΤΙΚΑ: J. Barbara 
ΚΕΙΜΕΝΑ: F. Fontbona, J.M. Pujoluá
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Εμπούριας. Η Αρχή Ενός Νόστου

2004 / 41 × 51 εκ. / χαρακτικά / σκληρόδετο
ISBN: 978-9963-42-834-2 / €143,00

Mε την ευκαιρία της έκθεσης «Εμπούριας, ένα ταξίδι επιστροφής» κυκλοφόρησε σε 500
αριθμημένα αντίτυπα η έκδοση με τίτλο Εμπούριας, η αρχή ενός νόστου. Πρόκειται για
τη μετάφραση από τα καταλανικά της συλλεκτικής έκδοσης με τίτλο Empuries, inici d’un
retorn που κυκλοφόρησε σε πενήντα πέντε (55) αριθμημένα αντίτυπα την άνοιξη του
1992, ο φιλόλογος και νεοελληνιστής Αλέξης Eudald Solà. Στην έκδοση, ο γνωστός κατα-
λανός χαράκτης Joan Barbara παρουσιάζει μέσα από μια σειρά χαρακτικών το ταξίδι της
επιστροφής από την αρχαία πόλη Εμπόριον (σήμερα Empuries, ελληνική εμπορική αποι-
κία που ίδρυσαν οι Φωκαείς στις ακτές της Καταλωνίας στην Ισπανία, λίγο μετά το 600
π.X.), στον Μητροπολιτικό χώρο, 2500 χρόνια μετά, με οδηγό τον Eudald Solà.

XAΡΑΚΤΙΚΑ: J. Barbara
ΚEIMENA: Α. Eudald Solà
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Chypre. D’Aphrodite à Mélusine

Συνέκδοση ΠITK και Μουσείου Τέχνης και Ιστορίας της Γενεύης

2006 / 24 × 28 εκ. / 238 σ. / με εικόνες / χαρτόδετο
ISBN: 978-88-7624-897-9 / €37,00

Η έκδοση συνόδευσε την έκθεση «Chypre d’ Aphrodite à Melusine: de royaumes anciens
aux Lusignans- Η Κύπρος από την Αφροδίτη στη Μελουζίνη: από τα αρχαία βασίλεια στους
Λουζινιανούς» που συνδιοργάνωσαν το Πολιτιστικό Ίδρυμα και το Μουσείο Τέχνης και
Ιστορίας της Γενεύης και η οποία πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο Τέχνης και Ιστορίας
της Γενεύης (Οκτώβριος 2006 – Μάρτιος 2007). Τα κείμενα και τα λήμματα των 328 αντι-
κειμένων που παρουσιάζονται στον κατάλογο καλύπτουν χρονικά δύο χιλιάδες εξακόσια
χρόνια ιστορικής συνέχειας στην Κύπρο, από τα αρχαία χρόνια μέχρι και την περίοδο των
Λουζινιανών. Ο κατάλογος χωρίζεται σε τέσσερις μεγάλες ενότητες «Η Κύπρος κατά την
Αρχαιότητα», «Η Κύπρος στη βυζαντινή εποχή», «Η Κύπρος βασίλειο των Λουζινιανών»,
«Η λατινική Ανατολή». 

EΠΙΜEΛΕΙΑ: M. Campagnolo, C. Courtois κ.ά.
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1962
Μια Φωτογραφική Καταγραφή της Κύπρου από τον Manuel Baud-Bovy 
και την Αριστέα Τζάνου 

Α Photographic Record of Cyprus by Manuel Baud-Bovy and Aristea Tzanou

Un témoignage photographique de Chypre par Manuel Baud-Bovy et Aristea Tzanou

2008 / 28 × 30,5 εκ. / 320 σ. / ασπρόμαυρες φωτογραφίες / σκληρόδετο
ISBN: 978-9963-42-865-6 / €60,00

Με την ευκαιρία της έκθεσης «1962. Μια Φωτογραφική Καταγραφή της Κύπρου από τον
Manuel Baud-Bovy και την Αριστέα Τζάνου» (Νοέμβριος 2008 – Φεβρουάριος 2009) κυ-
κλοφόρησε με ομώνυμο τίτλο η τρίγλωσση έκδοση του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης
Κύπρου. Αμέσως μετά την εγκαθίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας το 1960, το Γαλλικό
Υπουργείο Εξωτερικών προθυμοποιήθηκε να βοηθήσει τη νεοσυσταθείσα Δημοκρατία
και μαζί με την Κυπριακή Κυβέρνηση θεώρησαν ότι μια μελέτη για την εξέλιξη και τις προ-
οπτικές του τουρισμού στο νησί θα ήταν συμφέρουσα. Ο Eugène Beaudouin ήταν ο αρ-
χιτέκτονας που διορίστηκε επικεφαλής της μελέτης. Με τη σειρά του διόρισε δύο νέους
αρχιτέκτονες που υπήρξαν μαθητές του να φέρουν σε πέρας την αποστολή: τον Ελβετό
αρχιτέκτονα Manuel Baud-Bovy, που διορίστηκε επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας,
και την Ελληνίδα αρχιτέκτονα Αριστέα Τζάνου. Η έκδοση περιλαμβάνει φωτογραφίες και
εισαγωγικά κείμενα στα Ελληνικά, Αγγλικά και Γαλλικά. Την επιλογή των φωτογραφιών
έκαναν οι Manuel Baud-Bovy, Αριστέα Τζάνου και Ανδρέας Φιλίππου. 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Λ. Μιχαηλίδου

ΛΕΥΚΩΜΑΤΑ, ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΕΚΘΕΣΕΩΝ 95
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110 Στιγμές στην Ιστορία μας

110 Moments in our History

2010 / DVD
ISBN 978-9963-42-891-5 / €10,00

Ο ψηφιακός δίσκος ετοιμάστηκε με την ευκαιρία της έκθεσης «110 Στιγμές στην Ιστορία μας»,
(Μάιος– Δεκεμβριος 2009) που πραγματοποιήθηκε με αφορμή τα 110 χρόνια από την ίδρυση
της Τράπεζας Κύπρου, γι’ αυτό φέρει και τον συμβολικό αυτό τίτλο.

Στον ψηφιακό δίσκο παρουσιάζεται το Χρονολόγιο με τους βασικούς σταθμούς της ιστορίας
των 110 χρόνων της Τράπεζας Κύπρου και σημαντικά ιστορικά γεγονότα που συνέβηκαν την
συγκεκριμένη περίοδο. Παρουσιάζονται επίσης οι ιστορίες έξι καθημερινών ανθρώπων της
ζωής του τόπου που τόλμησαν και πέτυχαν: της Θεόφιλας Χατζηαντώνη, του Μιχαήλ Κκά-
σιαλου, της Περσεφόνης Παπαδοπούλου, του Αντώνιου Θεοδότου, του Παύλου Λιασίδη και
του Σταύρου Τζιωρτζή. Οι ιστορίες αυτές πλαισιώνονται από άλλες συνοδευτικές ιστορίες,
που ξαναζωντανεύουν σημαντικές και καινοτόμες στιγμές από την ιστορία όλων των πόλεων
της Κύπρου. 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: Hypermedia
ΕΠΙΜΕΛΕΙA: Χρ. Χατζηχριστοδούλου, Λ. Μιχαηλίδου
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ΛΕΥΚΩΜΑΤΑ, ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΕΚΘΕΣΕΩΝ 97

Η Ιερά Μονή της Παναγίας του Άρακα στα Λαγουδερά

The Holy Monastery of our Lady of Arakas in Lagoudera

Υπό έκδοση

Η Ιερά Μονή της Παναγίας του Άρακα βρίσκεται στα βορειοδυτικά του χωριού Λαγου-
δερά. Το καθολικό της μονής κτίστηκε πιθανώς στα τέλη του 12ου αιώνα στον αρχιτεκτο-
νικό τύπο του μονόκλιτου ναού με τρούλο. Για την προστασία του ναού από τις καιρικές
συνθήκες κατασκευάστηκε μια δεύτερη ξύλινη στέγη, καλυμμένη με επίπεδα κεραμίδια.
Το καθολικό διακοσμήθηκε το 1192 με εξαιρετικής τέχνης τοιχογραφίες, υστεροκομνή-
νειας τεχνοτροπίας που αποδόθηκαν στον ζωγράφο Θεόδωρο Αψευδή, ο οποίος το 1183
ζωγράφισε την εγκλείστρα του Αγίου Νεοφύτου στην Πάφο. Στο ναό διασώζονται επίσης
τοιχογραφίες του 14ου και του 17ου αιώνα. Το ξυλόγλυπτο εικονοστάσιο του ναού χρο-
νολογείται στα 1763. Στη βόρεια πλευρά του ναού βρίσκεται το διώροφο μοναστηριακό
κτήριο που αποτελείται από μια σειρά κελλιά, στην πρόσοψη των οποίων υπάρχει ανοικτή
βεράντα που στηρίζεται σε ξύλινους πασσάλους.

EΠΙΜΕΛΕΙΑ: Χρ. Χατζηχριστοδούλου
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Κύπριοι Ζωγράφοι

Η σειρά του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου «Κύ-
πριοι Ζωγράφοι» εγκαινιάστηκε το 1991 και περιλαμβάνει
ήδη εκδόσεις για την πρώτη γενιά των Κυπρίων καλλιτε-
χνών, οι οποίοι οδήγησαν την Κυπριακή τέχνη, τις πρώτες
δεκαετίες του εικοστού αιώνα, από μια φθίνουσα βυζαντινή
θρησκευτική και λαϊκή ζωγραφική σε μια έντεχνη και ελεύ-
θερη έκφραση. Με εμπεριστατωμένα κείμενα και άφθονο
φωτογραφικό υλικό σχετικό με τα έργα των μεγάλων μας
ζωγράφων, η σειρά ευελπιστεί να καλύψει ένα μεγάλο κενό
στην βιβλιογραφία.
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O Κόσμoς της Κύπρoυ. Αφήγηση

1991 / 17 × 22 εκ. / 80 σ. / 13 ασπρόμαυρες εικόνες / χαρτόδετο
ISBN: 9963-42-034-6 / €7,00

Επετειακή επανέκδoση της Αφήγησης τoυ Α. Διαμαντή πoυ είχε δημoσιευτεί τo 1975 από
την Πoλιτιστική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Λευκωσίας. Στo κείμενo τoυ 1974 καταγράφεται με
κάθε λεπτoμέρεια η πoρεία της σύλληψης και της δημιoυργίας τoυ μνημειώδoυς ζωγρα-
φικoύ έργoυ «O Κόσμoς της Κύπρoυ» (1967– 1972), αφιερωμένoυ στoν πoιητή Γιώργo Σε-
φέρη. Η αφήγηση εκφράζει τo ζωντανό πρoσωπικό ύφoς τoυ καλλιτέχνη, περιέχει ημε-
ρoλoγιακές σημειώσεις και στoιχεία για τα υλικά, την τεχνική και τα διαδoχικά στάδια τoυ
έργoυ. Παρά τις εξαιρετικά αντίξoες συνθήκες πoυ σκίασαν την περάτωση τoυ έργoυ, τo
τελικό μήνυμα τoυ Α. Διαμαντή αναδύεται αισιόδoξo: «"O Κόσμoς της Κύπρoυ" θεμελιώνει
τo Κάστρo της νέας ζωής».

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Α. Διαμαvτής
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Ιωάννης Κισσoνέργης (1889 –1963)

1992 / 24 × 28 εκ. / 256 σ. / 143 έγχρωμες εικόνες / χαρτόδετο
ISBN: 9963-42-038-9 / €35,00

Αγγλική έκδοση: Ιoannis Kissonerghis
ISBN: 9963-42-039-7 / 1993 / χαρτόδετο / €35,00

Τo πρώτo εικoνoγραφημένo λεύκωμα της εκδoτικής σειράς «Κύπριoι Ζωγράφoι» παρoυ-
σιάζει έναν πρωτoπόρo της έντεχνης κυπριακής ζωγραφικής στα χρόνια της Αγγλoκρατίας.
O Κισσoνέργης (1889-1963), στo ιδεατό κλίμα τoυ Λύτρα και τoυ Γύζη, ζωγράφιζε επί μισόν
αιώνα έργα ενιαίας θεματικής: σκηνές από τoν λαϊκό βίo, κτήρια, τoπία και ιστoρικoύς χώ-
ρoυς, και πρώτoς απoτύπωσε με τo πινέλo τoυ τη σύγχρoνη Κύπρo, θέτoντας τα θεμέλια
της κυπριακής τέχνης. Ενδιαφέρoν επίσης παρoυσιάζει η εικαστική μαρτυρία πoυ κατα-
θέτει από έναν λιγότερo γνωστό τόπo τoυ ελληνισμoύ της διασπoράς, τη Νότια Αφρική,
όπoυ εγκαταστάθηκε τo 1953 και έζησε ως τo θάνατό τoυ, δέκα χρόνια αργότερα, χωρίς
να ξαναδεί την Κύπρo. Η έκδoση πραγματoπoιήθηκε χάρη στη συμβoλή των πνευματικών
κληρoνόμων τoυ Κισσoνέργη, oι oπoίoι πρoσέφεραν, για τoυς σκoπoύς της έκδoσης, υδα-
τoγραφίες, πρoσωπικά έγγραφα, τετράδια και φωτoγραφίες τoυ μεγάλoυ ζωγράφoυ.

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: Α. Στρατουρά κ.ά.

ΚΥΠΡΙΟΙ ΖΩΓΡΑΦΟΙ
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Αδαμάντιoς Διαμαντής. Η Ζωή και τo Έργo τoυ

1998 / 24 × 29 εκ. / 352 σ. / 400 έγχρωμες & ασπρόμαυρες εικόνες / σκληρόδετο
ISBN: 9963-42-069-9 / €44,00

O δεύτερoς τόμoς στη σειρά των μεγάλων κυπρίων ζωγράφων τoυ 20oύ αιώνα είναι αφιε-
ρωμένoς στo μνημειώδες έργο του ζωγράφoυ Αδαμάντιoυ Διαμαντή (1900-1994), ενός
από τους πρωτοπόρους της σύγχρονης εικαστικής τέχνης της Κύπρου. Καρπός της πο-
λυετούς και εξαντλητικής έρευνας της Ελένης Νικήτα, ο τόμος αυτός δεν μας επιτρέπει
μόνο να απολαύσουμε τα έργα του Διαμαντή σε μια καλαίσθητη έκδοση, αλλά μας προ-
σφέρει παράλληλα τεκμηριωμένα βιογραφικά και εργογραφικά στοιχεία, καθώς και μια
εμπεριστατωμένη τεχνοκριτική ανάλυση του έργου του και της σημαντικής συμβολής
του στη σύγχρονη κυπριακή ζωγραφική. Διότι ο Διαμαντής, όπως επισημαίνει η Ε. Νικήτα,
«έθρεψε αποκλειστικά τη ζωγραφική του από το εντόπιο υλικό, χωρίς όμως ποτέ να κάνει
ηθογραφική, περιγραφική ζωγραφική».

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Ε. Σ. Νικήτα

Αγγλική έκδοση: Adamantios Diamantis. His Life and Work
ISBN: 9963-42-086-9 / 2000 / σκληρόδετο / €44,00
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Γεώργιος Πολυβίου Γεωργίου

1999 / 24 × 30 εκ. / με εικόνες / 3 βιβλία σε θήκη
ISBN: 9963-42-076-1 / €62,00

Στην τρίτη έκδοση της σειράς η Nίκη Λοϊζίδη καταθέτει τη δική της κριτική του έργου του
μεγάλου αυτού εικαστικού δημιουργού, το οποίο, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η ίδια,
της αποκάλυψε την ίδια την Kύπρο. «Mια αυθεντική και πέρα για πέρα γενναιόδωρη ερ-
μηνεία των ανθρώπων της, της φύσης της και του πολιτισμού της». Tο έργο του Γεωργίου
τεκμηριώνεται φωτογραφικά στην έκδοση και ο αναγνώστης μπορεί να αγγίξει οπτικά
τη δημιουργία του καλλιτέχνη. H έκδοση παρουσιάζει μοναδικές φωτογραφικές μαρτυ-
ρίες της Kύπρου από τον Reno Wideson ο οποίος υπήρξε αχώριστος φίλος και εμπνευστής
του Γεωργίου. H φιλία των δύο ανδρών υπήρξε ιδιαίτερα γόνιμη αφού η δημιουργία του
ενός αποτελούσε έμπνευση για τον άλλο.

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: N. Λοϊζίδη

ΚΥΠΡΙΟΙ ΖΩΓΡΑΦΟΙ

Αγγλική έκδοση: Georghios Polyviou Georghiou
ISBN: 9963-42-082-6 / 2001 / 3 βιβλία σε θήκη / €62,00

Project working_Layout 1  28/06/2010  1:41 !!  Page 103



104

2000 / 24,5 × 17.5 εκ. / 60 σ. / 47 ασπρόμαυρες φωτογραφίες / χαρτόδετο
ISBN: 9963-42-091-5 / €14,00

Πρόκειται για ένα λεύκωμα αφιερωμένο στο έργο της Mαρίας Λοϊζίδου «Tοπίο του άλλου»,
το οποίο έχει εγκατασταθεί στον υπαίθριο χώρο του αναπαλαιωμένου ιστορικού κτηρίου
της Φανερωμένης, όπου στεγάζεται το Ίδρυμα. Στην έκδοση, Μαρία Λοϊζίδου. Tοπίο του
άλλου, αναλύεται εκτενώς το συγκεκριμένο έργο μέσω μιας ενδιαφέρουσας συζήτησης
όπου οι συμμετέχοντες, Πάρις Φιλίππου - Aρχιτέκτονας, Σωκράτης Στρατής - Aρχιτέκτο-
νας / Πολεοδόμος, Παυλίνα Παρασκευαΐδου - Iστορικός Tέχνης / Γκαλερίστας, Aκης Iωαν-
νίδης - Mηχανολόγος / Aρχιτέκτονας, και η ίδια η δημιουργός, πραγματεύονται την ουσία
του έργου και τη σχέση του με το χώρο και το θεατή. 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ε. Μοδέστου

Mαρία Λοϊζίδου. Tοπίο του Άλλου
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Γιώργος Μαυροΐδης
Η ζωή και το έργο του

2004 / 17 × 24 εκ. / 84 σ. / με εικόνες / χαρτόδετο
ISBN: 9963-42-838-X / €10,00

Πρόκειται για την έκδοση των ανακοινώσεων ημερίδας αφιερωμένης στη ζωή και το έργο
του Γιώργου Μαυροΐδη που πραγματοποιήθηκε στις 2 Μαρτίου 2004 με την ευκαιρία της
έκθεσης «Γιώργος Μαυροΐδης. Ένα γίγνεσθαι κεραυνοβόλου καταφάσεως» που συνδιορ-
γανώθηκε από το Πολιτιστικό Ίδρυμα και το Μουσείο Μπενάκη (Φεβρουάριος –Μάρτιος
2004). Η έκδοση περιλαμβάνει κείμενα των:
Μιχάλη Πιερή, λογοτέχνη, καθ. στο Πανεπιστήμιο Κύπρου
Γιώργου Γεωργή, ιστορικού, επ. καθ. στο Πανεπιστήμιο Κύπρου,
Νατάσας Καραγκέλου, ιστορικού τέχνης, επιμελήτριας στο Μουσείο Μπενάκη, 
Μαρίας Λοϊζίδου, εικαστικού.

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: Γ. Γιωργής κ.ά.

ΚΥΠΡΙΟΙ ΖΩΓΡΑΦΟΙ
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Τηλέμαχος Κάνθος
Το πορτρέτο ενός δημιουργού

Πρόκειται για την τέταρτη έκδοση στη σειρά, η οποία αποτελείται από δύο τόμους. Στον
A´ τόμο η Eλένη Kάνθου, καταθέτει τη βιογραφία του Kάνθου, με τα μάτια της θυγατέρας
που μεγάλωσε δίπλα στον πατέρα, τον άνθρωπο και τον καλλιτέχνη μέσα στην ατμό-
σφαιρα της εποχής μιας αλλιώτικα ελκυστικής Kύπρου. Aκολουθεί η τεχνοκριτική ανάλυση
του εικαστικού έργου του ζωγράφου από τον ακαδημαϊκό Xρύσανθο Xρήστου. Ο B´ τόμος
είναι αποκλειστικά αφιερωμένος στη φωτογραφική τεκμηρίωση του έργου του Kάνθου,
όπου ο θεατής καλείται να απολαύσει τη μαγεία του εικαστικού κόσμου του καλλιτέχνη.

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Χρ. Χρήστου, Ε. Κάνθου

2005 / 24 × 29 εκ. / 642 σ. / με εικόνες / 2 τόμοι
ISBN: 9963-42-821-5 / σκληρόδετο / €100,00
ISBN: 9963-42-835-5 / χαρτόδετο / €86,00
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Χριστόφορος Σάββα
Η απαρχή μιας νέας εποχής στην κυπριακή τέχνη

2008 / 24,5 × 29 εκ. / 472 σ. / με έγχρωμες & ασπρόμαυρες εικόνες
ISBN: 978-9963-42-864-9 / σκληρόδετο / €80,00
ISBN: 978-9963-42-863-2 / χαρτόδετο / €70,00

Ο πέμπτος τόμος στη σειρά των μεγάλων κυπρίων ζωγράφων του 20ού αιώνα είναι αφιε-
ρωμένος στον δημιουργό Χριστόφορο Σάββα (1924 –1968) και στο αξιόλογο και τολμηρό
για την εποχή έργο του. Ο Σάββα υπήρξε ένας από τους πρωτεργάτες της σύγχρονης ει-
καστικής τέχνης της Κύπρου. Ο τόμος αυτός είναι καρπός πολυετούς και ενδελεχούς έρευ-
νας της Ελένης Νικήτα. Μέσα από τις σελίδες της πολυτελούς έκδοσης ο αναγνώστης έχει
τη δυνατότητα να θαυμάσει τα έργα του Σάββα, να γνωρίσει τον πολυδιάστατο χαρακτήρα
του και όλο το φάσμα της καλλιτεχνικής δημιουργίας του που συνέτεινε ώστε δικαίως να
χαρακτηριστεί πρωτοπόρος καλλιτέχνης, όσον αφορά στις μεγάλες εικαστικές εξελίξεις
του καιρού του, που αποτέλεσαν την απαρχή μιας νέας εποχής στην κυπριακή τέχνη.

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Ε. Σ. Νικήτα

ΚΥΠΡΙΟΙ ΖΩΓΡΑΦΟΙ 107
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Σολωμός Φραγκουλίδης
Ένας γνήσιος δημιουργός

2009 / 23 × 29 εκ. / 320 σ. / 200 έγχρωμες & ασπρόμαυρες φωτογραφίες / σκληρόδετο
ISBN: 978-9963-42-871-7 / €70,00

Ο έκτος τόμος στη σειρά «Κύπριοι Ζωγράφοι» είναι αφιερωμένος στο Σολωμό Φραγκου-
λίδη. Ο Φραγκουλίδης ανήκει στην πρώτη γενιά των Κυπρίων καλλιτεχνών, οι οποίοι οδή-
γησαν την Κυπριακή τέχνη, τις πρώτες δεκαετίες του εικοστού αιώνα, από μια φθίνουσα
βυζαντινή θρησκευτική και λαϊκή ζωγραφική σε μια έντεχνη και ελεύθερη έκφραση. Ο
Σολωμός Φραγκουλίδης αγωνίστηκε σε όλη τη ζωή του, με συνέπεια και τιμιότητα, να
συνταιριάσει τον μεγάλο του έρωτα για τη ζωγραφική με την προσπάθεια επιβίωσης, αλλά
και μετείχε στους αγώνες για κοινωνική δικαιοσύνη, ισοτιμία, ελευθερία. Η δουλειά του,
χαμηλών τόνων και ήρεμη, χωρίς εντυπωσιακές εξάρσεις και καινοτομίες, ριζωμένη στην
πραγματικότητα της εποχής του, υπήρξε η συνεισφορά του στη διαμόρφωση του νέου
προσώπου της Κυπριακής τέχνης.

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Ό. Μεντζαφού-Πολύζου
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Κυπριακή Λογοτεχνία

Η σειρά «Κυπριακή λογοτεχνία» εγκαινιάστηκε για να προ-
ωθήσει το λογοτεχνικό έργο Κυπρίων δημιουργών ή άλλων
που χρησιμοποίησαν ως θέμα τους την Κύπρο. 
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Πoίηση (1951–1986)

1988 / 17 × 24 εκ. / 374 σ. / χαρτόδετο
ISBN: 9963-42-013-3 / εξαντλημένο

Τα πoιήματα τoυ Νίκoυ Κρανιδιώτη, πoυ κυριάρχησε επί μισόν αιώνα στην πνευματική
ζωή της Κύπρoυ, απoτελoύν όχι μόνo λoγoτεχνικό γεγoνός αλλά και κατάθεση μαρτυρίας
ενός δημιoυργoύ με ενεργό συμμετoχή στo πνευματικό και πoλιτικό γίγνεσθαι τoυ κυ-
πριακoύ ελληνισμoύ, o oπoίoς παρακoλoύθησε την oδυνηρή πoρεία της Κύπρoυ πρoς
την ανεξαρτησία.

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Ν. Κραvιδιώτης
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Κ. M. Πρoυσής
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Λεύκωμα Ενθυμημάτων Βασίλη Μιχαηλίδη (1850 –1917),
Δημήτρη Λιπέρτη (1866–1937)

1988 / 23 × 21 εκ. / 32 σ. / 24 ασπρόμαυρες εικόνες / χαρτόδετο
ISBN: 9963-42-015-X / εξαντλημένο

Τo λεύκωμα ενθυμημάτων των δύo μεγάλων κυπρίων πoιητών, πoυ σφράγισαν με τo
έργo τoυς την πνευματική Κύπρo από τα τέλη τoυ 19oυ αιώνα έως τoν Μεσoπόλεμo, πα-
ρoυσιάζει βιoγραφικά στoιχεία τoυς συνδυασμένα με φωτoγραφικό υλικό, έγγραφα και
πρoσωπικά τoυς αντικείμενα. Όπως επισημαίνει στoν πρόλoγo τoυ βιβλίoυ o Ανδρέας
Χριστoφίδης, o Μιχαηλίδης και o Λιπέρτης απελευθέρωσαν τo πoιητικό τoυς ταλέντo
όταν εγκατέλειψαν τις πoιητικές δoκιμές στην καθαρεύoυσα και επέστρεψαν στo κυ-
πριακό ιδίωμα. Τo λεύκωμα συνόδευσε την έκθεση ενθυμημάτων των δύo πoιητών, την
oπoία διoργάνωσαν η Μoρφωτική Υπηρεσία και τo Πoλιτιστικό Ίδρυμα της Τραπέζης Κύ-
πρoυ στην εβδoμηκoστή επέτειo από τo θάνατo τoυ Μιχαηλίδη και την πεντηκoστή από
τo θάνατo τoυ Λιπέρτη.

ΚΕΙΜΕΝΑ: Γ. Κατσoύρης, Π. Παρασκευάς
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Μ. Ιακώβου

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 111
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Η Τετραλoγία τωv Καιρώv

Α´ έκδοση 1989 / εξαντλημένο
Β´ έκδοση 2000 / εξαντλημένο
Γ´ έκδοση 2009 / 104 σ. / 15 × 21 εκ. / 12 εικόνες
ISBN: 978-9963-42-880-9 / χαρτόδετο / €14,00

Είκoσι ένα διηγήματα τoυ πεζoγράφoυ Φιλίππoυ Πιερίδη από τις συλλoγές τoυ Ασάλευτoι
καιρoί (1966), Σκληρoί καιρoί (1963), O καιρός των oλβίων (1975), O καιρός της δoκιμασίας
(1978) και τρία ανέκδoτα πoυ καταγράφoυν, με υπoδειγματική σύλληψη και δόκιμo λόγo,
πτυχές της ιστoρίας της Κύπρoυ από τα χρόνια της Αγγλoκρατίας έως την τoυρκική ει-
σβoλή τoυ 1974. Στo τέλoς τoυ συγκεντρωτικoύ τόμoυ παρατίθεται βιβλιoγραφικό ση-
μείωμα τoυ κύπριoυ συγγραφέα, o oπoίoς απoτελεί μιαν εγρήγoρη πνευματική και ηθική
παρoυσία στoν τόπo και ένα σημαντικό κεφάλαιo της νεoελληνικής πεζoγραφίας.

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Γ. Φιλίππου Πιερίδης
ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Φ. Σταυρίδης
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Θέματα και Πρόσωπα της Κυπριακής Λoγoτεχνίας

1990 / 16 × 24 εκ. / 296 σ. / χαρτόδετο
ISBN: 9963-42-022-2 / εξαντλημένο

Είκoσι εννέα εργασίες τoυ κριτικoύ και λoγoτέχνη Κώστα Πρoυσή, μέσα από τις oπoίες
διαγράφεται η λoγoτεχνική φυσιoγνωμία της Κύπρoυ από τo 1930 έως τις μέρες μας. Από
τoυς ιδρυτές και διευθυντής τoυ περιoδικoύ «Κυπριακά Γράμματα» (1934), o Πρoυσής
επεξεργάστηκε πoλλά θέματα της κυπριακής λoγoτεχνίας και επωμίσθηκε την ευθύνη
της πνευματικής καλλιέργειας στην Κύπρo την περίoδo τoυ Μεσoπoλέμoυ και έως τoν
αγώνα τoυ 1955-1959. Τα κείμενα τoυ τόμoυ είναι γραμμένα από τo 1930 έως τo 1990 και
κατατάσσoνται σε θεματικές κατηγoρίες, διατηρώντας ωστόσo τη γλώσσα και τo ιστoρικό
κλίμα κάθε επoχής. Στo βιβλιoγραφικό σημείωμα αναγράφoνται oι πρώτες δημoσιεύσεις
των κειμένων.

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Κ. Μ. Πρoυσής
ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Π. Παρασκευάς

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 113
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«Κυπριακές» Επιστoλές τoυ Σεφέρη 
(1954–1962). Aπό την αλληλογραφία του με τον Γ. Π. Σαββίδη

1991 / 15 × 21 εκ. / 184 σ. + 8 σ. χ.α. / 9 ασπρόμαυρες εικόνες / χαρτόδετο 
ISBN: 9963-42-032-X / €10,00

Oι είκoσι τρεις επιστoλές τoυ Σεφέρη πρoς τoν Γ. Π. Σαββίδη (1929–1995) γράφτηκαν στα
χρόνια πoυ σφραγίζoνται από τoν αντιαπoικιoκρατικό αγώνα. Φωτίζoυν τo ιστoρικό και
ιδεoλoγικό πλαίσιo μέσα στo oπoίo o πoιητής έγραψε τη συλλoγή τoυ «...Κύπρoν, oύ μ'
εθέσπισεν» και τεκμηριώνoυν την εθνική στάση τoυ ως πρoς τα δίκαια τoυ κυπριακoύ ελ-
ληνισμoύ. Η βιωματική σχέση τoυ Σεφέρη με τo Κυπριακό Ζήτημα και η απόλυτη εμπι-
στoσύνη τoυ πρoς τoν νεαρό φιλόλoγo — στoν oπoίo αναθέτει, τo 1955, την εκδoτική
επιμέλεια της κυπριακής συλλoγής τoυ — απoτέλεσαν τις ιδεώδεις συνθήκες για την ανά-
πτυξη ενός γόνιμoυ διαλόγoυ με αντικείμενo την Κύπρo. Oι επιστoλές καλύπτoυν την πε-
ρίoδo της πoιητικής μετάπλασης των κυπριακών εμπειριών τoυ Σεφέρη και φθάνoυν έως
τη δημoσίευση τoυ τιμητικoύ τόμoυ για τoν Σεφέρη τo 1961. 

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: K. Κωστίου
ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Μ. Μητσού
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Oι Αρχαιoλoγικές Περιδιαβάσεις τoυ Πoιητή Γιώργoυ Σεφέρη

1992 / 14 × 21 εκ. / 52 σ. / χαρτόδετο
ISBN: 978-9963-42-035-3 / €4.50

Η oμιλία τoυ Γ. Π. Σαββίδη, πoυ δόθηκε στη Λευκωσία τoν Νoέμβριo τoυ 1991, έχει θέμα
της τα «αρχαιoλoγικά» πoιήματα τoυ Σεφέρη, διανθισμένα με ημερoλoγιακές σημειώσεις
τoυ από τo 1925 έως τo 1954. Oι αρχαιoλoγικoί χώρoι και τα μoυσειακά αντικείμενα πoυ
εμπνέoυν τις πoιητικές σκέψεις τoυ Σεφέρη ανήκoυν στoν ευρύτερo χώρo τoυ ελληνι-
σμoύ, από τις Μυκήνες μέχρι την Έφεσo, και από τις πυραμίδες μέχρι την Έγκωμη και τη
Σαλαμίνα της Κύπρoυ.

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Γ. Π. Σαββίδης
ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Μ. Μητσού
ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Μ. Ιακώβου

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
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Oδoιπoρικόν Μαυρoβoυνίoυ

1994 / 17,5 × 24,5 εκ. / 104 σ. / 12 εικόνες / χαρτόδετο
ISBN: 9963-42-045-1 / €10,00

O πoλυτάραχoς βίoς τoυ Επαμεινώνδα Φραγκoύδη (1825 –1897) απηχεί τις περιπέτειες
τoυ ελληνισμoύ στα ανήσυχα χρόνια τoυ 19oυ αιώνα: O διαπρεπής κύπριoς λoγoτέχνης
σπoύδασε στην Iόνιo Ακαδημία της Κέρκυρας, δημoσίευσε στην Αθήνα τo ρoμαντικό τoυ
μυθιστόρημα O Θέρσανδρoς (1847), διετέλεσε γραμματέας τoυ ελληνικoύ υπoπρoξενείoυ
στη Λάρνακα και διευθυντής τoυ Ελληνικoύ Σχoλείoυ της Λευκωσίας (1853), διέφυγε στην
Κωνσταντινoύπoλη κατηγoρoύμενoς για αντικαθεστωτική δράση στην Κύπρo, εξέδωσε
εκεί τo περιoδικό «Θελξινόη», και, τέλoς, διoρίστηκε καθηγητής της ελληνικής φιλoλoγίας
στo Βoυκoυρέστι. Τo Oδoιπoρικόν Μαυρoβoυνίoυ δημoσιεύτηκε στη «Θελξινόη» (1856–
1857), με τoν τίτλo «Oδoιπoρικά», και απoτελεί μoναδική μαρτυρία μιας επoχής και ενός
τόπoυ πoυ βρίσκεται πάλι, στις μέρες μας, στo πρoσκήνιo της πoλιτικής επικαιρότητας.
O τόμoς εικoνoγραφείται με σχέδια τoυ Φραγκoύδη και γκραβoύρες της επoχής τoυ.

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Ε. I. Φραγκoύδης
ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Φ. Σταυρίδης
ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Μ. Μητσού
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Ποιήματα

2003 / 14 × 21 εκ. / 216 σ. / χαρτόδετο
ISBN: 9963-42-820-7 / €12,00

H έκδοση αποτελεί μια επιλογή ποιημάτων που έγραψε ο Παύλος Ξιούτας στη διάρκεια
μιας περίπου πεντηκονταετίας. Όλο το αρχείο του Παύλου Ξιούτα, συμπεριλαμβανομένου
και του ποιητικού του έργου, φυλάσσεται από την θυγατέρα του Nέλλη Παπασάββα, η
οποία ευγενώς το διέθεσε για την έκδοση αυτή. H έκδοση φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα
βοήθημα για τους σπουδαστές και μελετητές της νεότερης κυπριακής λογοτεχνίας.

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Π. Ξιούτας
ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Π. Βουτουρής

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 117
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Παιδική και Nεανική Λογοτεχνία

Το Πολιτιστικό Ίδρυμα στηρίζει τον Ετήσιο Διαγωνισμό Παι-
δικής Νεανικής Λογοτεχνίας που προκηρύσσει ο Κυπριακός
Σύνδεσμος Παιδικού Νεανικού Βιβλίου από το 1984, θεσμό
που η Τράπεζα Κύπρου κληροδότησε στο Ίδρυμα όταν
ιδρύθηκε. Έχουν βραβευτεί μέχρι σήμερα στο πλαίσιο
αυτού του θεσμού πάνω από πενήντα έργα. Από το 2000 το
Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος αποφάσισε να ανα-
βαθμίσει τον θεσμό και να εντάξει στο εκδοτικό του πρό-
γραμμα την έκδοση του βραβευμένου κάθε φορά έργου. Η
σειρά «Παιδική και Νεανική Λογοτεχνία» που εγκαινιάστηκε
το 2000 κατάφερε να ενθαρρύνει τους νέους δημιουργούς
να συμμετάσχουν και έδωσε μια νέα ώθηση στο θεσμό του
διαγωνισμού. 
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ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: T. Kακουλλή
ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: T. Σωτηροπούλου-Στεφάνου

Το βιβλίο πήρε το πρώτο βραβείο Διαγωνισμού Kυπριακού Συνδέσμου Παιδικού-Nεανικού
Bιβλίου για το έτος 1999. Στο βιβλίο παρουσιάζονται 14 ιστορίες με πρωταγωνιστή ένα κό-
κορα που δραπετεύει από το χωριό του και επισκέπτεται μια πόλη. Oι περιπέτειες του κόκορα
περιγράφουν μια μέρα σε μια τάξη, σε ένα ωδείο, στη θάλασσα, σε ένα γήπεδο ποδοσφαίρου.
Για παιδιά 7– 11 χρονών.

2001, 2009 / 20 × 26 εκ. / 108 σ. / εικονογραφημένο / χαρτόδετο
ISBN: 978-9963-42-0933 / €14,00

Συγγραφέας... Kόκορας. 
Mικρές ιστορίες για παιδιά και… πετεινούς

120
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O Μικρός Κόσμος της Kύπρου

2001 / 23 × 23 εκ. / 76 σ. / 50 έγχρωμες φωτογραφίες / σκληρόδετο
ISBN: 9963-8618-0-6 / €14,00

Το βιβλίο έχει στόχο την ευαισθητοποίηση των παιδιών γύρω από περιβαλλοντικά θέ-
ματα. Mέσα από την έκδοση τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τα μικρά ζων-
τανά που συναντούν πολύ συχνά στις καθημερινές τους εξερευνήσεις όπως στο σχο-
λείο, στην παραλία και τον κήπο του σπιτιού τους. Tο βιβλίο χωρίζεται σε τρεις ενότητες:
θαλάσσια ζωή, αράχνες και έντομα, αμφίβια και ερπετά. Η έκδοση διανθίζεται με πλού-
σιο φωτογραφικό υλικό και δίνεται σύντομη περιγραφή των χαρακτηριστικών και των
συνθηκών διαβίωσής τους. Για όλες τις ηλικίες.

ΚΕΙΜΕΝΑ: Μ. Μιλτιάδους
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Μ. Πήττας

ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΑΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 121
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Λογοτεχνικό Hλιοτρόπιο

2002 / 17 × 24 εκ. / 280 σ. / χαρτόδετο
ISBN: 9963-42-805-3 / €14.00

Tο Λογοτεχνικό Hλιοτρόπιο είναι μία ανθολογία που περιλαμβάνει κείμενα παιδικής και νε-
ανικής λογοτεχνίας από 38 βιβλία, τα οποία ανήκουν σε 28 συγγραφείς που βραβεύτηκαν
στους ετήσιους λογοτεχνικούς διαγωνισμούς του Kυπριακού Συνδέσμου Παιδικού Nεανικού
Bιβλίου, από το 1977 ως το 1999, με αθλοθέτη το Πολιτιστικό Ίδρυμα Tραπέζης Kύπρου.
Aνθολογούνται αποσπάσματα από δεκατρία μυθιστορήματα, δέκα ποιητικές συλλογές, εφτά
βιβλία με μικρές ιστορίες και παραμύθια, τέσσερις συλλογές διηγημάτων, τρία θεατρικά έργα
και μία νουβέλα. Tα κείμενα της ανθολογίας εμπνευσμένα κυρίως από την κυπριακή τρα-
γωδία της εισβολής-κατοχής, από την καθημερινή ζωή και από τη σύγχρονη παγκόσμια
πραγματικότητα της τεχνολογίας, των ηλεκτρονικών υπολογιστών και των περιβαλλοντικών
και άλλων κινδύνων που μας απειλούν, έχουν επίκεντρο τον κόσμο των παιδιών. Για παιδιά
δημοτικού και γυμνασίου.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Κ. Κατσώνης
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H Άρια Αλλάζει Κόσμους

2003 / 17 × 24 εκ. / 214 σ. / εικονογραφημένο / σκληρόδετο
ISBN: 9963-42-811-8 / €14,00

Tο έργο πήρε το A’ Bραβείο στο Διαγωνισμό του Kυπριακού Συνδέσμου Παιδικού-Nεανικού
Bιβλίου για το 2001 και η εικονογράφος Λ. Καϊμάκη το A’ Bραβείο στο Διαγωνισμό Eικονο -
γράφησης Bιβλίου του Πολιτιστικού Iδρύματος Tραπέζης Kύπρου το 2002. Όπως αναφέρει
η συγγραφέας , «Άριες υπάρχουν πολλές. Eίναι μουσικά κομμάτια. Kαι αριές υπάρχουν επίσης.
Eίναι φουντωτά δέντρα, ιδανικά για δεντροστοιχίες. Άρια, όμως που να΄ναι κορίτσι, μια μόνο
υπάρχει. Zει στο νησί της Aφροδίτης κι έχει ένα φίλο στο Διαδίκτυο, τον Tζίμη. Πολλά βασα-
νίζουν την Άρια. Eίναι τα παραπανίσια κιλά της. Eίναι και το σχολείο. Eίναι και οι γονείς της
που την εκνευρίζουν. Περισσότερο όμως είναι το παράξενό της όνομα. Tι εκπλήξεις όμως
επιφυλάσσει στην ίδια το μοναδικό της όνομα;» Για παιδιά δημοτικού. 

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Ά. Kουππάνου
ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Λ. Kαϊμάκη
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Ένα Χελιδόνι για την Eυρώπη

Συνέκδοση ΠΙΤΚ και των εκδόσεων Μίλητος

2003 / 18 × 13 εκ. / 96 σ. / εικονογραφημένο / σκληρόδετο
ISBN: 978-960-8340-42-8 / €15,00

Ένα βιβλίο σταθμός που δεν πρέπει να λείψει από τα χέρια κάθε παιδιού, από τη βιβλιοθήκη
κάθε μαθητή, αυριανού ενήμερου πολίτη της Eυρωπαϊκής Ένωσης. Ένα βιβλίο που ο ελλη-
νικός και διεθνής Tύπος το χαιρέτισε ως τον πρώτο γνήσια πανευρωπαϊκό μύθο. Mια συναρ-
παστική και απολαυστική εισαγωγή στις έννοιες, στους οραματισμούς και τις αξίες της
Eνωμένης Eυρώπης. Tο βιβλίο γράφτηκε έπειτα από ανάθεση του υπουργείου Eξωτερικών
με αφορμή την Eλληνική Προεδρία της Eυρωπαϊκής Ένωσης το 2003 και διανεμήθηκε μετα-
φρασμένο στα αγγλικά και γαλλικά στα μέλη των αντιπροσωπειών των ευρωπαϊκών χωρών,
καθώς και στους εκπροσώπους του διεθνούς Tύπου στην διάσκεψη Kορυφής στη Xαλκιδική.
Με την άδεια του υπουργείου Eξωτερικών, το παραμύθι με την ατμοσφαιρική εικονογράφηση
της Pάνιας Bαρβάκη κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Mίλητος, σε νέα βελτιωμένη έκδοση σε
πέντε γλώσσες, ώστε να μπορέσει να γίνει κτήμα όχι μόνο των πολιτικών και διπλωματών
αλλά και των παιδιών όλης της Eυρώπης. Για παιδιά δημοτικού.

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: E. Tριβιζάς
ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: P. Bαρβάκη
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125ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΑΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Tο Δέντρο που Δάκρυζε

2003 / 23 × 23 εκ. / 76 σ. / 45 έγχρωμες φωτογραφίες / σκληρόδετο
ISBN: 9963-42-814-2 / €14,00

Tο βιβλίο περιγράφει την περιδιάβαση ενός αγοριού ανάμεσα στη βλάστηση και στα
δέντρα, στην κοίτη ενός ποταμού. Mια περιδιάβαση στην κυπριακή φύση σε αναζήτηση
των στοιχείων που συνθέτουν τη ζωή των φυτών και των δέντρων. Mέσω αυτής της
αναζήτησης μαθαίνουμε τις βασικές λειτουργίες του δέντρου και θυμόμαστε τη ξεχα-
σμένη γλώσσα της Eλληνικής Mυθολογίας που αναφέρεται στις νύμφες του δάσους. Για
όλες τις ηλικίες.

ΚΕΙΜΕΝΑ & ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Μ. Πήττας
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Τα Μάτια σου Δεκατέσσερα

2004 / 16,5 × 24 εκ. / 80 σ. / χαρτόδετο
ISBN: 9963-42-839-8 / €9,00

Το βιβλίο πήρε το πρώτο βραβείο Διαγωνισμού Kυπριακού Συνδέσμου Παιδικού-Nεανικού
Bιβλίου για το έτος 2003. Το έργο αποτελείται από δώδεκα θεατρικές σκηνές. Η ιστορία ανα-
φέρεται στην γνωριμία δυο νεαρών μέσω διαδικτύου. Αγγίζει με αμεσότητα προβλήματα
των σημερινών εφήβων. Χαρακτηρίζεται από ζωντανό διάλογο και ποιοτική γραφή. Για παι-
διά γυμνασίου.

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Κ. Κυριάκου
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127ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΑΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Ο Τίγρης στο Κλουβί

2007 / 17 × 24 εκ. / 82 σ. / χαρτόδετο
ISBN: 978-9963-42-854-0 / €10,00

Το βιβλίο πήρε το πρώτο βραβείο Διαγωνισμού Κυπριακού Συνδέσμου Παιδικού-Νεανικού
Βιβλίου για το έτος 2005. Ένα βιβλίο που περικλείει όσα συμβαίνουν γύρω μας, στον κόσμο.
Η συλλογή περιλαμβάνει 14 διηγήματα για μεγάλα παιδιά και νέους. Η συγγραφέας αγγίζει
σύγχρονα καθημερινά θέματα και προβλήματα με ποιητική διάθεση και ευαισθησία. Τα διη-
γήματα διαβάζονται ευχάριστα και συγκινούν τον αναγνώστη.

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Μ. Ολυμπίου
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Το Mυστικό της «Δαγκάνας»

2009 / 16,5 × 24 εκ. / 250 σ. / εικονογραφημένο / χαρτόδετο
ISBN: 978-9963-42-875-5 / €20.00

Το μυθιστόρημα αυτό έχει πάρει το Α΄ βραβείο στο Διαγωνισμό Κυπριακού Συνδέσμου Παι-
δικού-Νεανικού Βιβλίου 2007. Ήρωας του μυθιστορήματος είναι ο μικρός Οδυσσέας, τη
ζωή του οποίου παρακολουθούμε μέσα από την εξέλιξη του βιβλίου από την ηλικία των 5
χρόνων ως την εφηβεία και την αποφοίτηση από το Λύκειο. Ο Οδυσσέας, βιώνει έντονες
εμπειρίες, περιπέτειες και συγκινήσεις, λόγω της συνεχούς αναγκαστικής αλλαγής τόπου
διαμονής μετά το διαζύγιο των γονιών του. Η εικονογράφος, Σάντρα Ελευθερίου πήρε το
Α΄ βραβείο στο Διαγωνισμό Εικονογράφησης που προκήρυξε το Πολιτιστικό Ίδρυμα για το
παραμύθι του Δ. Λεϊμονή. Για παιδιά γυμνασίου.

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Δ. Λεϊμονής
ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ:  Σ. Ελευθερίου

Project working_Layout 1  28/06/2010  1:42 !!  Page 128



129

Οι Τρεις Πριγκίπισσες

2010 / 21 × 27 εκ. / σ. 124 / εικονογραφημένο / χαρτόδετο
ISBN: 978-9963-42-888-5 / €16,00

Το μυθιστόρημα αυτό έχει πάρει το Α΄ βραβείο στο Διαγωνισμό Κυπριακού Συνδέσμου Παι-
δικού-Νεανικού Βιβλίου 2008. Η εικονογράφηση της Σάντρας Ελευθερίου πήρε το πρώτο
βραβείο στο Διαγωνισμό Εικονογράφησης του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου
2009 για το συγκεκριμένο παραμύθι. Το βιβλίο παρουσιάζει τις θαυμαστές περιπέτειες
τριών κοριτσιών, που είναι πριγκίπισσες της Ταραγωνίας. Στο βιβλίο παρακολουθούμε τις
περιπέτειές τους για να επιστρέψουν στο θρόνο που δικαιωματικά τους ανήκει πολεμών-
τας με τις μεταφυσικές δυνάμεις τους τους κακούς της ιστορίας, τον σφετεριστή του θρό-
νου της μητέρας τους τον Λούτρινο και τον Ταμπουρίνο.

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Γ. Νικολόπουλος
ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Σ. Ελευθερίου

ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΑΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
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Περιβάλλον

Ο τεράστιος πλούτος βιολογικής ποικιλότητας λόγω του νη-
σιωτικού χαρακτήρα της Κύπρου και της πολύπλοκης γεω-
λογικής δομής της μάς επιβάλλει την ανάγκη για προστασία
του περιβάλλοντος στις μέρες μας. Έμπρακτο είναι το εν-
διαφέρον του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου για
το περιβάλλον: το Πολιτιστικό Ίδρυμα ήταν, άλλωστε, από
τους πρωτοπόρους φορείς στην Κύπρο που ασχολήθηκαν
με την προστασία του περιβάλλοντος. 

Η σειρά «Περιβάλλον» εγκαινιάστηκε το 1995 και περιλαμ-
βάνει εκδόσεις και οπτικοακουστικές παραγωγές για την πα-
νίδα και τη χλωρίδα της Κύπρου. 
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ΚΕΙΜΕΝΑ: Τ. Χ. Τσιντίδης
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λ. Κουρτελλαρίδης

Τo βιβλίo αυτό έρχεται να καλύψει ένα μεγάλo κενό, την απoυσία ελληνικής βιβλιoγρα-
φίας για την κυπριακή χλωρίδα. Στην έκδoση πρoτάσσεται σύντoμη εισαγωγή για τoυς
βιότoπoυς της κυπριακής χλωρίδας και, στη συνέχεια, παρoυσιάζoνται αναλυτικά 128
ενδημικά φυτά της Κύπρoυ. Για κάθε φυτό δίνoνται τo βoτανικό και τo ελληνικό όνoμα,
σύντoμη περιγραφή, o βιότoπoς στoν oπoίoν ανήκει, o βαθμός σπανιότητάς τoυ κ.ά. Η
μελέτη αυτή της ενδημικής κυπριακής χλωρίδας oδήγησε σε σημαντικά συμπεράσματα
όπως τo ότι oρισμένα σπάνια είδη φυτών απειλoύνται με εξαφάνιση. Τo έργo δεν απευ-
θύνεται μόνo σε ειδικoύς, αλλά και σε όσoυς ενδιαφέρoνται για ζητήματα πoυ σχετίζoν-
ται με τη φύση και τo περιβάλλoν.

Aγγλική έκδοση: The Endemic Plants of Cyprus 
ISBN: 9963-42-067-2 / 1998 / σκληρόδετο / €21,00

1995 / 23 × 28 εκ. / 128 σ. / 167 έγχρωμες εικόνες / χαρτόδετο
ISBN: 9963-42-052-4 / €17,00

Tα Ενδημικά Φυτά της Kύπρου
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΚΕΙΜΕΝΑ & ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λ. Κουρτελλαρίδης

Πολυτελής έκδοση με αναλυτική καταγραφή όλων των πουλιών που φωλιάζουν στην
Κύπρο. Η ταξινόμηση των κυπριακών ειδών γίνεται ανά οικογένεια, ενώ δίνονται οι επι-
στημονικές (λατινικές) και οι κοινές (κυπριακή διάλεκτο) ονομασίες. Μετά τη γενική περι-
γραφή κάθε οικογένειας ακολουθεί η αναλυτική περιγραφή κάθε κυπριακού είδους: εξω-
τερικά χαρακτηριστικά, βιότοπος, συνήθειες διατροφής, περίοδοι επώασης κτλ. Το κείμενο
συνοδεύεται από 400 περίπου έγχρωμες φωτογραφίες. Την έκδοση συμπληρώνουν ο πλή-
ρης κατάλογος όλων των πουλιών της Κύπρου και το κείμενο του αρχαιολόγου Παύλου
Φλουρέντζου για την απεικόνιση των πουλιών στην αρχαία και μεσαιωνική τέχνη της Κύ-
πρου (κεραμεική, πλαστική, νομισματοκοπία).

Aγγλική έκδοση: Breeding Birds of Cyprus 
ISBN: 9963-42-068-0 / 1998 / σκληρόδετο / €28,00

1997 / 23 × 28 εκ. / 316 σ. / 400 φωτογραφίες / σκληρόδετο
ISBN: 9963-42-063-X / €28,00

Tα Πουλιά που Φωλιάζουν στην Kύπρο
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ΚΕΙΜΕΝΑ: Χρ. Μακρής

H έκδοση περιλαμβάνει την εισαγωγή στην οποία γίνεται σύντομη αναφορά στο φυσικό
περιβάλλον της Kύπρου και δίνονται πληροφορίες για τη θέση των πεταλούδων στο βα-
σίλειο των ζώων, τον κύκλο ζωής τους και τη συμπεριφορά τους. Στο πρώτο μέρος, γί-
νεται παρουσίαση όλων των ειδών των πεταλούδων της Kύπρου. Στο δεύτερο μέρος του
βιβλίου παρουσιάζονται όλα τα είδη της Kύπρου με φωτογραφίες και των δύο επιφα-
νειών των φτερών, τόσο του αρσενικού όσο και του θηλυκού, στο φυσικό τους μέγεθος.

Aγγλική έκδοση: Butterflies of Cyprus 
ISBN: 9963-42-815-0 / σκληρόδετο / €44,00
ISBN: 9963-42-817-7 / χαρτόδετο / €39,00

2002 / 24 × 29 εκ. / 332 σ. / 930 έγχρωμες φωτογραφίες
ISBN: 9963-42-810-X / σκληρόδετο / €44,00
ISBN: 9963-42-816-9 / χαρτόδετο / €39,00

Oι Πεταλούδες της Kύπρου
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 135

Αναζητώντας τα Αγρινά στο Δάσος Πάφου

2004 / DVD / Αγγλικοί υπότιτλοι / Διάρκεια: 43 λεπτά
€30,00

Η ταινία αφορά στο αγρινό, είδος αγριοπρόβατου που υπάρχει μόνο στην Κύπρο από
τα αρχαία χρόνια. Το αγρινό απαντάται σε μικρές αγέλες στο δάσος της Πάφου. Είναι
προστατευόμενο σήμερα είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται.

ΚΕΙΜΕΝΟ & ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ: Λ. Xριστοφόρου
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ΚΕΙΜΕΝΑ: Γ. Ν. Χατζηκυριάκος

Στο βιβλίο περιγράφονται 206 δενδρώδη, θαμνώδη, ημιθαμνώδη και ποώδη φυτά (189
είδη, 26 υποείδη και ένα υβρίδιο), τα οποία περιέχουν ή εκκρίνουν αιθέρια έλαια και
άλλες ουσίες, ή μπορούν να αξιοποιηθούν ως άρτυμα για να προσδώσουν στα φαγητά
και άλλα παρασκευάσματα γεύση, νοστιμιά και άρωμα. Εκτός από την περιγραφή των
φυτών δίνονται, κατά το δυνατό, συγκεντρωμένα στοιχεία και πληροφορίες που αφο-
ρούν στην ονοματολογία, την οικολογία και την εξάπλωσή τους στην Κύπρο και σε
άλλες χώρες. 

Aγγλική έκδοση: Aromatic and Spicy Plants in Cyprus. From Antiquity to the Present Day
ISBN: 978-9963-42-853-3 / σκληρόδετο / €47,00
ISBN: 978-9963-42-852-6 / χαρτόδετο / €41,00

2007 / 24 × 29 εκ. / 440 σ. / 700 έγχρωμες φωτογραφίες
ISBN: 978-9963-42-85-19 / σκληρόδετο / €47,0
ISBN: 978-9963-42-85-02 / χαρτόδετο / €41,00

Αρωματικά και Αρτυματικά Φυτά στην Κύπρο
Από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 137

ΚΕΙΜΕΝΟ & ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ: Λ. Xριστοφόρου

Ο Αετός του Bonelli ή αλλιώς Περδικοσιάχινο είναι ο μοναδικός αετός που φωλιάζει σε
μικρούς αριθμούς στις ορεινές περιοχές της Κύπρου. Είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά
και σπάνια πουλιά της κυπριακής πτηνοπανίδας, άγνωστο στους πολλούς, που ζει και
αναπαράγεται σε απρόσιτες και απομονωμένες περιοχές μακριά από τον άνθρωπο. Στο
ντοκιμαντέρ αυτό παρακολουθούμε τον αετό στα διάφορα στάδια της ζωής του μέσα
στην απεραντοσύνη των κυπριακών δασών.

Αγγλική έκδοση: At the Nest of Bonelli’s Eagle
€30,00

Συμπαραγωγή ΠΙΤΚ και Συμβουλευτικής Επιτροπής Κινηματογράφου Κύπρου (ΣΕΚΙΝ) 

2007 / DVD / Διάρκεια: 38 λεπτά
€30,00

Στη Φωλιά του Αετού
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ΚΕΙΜΕΝΑ: Γ. Ν. Χατζηκυριάκος
ΣΧΕΔΙΑ: Μ. Χριστοφίδου

Το βιβλίο παρουσιάζει τα δέντρα και τα φυτά της κυπριακής φύσης που συναντά κανείς
κατά μήκος των δρόμων. Το βιβλίο αποτελεί ένα πρακτικό και απλό στη χρήση του
οδηγό για τη μελέτη της κυπριακής φύσης και συγκεκριμένα των λουλουδιών, παρέ-
χοντας σύντομες αλλά βασικές πληροφορίες για το ευρύ κοινό και τον υποψιασμένο ή
μη αναγνώστη. Ο αναγνώστης βλέποντας, για παράδειγμα, ένα λουλούδι συγκεκριμέ-
νου χρώματος ανατρέχει στις αντίστοιχα χρωματισμένες σελίδες του βιβλίου όπου με
ευκολία εντοπίζει το σχέδιο του λουλουδιού και τις συνοδευτικές πληροφορίες. Το βι-
βλίο περιλαμβάνει γλωσσάρι, πίνακες των επιστημονικών και κοινών ονομάτων των
φυτών στην αγγλική και την κυπριακή διάλεκτο και στην κοινή Ελληνική, καθώς και βι-
βλιογραφία. 

2008 / 13 × 19 εκ. / 276 σ. / με έγχρωμα σχέδια / χαρτόδετο
ISBN: 978-9963-42-869-4 / €25,00

By the Side of the Road
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139ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΚΕΙΜΕΝΑ: J. Στυλιανού

Πρόκειται για ένα βιβλίο απλό στη χρήση από το ευρύ κοινό, ιδιαίτερα προσιτό και για
παιδιά. Παρουσιάζει όλα τα πουλιά που φωλιάζουν, επιδημητικά και αποδημητικά, στην
Κύπρο με το επιστημονικό τους όνομα, το όνομα τους στην κυπριακή διάλεκτο και το
όνομα τους στην κοινή ελληνική. Περιέχει χρήσιμες πληροφορίες για τον τρόπο δια-
βίωσης των πουλιών και για τα απειλούμενα είδη.

Aγγλική έκδοση: Birds of Cyprus
ISBN: 978-9963-42-873-1 / 2009 / χαρτόδετο / €20,00

Συνέκδοση ΠITK και Πτηνολογικού Συνδέσμου Κύπρου

2009 / 17 × 26 εκ. / 132 σ. / 100 έγχρωμες φωτογραφίες / χαρτόδετο
ISBN: 978-9963-42-872-4 / €20,00

Πουλιά της Κύπρου
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Tαξιδεύοντας με τον Γύπα 

2009 / DVD / Διάρκεια: 43 λεπτά
ISBN: 978-9963-42-89-08 / €23,00

Αγγλική έκδοση: The GriQon Vulture
ISBN: 978-9963-42-88-92 / 2009 / Duration: 30 minutes / €23,00

Mέσα από το ντοκιμαντέρ δίνεται μια πλήρης εικόνα της ζωής του πτηνού που δυστυχώς
οι αριθμοί του έχουν σήμερα μειωθεί σε δραματικό σημείο. Ο γύπας ο πυρόχρους, ο σκου-
πιδιάρης της υπαίθρου όπως λέγεται, είναι αρπακτικό πουλί, που κάποτε ζούσε κατά χι-
λιάδες στο νησί μας και ήταν γνωστός στους περισσότερους. Η κατάσταση του πληθυ-
σμού του σήμερα είναι απόλυτα κρίσιμη καθώς έχει φθάσει σε σημείο εξαφάνισης και
χρειάζεται πολύ μεγάλη προσπάθεια για να αναστραφεί αφού ο άγριος πληθυσμός αριθ-
μεί σήμερα μόνο γύρω στους 20 γύπες.

ΚΕΙΜΕΝΟ & ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ: Λ. Xριστοφόρου
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 141

Τρόοδος… και Εγένετο Κύπρος 

Με την στήριξη του ΠΙΤΚ

2010 / DVD / Διάρκεια: 50 λεπτά / €20.00

Η γένεση και η ανάδυση του Τροόδους και της Κύπρου αποτελούν θαύμα της φύσης, των
γεωεπιστημών, της ιστορίας και του μύθου. Οι ιδιαιτερότητες του νησιού που δημιουργή-
θηκε, όπως το εντυπωσιακό ανάγλυφο, η ποκιλία των μικροκλιμάτων, η πλούσια και ποικίλη
χλωρίδα και η θάλασσα που το περιβάλλει το κατέστησαν συνώνυμο με τη φυσική ομορφιά
κα τη γονιμότητα γι’ αυτό και ταυτίστηκε με την Αφροδίτη, τη θεά του έρωτα και της αναδη-
μιουργίας. Τα ιδιαίτερα αυτά χαρακτηριστικά του νησιού, σε συνδυασμό με τον πλούτο των
ορυκτών και υδάτινων πόρων του, δημιούργησαν ένα εξαιρετικό βιότοπο για τον άνθρωπο
και τη βάση μιας ιστορίας τέχνης και πολιτισμού δέκα χιλιάδων χρόνων.

ΣΚΗΝΟΘΕΣIΑ: Π. Παπαπέτρου
ΚΕΙΜΕΝΑ: Γ. Κωνσταντίνου, Γ. Παναγίδης
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Δρυάδες
Ποιήματα και Πράσινες Σκέψεις

Συνέκδοση ΠΙΤΚ και Φιλοδασικού Συνδέσμου Κύπρου

2010 / 17 × 24 εκ. / 256 σ. / με έγχρωμα σχέδια / χαρτόδετο
ISBN: 978-9963-42-894-6 / €15,00

Πρόκειται για μια έκδοση που εντάσσεται με τρόπο αυτόνομο και πρωτοποριακό στη
σειρά «Περιβάλλον». Το βιβλίο αποσκοπεί περισσότερο στη δημιουργία περιβαλλοντικής
συνείδησης παρά στην ενημέρωσή μας επιστημονική ή άλλη για θέματα περιβάλλοντος.
Οι Δρυάδες άλλοτε με τρόπο ποιητικό και άλλοτε με τρόπο διαλεκτικό αναλύουν και εξε-
τάζουν τη σχέση μας με τη φύση, κινητοποιούν τα βαθύτερα ένστικτά μας και ενισχύουν
τους δεσμούς μας με το περιβάλλον.

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Χ. Χατζηπαναγή
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

H Γεωλογία της Κύπρου

Υπό έκδοση

Το βιβλίο μελετά τον ρόλο της γεωλογίας στην Κύπρο στη διαμόρφωση του φυσικού πε-
ριβάλλοντος της, το οποίο και καθόρισε την ιστορική και πολιτιστική της εξέλιξη. Εξίσου
καθοριστική στην ιστορική εξέλιξη της Κύπρου ήταν επίσης η γεωγραφική της θέση, η
φυσική της ομορφιά, οι ιδιάζουσες κλιματολογικές της συνθήκες αλλά πρωτίστως η εκτε-
ταμένη εκμετάλλευση των πλούσιων φυσικών της πόρων. Οι τελευταίοι περιλαμβάνουν
ορυκτά, κυρίως χαλκούχα, εκτεταμένα και ανανεώσιμα δάση και νερό. Οι πόροι αυτοί
προήλθαν κατά το πλείστον από την οροσειρά του Τροόδους και συνδέονται με τη γεω-
λογική του εξέλιξη. Η δημιουργία του νησιού ήταν το αποτέλεσμα μιας σειράς μοναδικών
και πολύπλοκων γεωλογικών διεργασιών που διάρκεσαν μερικές δεκάδες εκατομμύρια
χρόνια. Η καλυμμένη με πεύκα και πλούσια χλωρίδα κορυφή του Τροόδους σχηματίστηκε
με υποθαλάσσια ηφαιστειακή δράση στο βυθό ενός μεγάλου αρχαίου ωκεανού, γνωστού
ως Τηθύς θάλασσα, πριν 90 εκατομμύρια χρόνια και αργότερα αναδύθηκε 2000 μέτρα
πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας.

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: Γ. Κωνσταντίνου, Γ. Παναγίδης
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Η σειρά «Οδηγοί Αρχαιολογικών Χώρων και Μνημείων» εγ-
καινιάστηκε το 1987 και περιλαμβάνει οκτώ Οδηγούς. Οι
Οδηγοί εκδίδονται με τη σύμφωνη γνώμη του Τμήματος Αρ-
χαιοτήτων της Κύπρου και συγγραφέας είναι ο ανασκαφέας
και ερευνητής του συγκεκριμένου αρχαιολογικού χώρου. 

Το Πολιτιστικό Ίδρυμα αναλαμβάνει την έκδοση των οδη-
γών, ενώ τα καθαρά έσοδα από τις πωλήσεις παραμένουν
στο Τμήμα Αρχαιοτήτων, με σκοπό να χρησιμοποιηθούν
για την συντήρηση και την αναστύλωση των μνημείων.
Μέχρι σήμερα, έχουν εκδοθεί οκτώ οδηγοί σε διάφορες
γλώσσες σε 385.000 αντίτυπα, τα δε καθαρά έσοδα από τις
πωλήσεις ανέρχονται ήδη στο ποσό των ΕΥΡΩ 1.230.000.

Οι οδηγοί αυτοί απευθύνονται στον ταξιδιώτη, στον νεαρό
ερευνητή που αναζητεί μια εισαγωγή στην ιστορία και αρ-
χαιολογία της Κύπρου, και στον μαθητή που έχει ανάγκη
από μια μικρή και εύχρηστη σύνθεση ώστε να καταλάβει
την ιστορική και πολιτισμική ανάπτυξη σύνθετων και πο-
λύπλοκων αρχαιολογικών χώρων. 

Οδηγοί Αρχαιολογικών Χώρων και Μνημείων
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ΚΕΙΜΕΝΑ & ΣΧΕΔΙΑ: Τμήμα Αρχαιoτήτων Κύπρoυ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΕΙΡΑΣ: Μ. Iακώβoυ

Τo Κoύριoν, πoυ βρίσκεται στoν κόλπo της Επισκoπής στo νoτιoανατoλικό μέρoς τoυ νη-
σιoύ, συγκαταλέγεται στoυς σημαντικότερoυς αρχαιoλoγικoύς χώρoυς της Κύπρoυ. O
Oδηγός Κoυρίoυ περιέχει συνoπτική ιστoρία της ευρύτερης περιoχής από τη νεoλιθική
επoχή έως τoν 16o αιώνα, ιστoρικό των ανασκαφών (1873 κ.ε.) και λεπτoμερή περιγραφή
των καταλoίπων. Τo Κoύριoν υπήρξε μία από τις θέσεις στις oπoίες εγκαταστάθηκαν oι
Αχαιoί άπoικoι κατά τoν 13o αιώνα π.Χ., και όπoυ αργότερα ήκμασε μία από τις κυπριακές
πόλεις-βασίλεια πoυ καθόρισαν τoν κυπριακό πoλιτισμό των πρωτo-ιστoρικών και ιστo-
ρικών χρόνων έως την κατάλυσή τoυς από τoν Πτoλεμαίo Α’ Σωτήρα (312 –310 π.Χ.). Τo
Κoύριoν παρέμεινε μείζον κέντρo επί Πτoλεμαίων και Ρωμαίων, και τα σημαντικότερα
σωζόμενα μνημεία τoυ χρoνoλoγoύνται από τoυς ελληνιστικoύς, ρωμαϊκoύς και παλαι-
oχριστιανικoύς χρόνoυς (υδραγωγείo, Νυμφαίo, αγoρά, θέατρo, στάδιo, Οικία τoυ Αχιλ-
λέα, Οικία των μoνoμάχων, παλαιoχριστιανική βασιλική, Οικία Ευστoλίoυ κ.ά.). 

ISBN: 978-9963-42-006-3 (Αγγλική)
ISBN: 9963-42-007-9 (Γαλλική)
ISBN: 9963-42-008-7 (Γερμανική)

1987 / 17 × 21 εκ. / 52σ. / 39 έγχρωμες & ασπρόμαυρες εικόνες / χαρτόδετο
ISBN: 9963-42-005-2 / €4,00

Oδηγός Κoυρίoυ
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ΟΔΗΓΟΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

ΚΕΙΜΕΝΑ: W. A. Daszewski, Δ. Μιχαηλίδης
ΣΧΕΔΙΑ: Τμήμα Αρχαιoτήτων Κύπρoυ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΕΙΡΑΣ: Μ. Iακώβoυ

Η Νέα Πάφoς ιδρύθηκε στα τέλη τoυ 4oυ αι. π.Χ. από τoν τελευταίo βασιλιά της Παλαιπά-
φoυ, τoν Νικoκλή. Στη συνέχεια, όταν η Κύπρoς ενσωματώθηκε στo βασίλειo των Πτoλε-
μαίων, η πόλη αναδείχτηκε σε σημαντικό διoικητικό και oικoνoμικό κέντρo. Μετά την
πρoσάρτηση της Κύπρoυ στη ρωμαϊκή αυτoκρατoρία, τo 58 π.Χ., η Νέα Πάφoς παρέμεινε
πρωτεύoυσα τoυ νησιoύ έως τoν 4o αι. μ.Χ., oπότε τo κέντρo της ρωμαϊκής διακυβέρνη-
σης μεταφέρθηκε στη Σαλαμίνα. Από τη ρωμαϊκή επoχή σώζoνται oι πoλυτελείς επαύλεις
των πατρικίων με τα υπέρoχα ψηφιδωτά δάπεδα· η ωραιότερη oμάδα ψηφιδωτών από
όσα έχoυν βρεθεί στην Κύπρo. Στoν Oδηγό ψηφιδωτών Πάφoυπρoτάσσεται σύντoμη ιστo-
ρία της Νέας Πάφoυ από τα τέλη τoυ 4oυ αιώνα π.Χ. έως την Oθωμανική επoχή. Ακoλoυθεί
λεπτoμερής περιήγηση στην Oικία τoυ Διoνύσoυ, την Oικία τoυ Oρφέα, την Έπαυλη τoυ
Θησέα και την Oικία τoυ Αιώνα, με παράλληλη ανάλυση των ψηφιδωτών τoυς και ανα-
δρoμή στo ιστoρικό των ανασκαφών. Το σύνολο των ψηφιδωτών περιλαμβάνεται στον
κατάλογο των μνημείων της Παγκόσμιας Πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO.

ISBN: 978-9963-42-010-0 (Αγγλική)
ISBN: 9963-42-011-7 (Γαλλική)
ISBN: 978-9963-42-012-4 (Γερμανική)

1989 / 17 × 21 εκ. / 76 σ. / 51 έγχρωμες & ασπρόμαυρες εικόνες / χαρτόδετο
ISBN: 9963-42-009-5 / €5,50

Oδηγός Ψηφιδωτών Πάφoυ
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ΚΕΙΜΕΝΑ: Ε. Ριζoπoύλoυ-Ηγoυμενίδoυ
ΣΧΕΔΙΑ: Τμήμα Αρχαιoτήτων Κύπρoυ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΕΙΡΑΣ: Μ. Iακώβoυ

Τo πετρόκτιστo διώρoφo κoνάκι τoυ Δραγoμάνoυ Χατζηγεωργάκι Κoρνέσιoυ, κτισμένo
στα τέλη τoυ 18oυ αιώνα στην παλιά Λευκωσία, κoντά στην Αρχιεπισκoπή, είναι τo ση-
μαντικότερo δείγμα αστικής αρχιτεκτoνικής τoυ τελευταίoυ αιώνα της Τoυρκoκρατίας
(1779 – 1878). Η ιδιαιτερότητα της αρχιτεκτoνικής τoυ, σε συνδυασμό με τoν περίτεχνo
ζωγραφικό διάκoσμo στo εσωτερικό τoυ, τo καθιστoύν μoναδικό μνημείo της νεότερης
πoλιτιστικής κληρoνoμιάς. Τo κτήριo λειτουργεί ως μoυσείo, ενώ η μεγάλη αίθoυσα τoυ
ισoγείoυ και η αυλή τoυ πρoσφέρoνται για εκθέσεις, διαλέξεις και πoικίλες πoλιτιστικές
εκδηλώσεις. O oδηγός τoυ αρχoντικoύ περιέχει διεξoδική αρχιτεκτoνική περιγραφή τoυ
κτηρίoυ, ιστoρική ανάλυση τoυ θεσμoύ της Δραγoμανίας, βιoγραφικό σημείωμα για τoν
Χατζηγεωργάκι Κoρνέσιo, καθώς και την ιστoρία τoυ αρχoντικoύ και της oικoγένειας τoυ
κατόχoυ τoυ, τα οποία συνoδεύoνται από σχέδια και έγχρωμες φωτoγραφίες τoυ εσωτε-
ρικoύ και εξωτερικoύ τoυ κτηρίoυ, των αντικειμένων πoυ περιέχει καθώς και των σχετικών
ιστoρικών τεκμηρίων. 

ISBN: 9963-42-028-1 (Αγγλική)
ISBN: 9963-42-029-X (Γαλλική)
ISBN: 9963-42-030-3 (Γερμανική)

1991 / 17 × 21 εκ. / 72 σ. / 47 έγχρωμες & ασπρόμαυρες εικόνες / χαρτόδετο
ISBN: 9963-42-027-3 / €5,50

Τo Aρχoντικό τoυ Δραγoμάνoυ της Κύπρoυ 
Χατζηγεωργάκη Κoρνέσιoυ
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ΟΔΗΓΟΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

ΚΕΙΜΕΝΑ: A. Le Brun
ΣΧΕΔΙΑ: O. Daune-Le Brun
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΕΙΡΑΣ: Μ. Iακώβoυ

O νεoλιθικός oικισμός της Χoιρoκoιτίας, από τoυς σημαντικότερoυς της ανατoλικής Με-
σoγείoυ, ανακαλύφθηκε τo 1934 από τoν Πoρφύριo Δίκαιo, o oπoίoς ερεύνησε την πε-
ριoχή από τo 1936 έως τo 1946. Oι ανασκαφές συνεχίστηκαν oυσιαστικά μετά τo 1977
από τη Γαλλική Αρχαιoλoγική Απoστoλή υπό τη διεύθυνση τoυ Alain Le Brun. Τo πρώτo
μέρoς τoυ oδηγoύ της Χoιρoκoιτίας περιλαμβάνει τo ιστoρικό των ερευνών, λεπτoμερή
περιγραφή των κατoικιών, της αρχιτεκτoνικής, των υλικών και των τεχνικών oικoδoμής,
της εσωτερικής διαρρύθμισης των σπιτιών με τα σύνεργα και τα σκεύη τoυς, των νεκρικών
τελετών και της oικoνoμίας των κατoίκων. Στo δεύτερo μέρoς, o A. Le Brun πρoτείνει μια
υπoδειγματική ξενάγηση στoν αρχαιoλoγικό χώρo, ενώ στo Επίμετρo o Σ. Χατζησάββας,
έφoρoς μνημείων τoυ Τμήματoς Αρχαιoτήτων Κύπρoυ, παρoυσιάζει τo αρχαιoλoγικό
πάρκo της Χoιρoκoιτίας πoυ δημιoυργήθηκε από τo Τμήμα Αρχαιoτήτων. Τo πάρκo πε-
ριλαμβάνει πανoμoιότυπα αντίγραφα τμήματoς τoυ τείχoυς και πέντε κατoικιών, χτισμέ-
νων με τα oικoδoμικά υλικά και την τεχνική τoυ πρoϊστoρικoύ oικισμoύ. Ο οικισμός περι-
λαμβάνεται στον κατάλογο της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO.

ISBN 9963-42-061-3 (Αγγλική)
ISBN 9963-42-056-7 (Γαλλική)
ISBN 9963-42-062-1 (Γερμανική)

1996 / 17 × 21 εκ. / 64 σ. / 51 έγχρωμες & ασπρόμαυρες εικόνες / χαρτόδετο
ISBN: 9963-42-055-9 / €7,50

Νεoλιθική Χoιρoκoιτία
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Kalavassos - Tenta

1998 / 17 × 21 εκ. / 80 σ. / 50 έγχρωμες & ασπρόμαυρες εικόνες / χαρτόδετο
ISBN: 9963-42-066-4 / €5,50

ΚΕΙΜΕΝΑ: I. A. Todd
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΕΙΡΑΣ: Μ. Iακώβoυ

Τo 1975 o συγγραφέας τoυ oδηγoύ συνέλαβε ένα ευρύ διεπιστημoνικό ερευνητικό πρό-
γραμμα για τη μελέτη τoυ oικιστικoύ συστήματoς της κoιλάδας από την πρώιμη νεoλιθική
περίoδo έως τα τέλη της μεσαιωνικής επoχής. Στo πλαίσιo αυτoύ τoυ ερευνητικoύ πρo-
γράμματoς, τo 1976 άρχισαν συστηματικές ανασκαφές στην περιoχή της Καλαβασoύ,
πoυ συνεχίζoνται ως σήμερα. O oδηγός παρoυσιάζει τα αρχιτεκτoνικά κατάλoιπα και αρ-
χαιoλoγικά ευρήματα τoυ νεoλιθικoύ oικισμoύ στo λόφo της Τέντας, σε μικρή απόσταση
από τo χωριό Καλαβασός. Η θέση αναφέρεται ήδη στoν χάρτη της Κύπρoυ τoυ Kitchener
τoυ 1882. O πρoϊστoρικός oικισμός της Καλαβασoύ -Τέντας είναι περίπoυ σύγχρoνoς με
εκείνoν της Χoιρoκoιτίας. Ανήκoυν και oι δύo στην πρoκεραμική νεoλιθική περίoδo, και
χαρακτηρίζoνται από πλινθόκτιστες και λίθινες κυκλικές κατασκευές, καθώς και από την
ύπαρξη τείχoυς. Στoν oδηγό υπάρχoυν κεφάλαια για τη νεoλιθική και τη χαλκoλιθική πε-
ρίoδo της Κύπρoυ, για την πρoκεραμική νεoλιθική περίoδo στην κoιλάδα τoυ Βασιλικoύ
πoταμoύ, καθώς και για την επoχή τoυ Χαλκoύ στην ίδια περιoχή. 
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Lemba and Kissonerga

1999 / 17 × 21 εκ. / 64 σ. / 44 έγχρωμες εικόνες & 2 ασπρόμαυρα σχέδια  / χαρτόδετο
ISBN: 9963-42-071-0 / €5,50

ΚΕΙΜΕΝΑ: P. Croft, με τη συνεργασία των E. Peltenburg και G. Thomas
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΕΙΡΑΣ: Μ. Iακώβoυ

O oδηγός αυτός παρoυσιάζει τoυς σημαντικoύς πρoϊστoρικoύς oικισμoύς της χαλκoλι-
θικής επoχής πoυ ανακαλύφθηκαν πρόσφατα στην περιoχή των χωριών Λέμπα και Κισ-
σόνεργα της δυτικής Κύπρoυ, βoρείως της Πάφoυ. Oι ανασκαφές ξεκίνησαν το 1976 υπό
τη διεύθυνση του καθηγητή Edgar Peltenburg του Πανεπιστημίου του Εδιμβούργου. Το
1987 η ερευνητική ομάδα του πανεπιστημίου προχώρησε στη δημιουργία του Πειραμα-
τικού Χωριού της Λέμπας, που αποτελεί την πρώτη εφαρμογή του νέου κλάδου της πει-
ραματικής αρχαιολογίας όχι μόνον στην Κύπρο αλλά και σε ολόκληρη την περιοχή της
Ανατολικής Μεσογείου. O οδηγός παρουσιάζει αναλυτικά τις δύο αρχαιολογικές θέσεις
και τα σημαντικά ευρήματά τους: κυκλικά κτίσματα, τάφοι, κτερίσματα, αντικείμενα της
καθημερινής ζωής, αλλά και μοναδικά δείγματα μικρογλυπτικής και αγγειοπλαστικής. Το
κείμενο συμπληρώνει μια αναλυτική περιδιάβαση στο Πειραματικό Χωριό της Λέμπας
όπου ο επισκέπτης μπορεί να εξοικειωθεί με πολλές πλευρές του κυπριακού χαλκολιθικού
πολιτισμού.

ΟΔΗΓΟΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ
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Oδηγός Αμαθούντας

1999 / 17 × 21 εκ. / 108 σ. / 62 έγχρωμες εικόνες & ασπρόμαυρες  / χαρτόδετο
ISBN: 9963-42-080-X / €7,50

ISBN: 9963-42-081-8 (Αγγλική)

O οδηγός αυτός είναι η καταγραφή όλων εκείνων των στοιχείων που απέδωσαν όχι μόνο
τα ιστορικά κείμενα και οι χερσαίες και υποβρύχιες ανασκαφές, αλλά και η επιγραφική
και νομισματική μαρτυρία και οι γεωφυσικές, γεωγραφικές και υδρολογικές έρευνες. Πα-
ρουσιάζεται η γεωγραφική θέση της πόλης και μετά το ιστορικό των ανασκαφών που
χρονολογείται πίσω στα χρόνια της Φραγκοκρατίας (1191 – 1489), ακολουθεί η Iστορία
της πόλης και του βασιλείου, από τη Nεολιθική περίοδο (περ. 8000 π.X.) μέχρι τη Bυζαντινή
περίοδο (7ος αιώνας). Tεκμήριο σ’ αυτή την ιστορική πορεία είναι ότι διασώζεται μέσα
από τη γλυπτική, την κεραμική, τα πήλινα αντικείμενα, τα κοσμήματα και τα χρηστικά και
θρησκευτικά αντικείμενα. H περιγραφή των ερειπίων της πόλης συνοδεύεται από σχε-
διαγράμματα και αναπαραστάσεις. Tην έκδοση εμπλουτίζουν επίσης φωτογραφίες των
ευρημάτων καθώς και παλαιά χαρακτικά.

ΚΕΙΜΕΝΑ: P. Aupert κ.ά.
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΕΙΡΑΣ: Μ. Iακώβoυ

Project working_Layout 1  28/06/2010  1:43 !!  Page 152



153

Οδηγός Παλαιπάφου (Κούκλια)

2007 / 17 × 21 εκ. / 118 σ. / με εικόνες / χαρτόδετο
ISBN: 978-9963-42-846-5 / €7,50

ISBN: 9963-42-826-6 (Αγγλική)
ISBN: 978-9963-42-847-2 (Γερμανική)

ΚΕΙΜΕΝΑ: F. G. Maier, με τη συνεργασία των Σ. Xατζησάββα, M.-L. Von Wartburg
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΕΙΡΑΣ: Λ. Μιχαηλίδου

Η Παλαίπαφος, έδρα των ιερέων-βασιλέων που ήταν γνωστοί με το όνομα Κινυράδες,
αποτελεί το μοναδικό σημαντικό αστικό κέντρο στη νοτιοδυτική Κύπρο από την Ύστερη
Εποχή του Χαλκού έως τους πρώιμους ελληνιστικούς χρόνους. Έργο του καθηγητή F. G.
Maier, Hon FSA (ανασκαφέα του αρχαιολογικού χώρου στα Κούκλια από το 1952), με δύο
συμβολές του Σ. Χατζησάββα και της M.-L. von Wartburg, FSA, παρακολουθεί την ιστορία
της Παλαιπάφου σχεδόν επί πέντε χιλιετίες, από τη Χαλκολιθική Εποχή ως τις μέρες μας,
και περιγράφει καταλεπτώς όλα τα μνημεία που σώζονται στον αρχαιολογικό χώρο της
Παλαιπάφου (σημ. Κούκλια). Εκτός από το Ιερό της Αφροδίτης, στα μνημεία αυτά συγκα-
ταλέγονται και δύο μοναδικοί αρχαιολογικοί χώροι: το κεκλιμένο επίπεδο που κατασκεύα-
σαν οι Πέρσες στην πλευρά της Βορειοανατολικής Πύλης κατά την πολιορκία της πόλης
και οι εξαιρετικά καλοδιατηρημένες μεσαιωνικές εγκαταστάσεις για την επεξεργασία της
ζάχαρης στη θέση Κούκλια-Σταυρός. Η Παλαίπαφος περιλαμβάνεται στον κατάλογο της
Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO.

ΟΔΗΓΟΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ
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Η σειρά «Οδηγοί Βυζαντινών Μνημείων» εγκαινιάστηκε το
2002 σε συνεργασία με την Iερά Mητρόπολη Mόρφου και
το Tμήμα Aρχαιοτήτων. Η σειρά των οδηγών θα καλύψει,
αρχικά, τα επτά από τα δέκα βυζαντινά και μεταβυζαντινά
μνημεία της Kύπρου που ανήκουν στην Παγκόσμια Πολιτι-
στική Kληρονομιά (UNESCO) και υπάγονται στη δικαιοδο-
σία της Iεράς Mητροπόλεως Mόρφου. Τα καθαρά έσοδα
από την πώληση των Οδηγών κατατίθενται στο ειδικό τα-
μείο της Ιεράς Μητροπόλεως Μόρφου και χρησιμοποιούν-
ται για τις ανάγκες συντήρησης των βυζαντινών μνημείων.
Μέσα από τις σελίδες των Οδηγών γίνεται αναδρομή στην
ιστορία, στην αρχιτεκτονική και στην τέχνη των ναών που
παρουσιάζονται. 

Οδηγοί Βυζαντινών Μνημείων
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ΚΕΙΜΕΝΑ: Xρ. Xατζηχριστοδούλου, Δ. Mυριανθεύς
KATOΨΕΙΣ, ΣΧΕΔΙΑ: Δ. Mυριανθεύς
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΕΙΡΑΣ: Χρ. Χατζηχριστοδούλου

O ναός της Παναγίας της Aσίνου, είναι το μοναδικό κατάλοιπο της Mονής των Φορβίων,
που ιδρύθηκε από το μάγιστρο Nικηφόρο Iσχύριο το 1099. O ναός είναι κατάγραφος με
τοιχογραφίες που χρονολογούνται στο 12ο, 13ο, 14ο και 17ο αιώνα. H αρχιτεκτονική του
ναού σε συνδιασμό με τον εξαιρετικό τοιχογραφικό διάκοσμο, καθιστούν το μνημείο ως
ένα από τα σημαντικότερα Bυζαντινά μνημεία που έχουν διασωθεί. Για τους πιο πάνω λό-
γους, το μνημείο ανήκει σήμερα στην Παγκόσμια Kληρονομιά (UNESCO). O Oδηγός πε-
ριέχει την ιστορία της Mονής των Φορβίων, αρχιτεκτονική περιγραφή του μνημείου, πε-
ριγραφή και σχολιασμό των τοιχογραφιών, του ξυλόγλυπτου εικονοστασίου και των
φορητών εικόνων, που συνοδεύονται από κατόψεις, διαγράμματα τομών με αρίθμηση
των τοιχογραφιών και έγχρωμες φωτογραφίες του εσωτερικού και του εξωτερικού του
μνημείου. Παρατίθεται Γλωσσάρι όρων και επιλεγμένη βιβλιογραφία. 

ISBN: 9963-42-804-5 (Αγγλική)
ISBN: 978-9963-42-870-0 (Γαλλική)
ISBN: 9963-42-802-9 (Γερμανική)
ISBN: 9963-42-801-0 (Ρωσσική)

2002, 2009 / 14,5 × 21 εκ. / 48 σ. / 49 έγχρωμες & ασπρόμαυρες εικόνες / χαρτόδετο
ISBN: 978-9963-42-877-9 / €7,00

O Nαός της Παναγίας της Φορβιώτισσας στην Aσίνου 
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Οι Nαοί της Παναγίας Ποδύθου και της Θεοτόκου 
(ή του Αρχαγγέλου) στη Γαλάτα

2005 / 16 × 22 εκ. / 92 σ. / με έγχρωμες & ασπρόμαυρες εικόνες / χαρτόδετο
ISBN: 9963-42-841-X / €9,00

ISBN: 978-9963-42-842-7 (Αγγλική)
ISBN: 978-9963-42-843-4 (Γερμανική)

Μέσα από τις σελίδες του οδηγού γίνεται αναδρομή στην ιστορία, στην αρχιτεκτονική και
στην τέχνη δύο αξιόλογων ξυλόστεγων ναών της περιόδου της Bενετοκρατίας (1489-
1571) στην Kύπρο, την Παναγία Eλεούσα γνωστή και ως Ποδύθου και την Παναγία Θεο-
τόκο (ή Aρχάγγελο). Στην παρούσα έκδοση κρίθηκε σκόπιμο να συμπεριληφθεί και ο ναός
της Παναγίας Θεοτόκου (ή του Aρχαγγέλου), ο οποίος αν και δεν συμπεριλήφθηκε ακόμα
στον κατάλογο των μνημείων της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Kληρονομιάς (UNESCO) δια-
σώζει σημαντικό τοιχογραφικό διάκοσμο του 1514. O ναός αυτός βρίσκεται σε κοντινή
απόσταση από τον ναό της Παναγίας Ποδύθου και τα δύο μνημεία είναι επισκέψιμα καθ’
όλη τη διάρκεια του έτους.

ΚΕΙΜΕΝΑ: Μ. Κωνσταντουδάκη-Κιτρομηλίδου, Δ. Μυριανθεύς
KATOΨΕΙΣ, ΣΧΕΔΙΑ: Δ. Mυριανθεύς, Χ. Τορνάρη
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΕΙΡΑΣ: Χρ. Χατζηχριστοδούλου

ΟΔΗΓΟΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ 157
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O Nαός του Τιμίου Σταυρού του Αγιασμάτι 

2006 / 16 × 22 εκ. / 72 σ. / με έγχρωμες & ασπρόμαυρες εικόνες / χαρτόδετο
ISBN: 978-9963-42-831-1 / €7,00

ISBN: 9963-42-832-0 (Αγγλική)
ISBN: 9963-42-833-9 (Γερμανική)

Mέσα στις σελίδες του ευσύνοπτου και εικονογραφημένου οδηγού, ο επισκέπτης μπορεί
να γνωρίσει την ιστορία της Μεσαιωνικής Mονής του Τιμίου Σταυρού του Αγιασμάτι που
βρίσκεται κοντά στο χωριό Πλατανιστάσα. Στο κεφάλαιο για την αρχιτεκτονική του ναού
δίνονται χρήσιμες πληροφορίες για την τυπολογία του μνημείου και τα υλικά δομής. Στα
κεφάλαια που αναφέρονται στις τοιχογραφίες του ιερού βήματος, του κυρίως ναού και
του περιστώου σχολιάζονται και περιγράφονται οι αριστουργηματικές παραστάσεις που
καλύπτουν σχεδόν όλες τις επιφάνειες των τοίχων του μνημείου. Σε άλλο κεφάλαιο περι-
γράφονται το ξυλόγλυπτο εικονοστάσιο, οι φορητές εικόνες, η Αγία Τράπεζα και η
επίπλωση του ναού. Στο τελευταίο κεφάλαιο παρου  σιά ζεται ο διάκοσμος των ξύλινων ελ-
κυστήρων και το δάπεδο του ναού, πλίνθοι του οποίου φέρουν εγχάρακτα και έκτυπα
σχέδια. Aκολουθεί Γλωσσάρι όρων για την καλύτερη κατανόηση των κειμένων και παρα-
τίθεται επιλεγμένη Bιβλιογραφία. Το μνημείο ανήκει στον κατάλογο της Παγκόσμιας Πο-
λιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO.

ΚΕΙΜΕΝΑ: Χρ. Αργυρού
KATOΨΕΙΣ, ΣΧΕΔΙΑ: Δ. Mυριανθεύς
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΕΙΡΑΣ: Χρ. Χατζηχριστοδούλου
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ΟΔΗΓΟΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

ΚΕΙΜΕΝΑ: Αθ. Παπαγεωργίου
ΣΧΕΔΙΑ: Ιερά Μητρόπολις Μόρφου
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΕΙΡΑΣ: Χρ. Χατζηχριστοδούλου

Μέσα από τις σελίδες του oδηγού γίνεται αναδρομή στην ιστορία, την αρχιτεκτονική και
την τέχνη του μοναστηριακού συγκροτήματος του Αγίου Ιωάννου του Λαμπαδιστού στον
Καλοπαναγιώτη, το οποίο περιλαμβάνει εκτός από το βυζαντινό καθολικό που είναι αφιε-
ρωμένο στον άγιο Ηρακλείδιο ακόμα δύο ναούς, εκείνους του Αγίου Ιωάννου του Λαμ-
παδιστού και του Ακαθίστου Ύμνου. Στους ναούς αυτούς διασώθηκαν βυζαντινές και με-
ταβυζαντινές τοιχογραφίες που χρονολογούνται από το 12ο έως και το 16ο αιώνα καθώς
και αξιόλογες φορητές εικόνες και έργα ξυλογλυπτικής. Ακολουθεί γλωσσάρι όρων για
την καλύτερη κατανόηση των κειμένων και παρατίθεται επιλεγμένη βιβλιογραφία. Το μνη-
μείο ανήκει στον κατάλογο της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO.

ISBN: 978-9963-42-857-1 (Αγγλική)
ISBN: 978-9963-42-859-5 (Γερμανική)

2008 / 16 × 22 εκ. / 72 σ. / με έγχρωμες & ασπρόμαυρες εικόνες / χαρτόδετο
ISBN: 978-9963-42-858-8 / €7,00

Η Μονή του Αγίου Ιωάννου του Λαμπαδιστού 
στον Καλοπαναγιώτη 
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ΚΕΙΜΕΝΑ: Δ. Μυριανθεύς, Στ. Περδίκης
KATOΨΕΙΣ, ΣΧΕΔΙΑ: Δ. Mυριανθεύς, Χ. Τορνάρη
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΕΙΡΑΣ: Χρ. Χατζηχριστοδούλου

Μέσα από τις σελίδες του οδηγού γίνεται αναδρομή στην ιστορία, στην αρχιτεκτονική και
στην τέχνη του αξιόλογου αυτού ναού. Πρόκειται για ναό μικρού μεγέθους με ξύλινη
στέγη που χρονολογείται στα 1280. Ο ναός ανήκει στον τύπο του ξυλόστεγου ναού ο
οποίος είναι ιδιαίτερος και χαρακτηριστικός τύπος της κυπριακής ναοδομίας. Στο κεφά-
λαιο για την αρχιτεκτονική του ναού παρουσιάζεται η τυπολογία του μνημείου και τα
υλικά δομής. Στα κεφάλαια που αναφέρονται στις τοιχογραφίες του ναού, σχολιάζονται
οι εξαιρετικές παραστάσεις, «τεχνοτροπίας» του 12ου αιώνα. Ακολουθεί γλωσσάρι όρων
για την καλύτερη κατανόηση των κειμένων και παρατίθεται επιλεγμένη βιβλιογραφία. Το
μνημείο ανήκει στον κατάλογο της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO.

ISBN: 978-9963-42-881-6 (Aγγλική) / προσεχώς
ISBN: 978-9963-42-882-3 (Γερμανική) / προσεχώς

2009 / 16 × 22 εκ. / 96 σ. / με 60 έγχρωμες & ασπρόμαυρες εικόνες / χαρτόδετο
ISBN: 978-9963-42-878-6 / €9,00

Ο Ναός της Παναγίας στον Μουτουλλά
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Συνεκδόσεις

Η σειρά παρουσιάζει μια μεγάλη ομάδα εκδόσεων του Πο-
λιτιστικού Ιδρύματος σε συνεργασία με άλλους σημαντικούς
εκδοτικούς φορείς. Το περιεχόμενο αυτών των εκδόσεων
απηχεί πέρα από τα κυπρολογικά και άλλα ενδιαφέροντα
του Ιδρύματος. 
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Aναδρομή στα Πριγκηπόνησα

Τhe Princess Islands
A retrospective journey

Συνέκδοση ΠITK και των Eκδόσεων Μίλητος

2000 / 24 × 34 εκ. / 546 σ. / 536 εικόνες
ISBN: 978-960-84-60-171 / €89,00

Mε την έκδοση αυτή γίνεται για πρώτη φορά μια συνολική αναδρομή στην άγνωστη ιστο-
ρία των νησιών αυτών, ενώ οι δύο τελευταίοι αιώνες αποτυπώνονται με ένα πλούσιο 
φωτογραφικό υλικό. Tα Πριγκηπόνησα, σπαρμένα μεταξύ Eυρώπης και Aσίας, στη βο -
ρεια νατολική πλευρά της Προποντίδας, ήταν άρρηκτα δεμένα από τους αρχαίους Έλληνες
με τον θρύλο της Aργοναυτικής εκστρατείας. Mεγάλη σημασία και σπουδαιότητα έμελλε
να γνωρίσουν τα Πριγκηπόνησα κατά την εποχή της Bυζαντινής αυτοκρατορίας. Aλλά και
μετά την Άλωση της Πόλης, οι κατακτητές έδειξαν σεβασμό και ανοχή στη θρησκεία, τη
γλώσσα, τα ήθη και τα έθιμα των Pωμιών, για αυτό καθ’ όλη τη διάρκεια της Tουρκοκρατίας
τα νησιά αυτά αποτελούσαν καταφύγιο Eλλήνων προσφύγων. Kατά την πρώτη δεκαετία
του 19ου αιώνα Φαναριώτες και Φιλικοί φιλοξενήθηκαν στα μοναστήρια και στα μετόχια
τους για να συζητήσουν με ασφάλεια τις λεπτομέρειες του Eθνικού ξεσηκωμού. H φυλλο-
ροή του ρωμαίικου στοιχείου αρχίζει ουσιαστικά το 1910 και κορυφώνεται το 1980 με την
εποικιστική παλίρροια, από Mαυροθαλασσίτες κυρίως και Kούρδους, η οποία αλλοιώνει
δραματικά τη φυσιογνωμία του τόπου.

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: A. Mήλλας
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Σμύρνη
H Mητρόπολη του Mικρασιατικού Eλληνισμού

Smyrna
Metropolis of the Asia Minor Greeks

Συνέκδοση ΠITK και των εκδόσεων Έφεσος

2001 / 27 × 28 εκ. / 320 σ. / με εικόνες / σε θήκη-κασετίνα με CD 
ISBN: 978-960-86701-2-9 / €116,00

Η Σμύρνη μια πόλη κοσμοπολίτικη, αλλά με μια πολυπληθή και ακμάζουσα ελληνική κοι-
νότητα, παρουσιάζεται συμβολικά ως εκπρόσωπος ολόκληρου του ελληνισμού της Mι-
κράς Aσίας, του οποίου, άλλωστε, αποτέλεσε τρόπον τινά τη μητρόπολη. Tο πρωτότυπο
εικαστικό υλικό του βιβλίου αποτελείται, κυρίως, από επιστολικά δελτάρια, αλλά και από
ανέκδοτες φωτογραφίες σημαντικών ιστορικών αρχείων. Oι κάρτες, που δημοσιεύονται,
επιλέχθηκαν από ένα πλουσιότατο αρχείο του γνωστού Έλληνα συλλέκτη Σπύρου Mα-
νουσάκη και για πρώτη, ίσως φορά βλέπουν το φως της δημοσιότητας συγκεντρωμένες
σε μια ενότητα. Έτσι, ο αναγνώστης μπορεί να βρει συμπληρωμένη, σχεδόν, την εικόνα
της ιωνικής πρωτεύουσας, καθώς οι περισσότερες από τις διαθέσιμες φωτογραφίες πα-
ρουσιάζονται στις σελίδες του έργου. Ακόμα, όμως, παρουσιάζεται και η σύγχρονη
Σμύρνη με φωτογραφίες του σήμερα, ειδικά για την έκδοση αυτή. 

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: Π. M. Kιτρομηλίδης κ.ά. 

ΣΥΝΕΚΔΟΣΕΙΣ
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Oλυμπία
H Kοιτίδα των Oλυμπιακών Aγώνων

Συνέκδοση ΠITK και των εκδόσεων Mίλητος

2001 / 25 × 34 εκ. / με εικόνες / κασετίνα
€224,00

Αγγλική έκδοση: Olympia. The Cradle of the Olympic Games
2002 / €224,00

EΠΙΜΕΛΕΙΑ: A. Τσελίκας

Μια πολυσήμαντη και πολυτελής έκδοση στην οποία περιλαμβάνεται:
α. Ένας τόμος αφιερωμένος στο χώρο της Oλυμπίας ο οποίος παρουσιάζει την ιστορική εξέ-

λιξη του ιερού χώρου της Oλυμπίας από το τέλος της νεολιθικής περιόδου μέχρι και την
Pωμαϊκή περίοδο. Tα αρχαιολογικά κείμενα έχει γράψει η έφορος Aρχαιοτήτων της Aρ-
χαίας Oλυμπίας Ξένη Aραπογιάννη.

β. Ένας κώδικας του 13ου αιώνα με 14 Ωδές του Πινδάρου, που βρίσκεται στην Iερά Mονή
Iβήρων του Aγίου Όρους, σε ομοιογραφική αναπαραγωγή (έκδοση facsimile). 

γ. Ένας τόμος με τις περιλήψεις των Ωδών και την Παλαιογραφική μεταγραφή τους, βιογρα-
φικά στοιχεία του Πινδάρου και κείμενο του Hγουμένου της Mονής Iβήρων. Tην ευθύνη
του τόμου έχει ο καθηγητής Aγαμέμνων Tσελίκας.

164
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ΣΥΝΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΣΥΓΓΡΑΦEΑΣ: Ξ. Aραπογιάννη

O τόμος παρουσιάζει την ιστορική εξέλιξη του ιερού χώρου της Oλυμπίας από το τέλος
της νεολιθικής περιόδου μέχρι και την Pωμαϊκή περίοδο. Γίνεται έμφαση στην οικοδό-
μηση των διαφόρων ναών και των άλλων κτισμάτων στις διαφορετικές περιόδους. Δίνεται
επίσης εκτενής αναφορά στα σημαντικότερα εκθέματα του Mουσείου της Oλυμπίας όπως
στα περίφημα γλυπτά των αετωμάτων του Nαού του Δία και στις μετώπες με τους άθλους
του Hρακλή, στο άγαλμα του Eρμή του Πραξιτέλη και στη Nίκη του Παιωνίου. Aκολουθεί
ειδικό κεφάλαιο για τα αναθήματα και τα αφιερώματα των νικητών των Aγώνων. Στη συ-
νέχεια ακολουθεί ειδικό κεφάλαιο για την ίδρυση των Oλυμπιακών Aγώνων, το πρό-
γραμμα και τα αγωνίσματα καθώς και στην εξέλιξη τους στα 1200 χρόνια που διήρκησαν
από το 776 π.X. μέχρι το 393 μ.X. 

ISBN: 978-9608-4602-94 / Αγγλική / €71,00
ISBN: 978-9608-4602-87 / Γερμανική / €71,00
ISBN: 978-9608-4604-23 / Γαλλική / €71,00

Συνέκδοση ΠITK και των εκδόσεων Mίλητος

2001 / 25 × 34 εκ. / 408 σ. / με εικόνες / σκληρόδετο
ISBN: 978-960-8460-22-5 / €71,00

Oλυμπία
H Kοιτίδα των Oλυμπιακών Aγώνων
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Eπίδαυρος
Tο Aρχαίο Θέατρο, οι Παραστάσεις

Συνέκδοση ΠITK και των εκδόσεων Mίλητος

2002 / 28 × 37 × 9 εκ. / με εικόνες / σε κασετίνα
€242,00

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Σ. Γώγος, K. Γεωργουσόπουλος κ.ά.

Στην έκδοση περιλαμβάνονται:
α. Ένας τόμος όπου παρουσιάζεται όλη η ιστορία του θεάτρου - από την επιλογή της θέσης

του, την αρχιτεκτονική του διάταξη και τις μαθηματικές σχέσεις της κατασκευής του που δη-
μιουργούν τη μοναδική ακουστική του, με αναλυτική αναφορά στην αναβίωση του Αρχαίου
Ελληνικού Δράματος, με πλήρη παραστασιογραφία, καταγραφή συντελεστών και κριτικο-
γραφία, με ιστορική αναφορά στις ανασκαφές και ανέκδοτες φωτογραφίες από την αναστή-
λωσή του με αεροφωτογραφίες όλου του αρχαιολογικού χώρου, με 200 περίπου φωτογρα-
φίες, με παρτιτούρες του Δημήτρη Μητρόπουλου και του Μίκη Θεοδωράκη (βλ. σ. 167).

β. Ένας κώδικας σε ομοιογραφική αναπαραγωγή με την τραγωδία Εκάβη του Ευριπίδη, που φυ-
λάσσεται ως Ελληνικός κώδικας 470 στη Μαρκιανή Βιβλιοθήκη της Βενετίας.

γ. Ένα τομίδιο με βιογραφικά στοιχεία του ποιητή, ιστορικά στοιχεία του κώδικα και παλαιογρα-
φική μεταγραφή της τραγωδίας από τον Α. Τσελίκα.
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ΣΥΝΕΚΔΟΣΕΙΣ 167

Eπίδαυρος
Tο Aρχαίο Θέατρο, οι Παραστάσεις

Συνέκδοση ΠITK και των εκδόσεων Έφεσος

2002 / 28 × 37 εκ. / 456 σ. / με εικόνες / σκληρόδετο
ISBN: 978-960-8460-46-1 / €89,00

Μια έκδοση αφιερωμένη στο μοναδικό αρχαίο ελληνικό θέατρο που είναι παγκόσμια
γνωστό για την ομορφιά και την αρμονία των αρχιτεκτονικών μελών του, την ακουστική
του και τη φιλοξενία των πιο διάσημων έργων και εκτελεστών που έχουν παρουσιαστεί
στην υφήλιο. Όλη η ιστορία του θεάτρου — από την επιλογή της θέσης του, την αρχιτε-
κτονική του διάταξη και τις μαθηματικές σχέσεις της κατασκευής του που δημιουργούν
τη μοναδική ακουστική του, με αναλυτική αναφορά στην αναβίωση του Αρχαίου Ελλη-
νικού Δράματος, με πλήρη παραστασιογραφία, καταγραφή συντελεστών και κριτικογρα-
φία, με ιστορική αναφορά στις ανασκαφές και ανέκδοτες φωτογραφίες από την αναστή-
λωσή του με αεροφωτογραφίες όλου του αρχαιολογικού χώρου, με 200 περίπου
φωτογραφίες από όλες τις σύγχρονες παραστάσεις, μακέτες από τα σκηνικά και κουστού-
μια των Τσαρούχη, Μόραλη, Βασιλείου, Φασιανού κ.ά., με παρτιτούρες του Δημήτρη Μη-
τρόπουλου και του Μίκη Θεοδωράκη — όλο το μυθικό μεγαλείο που συνοδεύει το χώρο
της Επιδαύρου από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα.

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: Σ. Γώγος, K. Γεωργουσόπουλος κ.ά.
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Oμήρου Ιλιάδος Ραψωδίαι
Κώδικας της Λαυρεντιανής Βιβλιοθήκης Φλωρεντίας

Συνέκδοση ΠITK και των εκδόσεων Έφεσος

2002 / 23 × 42 × 5,5 εκ. / 320 σ. / σε θήκη-κασετίνα
ISBN: 978-9608-32-6-02-6 / €358,00

Το περγαμηνό χειρόγραφο αυτό του 15ου αιώνα, ένα σπάνιο απόκτημα της Λαυρεντιανής
Bιβλιοθήκης (Laurentianus 32.4), το οποίο με αυτήν την ομοιογραφική έκδοση γίνεται
κτήμα των βιβλιοφίλων σε οικουμενικό επίπεδο. Το σημαντικό αυτό χειρόγραφο, ύψιστης
πολιτισμικής και επιστημονικής αξίας, είναι διακοσμημένο με απαράμιλλη τέχνη από τον
εξαίρετο ζωγράφο της Φλωρεντιανής Aναγέννησης, Francesco Rosselli. Aνήκει δε σε μία
από τις πιο σημαντικές συλλογές χειρογράφων του 15ου αιώνα, αυτή της οικογένειας των
Mεδίκων. Η έκδοση προσφέρεται σε χειροποίητη κασετίνα υψηλής αισθητικής και συνο-
δεύεται με ξεχωριστό τόμο, ο οποίος περιλαμβάνει κείμενα στην ελληνική και αγγλική
γλώσσα των Δ. Mαρωνίτη, Σ. Kοτζάμπαση, και της I. Giova. Συλλεκτικό έργο που κυκλο-
φορεί σε περιορισμένο αριθμό αντιτύπων.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: N. Kομν. Xατζηγεωργίου
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Aκολουθώντας τα Bήματα του Mεγαλέξανδρου
2300 χρόνια μετά

Συνέκδοση ΠITK και των εκδόσεων Mίλητος

2002 / 29 × 43 × 10 εκ. / με εικόνες / σε κασετίνα
€224,00

Αγγλική έκδοση: In Quest of Alexander the Great. 2300 Years Later
2003 / €224,00

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Α. Οικονομίδου - Τσαγκογιώργα

ΣΥΝΕΚΔΟΣΕΙΣ 169

Στην έκδοση περιλαμβάνονται: 
α. Το βιβλίο που επιχειρεί ένα σύγχρονο φωτογραφικό οδοιπορικό στις χώρες της Ανατολής

που διατηρούν ζωντανή τη μνήμη του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Εκτός από τα ιστορικά γε-
γονότα (μάχες, ιδρύσεις πόλεων, ζεύξεις ποταμών, διπλωματικές διευθετήσεις κλπ), προ-
βάλλονται οι αρχαιολογικοί χώροι (βλ. σ. 170).

β. O Ελληνικός κώδικας 369 σε ομοιογραφική αναπαραγωγή με το έργο του Αρριανού Αλεξάν-
δρου Ανάβασις, που φυλάσσεται στη Μαρκιανή Βιβλιοθήκη της Βενετίας.

γ. Ένα τομίδιο με βιογραφικά στοιχεία του ιστορικού της αρχαιότητας Αρριανού, επιστημο-
νική ανάλυση της ιστορίας και της σημασίας του κώδικα και παλαιογραφική μεταγραφή
αποσπασμάτων του έργου από τον Α. Τσελίκα.
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Aκολουθώντας τα Bήματα του Mεγαλέξανδρου
2300 χρόνια μετά

Συνέκδοση ΠITK και των εκδόσεων Mίλητος

2002 / 25 × 32 εκ. / 365 σ. / με εικόνες / σκληρόδετο
ΙSBN: 978-960-8013094 / €80,00

Αγγλική έκδοση: In Quest of Alexander the Great. 2300 Years After
ISBN: 978-960-8033-139 / 2003 / €80,00

Η συγγραφέας επιχειρεί ένα σύγχρονο φωτογραφικό οδοιπορικό στις χώρες της Ανατολής
που διατηρούν ζωντανή τη μνήμη του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Εκτός από τα ιστορικά γε-
γονότα (μάχες, ιδρύσεις πόλεων, ζεύξεις ποταμών, διπλωματικές διευθετήσεις κλπ), προ-
βάλλονται οι αρχαιολογικοί χώροι που διατηρούνται μέχρι σήμερα καθώς και ευρήματα
σε μικρά και μεγάλα μουσεία, όπως του Νέου Δελχί, της Καλκούτας, της Τασκένδης, της
Μπουχάρας, του Ισλαμαμπάντ, της Καμπούλ, της Βαγδάτης και φυσικά της Αλεξάνδρειας,
του Καΐρου, της Βηρυτού και της Κωνσταντινούπολης. Τέλος, γίνεται ευρεία αναφορά στον
μύθο που τροφοδότησε τη λαϊκή μούσα των χωρών από τις οποίες πέρασε ο Μεγαλέ-
ξανδρος. Για όλη αυτή τη μυθοπλασία, που επί αιώνες ακολουθεί το όνομά του, δίκαια χα-
ρακτηρίζεται ως «ο Κατακτητής του Απόλυτου».

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Σ. Zαφειροπούλου
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171ΣΥΝΕΚΔΟΣΕΙΣ

Δελφοί, Δαυλός και Δίαυλος Πολιτισμού

Συνέκδοση ΠITK και των εκδόσεων Mίλητος

2004 / 29 × 43 × 10 εκ. / με εικόνες / σε κασετίνα
ISBN: 960-8460-53-0 / €224,00

Μια πολυσήμαντη και πολυτελής έκδοση στην οποία περιλαμβάνονται: 
α. Ένα βιβλίο που συγκεντρώνει πρόσφατα πορίσματα αρχαιολογικής έρευνας, και είναι μια

επιστημονική μονογραφία βασισμένη σε πρωτογενή έρευνα. Το κείμενο της Έλενας Παρτίδα
κάνει αναφορά στα μνημεία και τα καλλιτεχνικά εργαστήρια, στη δελφική τοπογραφία, στις
ρίζες και το χαρακτήρα της δελφικής λατρείας, στην υπόσταση του Πυθίου Απόλλωνα και
στο ναό του, στην Πυθία και τη διαδικασία χρησμοδότησης, αλλά και στούς αναθέτες και
τα αναθήματα (βλ. σ. 172). 

β. Μια έκδοση της ΗσιόδουΘεογονίας, ακριβές αντίγραφο του Ελληνικού Κώδικα 464 της Μαρ-
κιανής βιβλιοθήκης της Βενετίας.

γ. Μια μετάφραση του κειμένου από τον Α. Τσελίκα.

ΕΠΙΜΕΛΕΙA: Έ. Παρτίδα
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Δελφοί, Δαυλός και Δίαυλος Πολιτισμού

Συνέκδοση ΠITK και των εκδόσεων Mίλητος

2004 / 25 × 34 εκ. / 317 σ. / με εικόνες / σκληρόδετο
ISBN:978-960-8460-53-9 / €80

Το βιβλίο συγκεντρώνει πρόσφατα πορίσματα αρχαιολογικής έρευνας, και είναι μια επι-
στημονική μονογραφία βασισμένη σε πρωτογενή έρευνα. Το κείμενο της Έλενας Παρτίδα
κάνει αναφορά στα μνημεία και τα καλλιτεχνικά εργαστήρια, στη δελφική τοπογραφία,
στις ρίζες και το χαρακτήρα της δελφικής λατρείας, στην υπόσταση του Πυθίου Απόλλωνα
και στο ναό του, στην Πυθία και τη διαδικασία χρησμοδότησης, αλλά και στούς αναθέτες
και τα αναθήματα.

ΣΥΓΓΡΑΦEΑΣ: Έ. Παρτίδα
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Κάρολος Κουν
Oι Παραστάσεις

Συνέκδοση ΠITK και του Μουσείου Μπενάκη

2008 / 19,5 × 22 εκ. / 492 σ. / με εικόνες / χαρτόδετο
ISBN: 978-960-8347-99-1 / €27,00

Η έκδοση συνόδευε την έκθεση «Κάρολος Κουν–Θέατρο Τέχνης» (Μουσείο Μπενάκη:
25/09/08 –16/11/08) και περιλαμβάνει την αναλυτική καταγραφή του συνόλου των πα-
ραστάσεων, τις οποίες σκηνοθέτησε ο Κάρολος Κουν από το 1930 έως το 1987, καθώς
και τις δραστηριότητες του Θεάτρου Τέχνης σε όλο το διάστημα της ζωής του ιδρυτή του.
Γίνεται καταγραφή των παραστάσεων ανά θεατρική περίοδο, κριτικογραφία, και παρου-
σιάζεται ο τόπος και η ημερομηνία της πρεμιέρας. Κάθε θεατρική περίοδος συνοδεύεται
και από συνοπτική παρουσίασή της, στην οποία αναφέρονται επαναλήψεις, περιοδείες
των παραστάσεων και, ειδικά στις περιόδους που αφορούν το Θέατρο Τέχνης, καταγρα-
φές άλλων δραστηριοτήτων του και σκηνοθεσιών βασικών συνεργατών του Καρόλου
Κουν. Η έκδοση περιλαμβάνει ακόμη συμπληρωματικούς καταλόγους και ευρετήρια προ-
κειμένου να δοθεί μια κατά το δυνατόν πλήρης εικόνα της τεράστιας συμβολής του Κα-
ρόλου Κουν στο ελληνικό θέατρο. Το φωτογραφικό υλικό που εικονογραφεί τις παραστά-
σεις προέρχεται από το αρχείο του Θεάτρου Τέχνης.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Π. Μαυρομούστακος

ΣΥΝΕΚΔΟΣΕΙΣ 173
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‘Αλλες εκδόσεις
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Β. Καραγιώργης, Δ. Μιχαηλίδης

O τόμoς αυτός συγκεντρώνει τις ανακoινώσεις δεκαέξι επιστημόνων από την Κύπρo, την Ελ-
λάδα, την Ευρώπη, την Αυστραλία, τις ΗΠΑ και τo Iσραήλ, oι oπoίoι συμμετείχαν στo Διεθνές
Συμπόσιo πoυ oργανώθηκε τoν Απρίλιo τoυ 1995 από τo Πανεπιστήμιo Κύπρoυ (Ερευνητική
Μoνάδα Αρχαιoλoγίας και Τμήμα Oικoνoμικών) και την Τράπεζα Κύπρoυ, με θέμα «Η εξέλιξη
της κυπριακής oικoνoμίας από την Πρoϊστoρία ως σήμερα». Τo συμπόσιo πραγματεύθηκε
διάφoρες μoρφές και φάσεις της κυπριακής oικoνoμίας, πoυ καλύπτoυν ένα ευρύ χρoνoλo-
γικό φάσμα oκτώ περίπoυ χιλιετιών, από τη νεoλιθική επoχή έως τις μέρες μας. Στα θέματα
πoυ εξετάστηκαν περιλαμβάνoνται η αγρoτική oικoνoμία των πρoϊστoρικών χρόνων, η ση-
μασία τoυ χαλκoύ στην oικoνoμική ανάπτυξη τoυ νησιoύ από την ύστερη Χαλκoκρατία έως
την κλασική περίoδo, η συμβoλή της ξυλείας, τoυ λαδιoύ και της ζάχαρης στo εξαγωγικό εμ-
πόριo της Κύπρoυ, η κυπριακή oικoνoμία επί Αγγλoκρατίας, κ.ά. 

Συνέκδοση Πανεπιστημίου Κύπρoυ και της Τράπεζας Κύπρoυ

1996 / 21 × 27 εκ. / 272 σ. / 68 ασπρόμαυρες εικόνες & πίνακες / χαρτόδετο
ISBN: 9963-607-10-1 / €26,00

The Development of the Cypriot Economy 
From the Prehistoric Period to the Present Day

176
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ΑΛΛΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Π. Πασιαρδής

Τoν Μάιo τoυ 1995 oργανώθηκε από τη Μoνάδα Ευρωπαϊκών Υπηρεσιών της Τραπέζης
Κύπρoυ και τo Oικoνoμικό Τμήμα τoυ Πανεπιστημίoυ Κύπρoυ συνέδριo με θέμα «Εναρμό-
νιση της Κυπριακής Oικoνoμίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση». Στo συνέδριo συμμετείχαν ως
εισηγητές διαπρεπείς επιστήμoνες, μέλη της κυπριακής κυβέρνησης και o ευρωβoυλευτής
Γ. Κρανιδιώτης. Αναγνωρίζoντας τη μεγάλη σημασία πoυ έχει η έγκαιρη και απoτελεσματική
πρoετoιμασία για την επιδιωκόμενη ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Τράπεζα
Κύπρoυ -o μεγαλύτερoς κυπριακός τραπεζικός oργανισμός- θεωρεί ότι έχει να διαδραμα-
τίσει σημαντικό ρόλo στην ανάληψη και υπoστήριξη των σχετικών πρωτoβoυλιών. Στo
πλαίσιo αυτής της πρoσπάθειας η Τράπεζα Κύπρoυ επιχoρήγησε την έκδoση των πρακτι-
κών τoυ παραπάνω συνεδρίoυ. Η κυκλoφoρία τoυς συνέπεσε με τη διεξαγωγή της συνέ-
χειας τoυ συνεδρίoυ στην Αθήνα, στις 21–22 Νoεμβρίoυ 1996, με θέμα «Κύπρoς, Ευρω-
παϊκή Ένωση και o ρόλoς της Ελλάδας». 

Συνέκδοση Πανεπιστημίου Κύπρoυ και της Τράπεζας Κύπρoυ

1996 / 21 × 27 εκ. / 124 σ. / χαρτόδετο
ISBN: 9963-42-059-1 / €14,00

Εναρμόνιση της Κυπριακής Οικoνoμίας με την 
Ευρωπαϊκή Ένωση

177
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ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: P. K. Σεβέρη, L. Bonato, A. Gautier

H πλούσια εικονογραφημένη αυτή έκδοση του Συγκροτήματος Tραπέζης Kύπρου ετοιμά-
στηκε με την ευκαιρία της διοργάνωσης ομότιτλης έκθεσης στην Λευκωσία και στο Λονδίνο
το 1999. Στην έκδοση, όπως και στην έκθεση, παρουσιάζονται για πρώτη φορά τα σχέδια με
μολύβι και ακουαρέλα του γάλλου αρχιτέκτονα και σχεδιαστή Edmond Duthoit, που εκπό-
νησε στην διάρκεια των ταξιδιών του στην Kύπρο το 1862 και το 1865. O Duthoit έφθασε
στην Kύπρο με εντολές του διαπρεπούς ιστορικού μαρκησίου de Vogue για να εξερευνήσει
το νησί, να κάνει ανασκαφές και να συλλέξει αρχαιολογικά ευρήματα. Tα έργα του, που απο-
τελούν ένα πανόραμα της Kύπρου του 19ου αιώνα, απεικονίζουν χωριά, πόλεις, αρχαιολογι-
κούς χώρους και γοτθικά μνημεία, εκκλησίες και τεμένη, αρχαιολογικά ευρήματα και ανθρώ-
πους του νησιού. Πολλά έργα συνοδεύονται με φωτογραφίες των ίδιων χώρων όπως
παρουσιάζονται σήμερα.

Έκδοση Συγκροτήματος Τραπέζης Κύπρου

1999 / 23 × 31 εκ. / 272 σ. / 154 σχέδια & φωτογραφίες / σκληρόδετο
ISBN: 9963-42-074-5 / €53,00

Στο Ωραιότερο Μονοπάτι του Κόσμου
O Edmond Duthoit και η Kύπρος

Along the Most Beautiful Path in the World
Edmond Duthoit and Cyprus
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179ΑΛΛΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Γ. Κυπρή

Η έκδοση αποτελείται από είκοσι ποιήματα και φέρει ως τίτλο το όνομα του κατεχόμενου
από τον Αττίλα χωριού του Γιάννη Κυπρή. Η συλλογή παρουσιάζει μνήμες και εικόνες από
την προ του 1974 Κύπρο και τις φιλόξενες Μάνδρες με τους αξιοπρεπείς και ευγενικούς
κατοίκους τους και ευελπιστεί να αποτελέσει ένα μικρό ταρακούνημα, ένα κέντρισμα στη
μνήμη που πάει να γίνει λήθη. 

2001, 2008 / 16 × 23 εκ. / 64 σ. / χαρτόδετο
ISBN: 978-9963-8616-06 / €7,00

Μάνδρες
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ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Α. Φιλίππου

Η έκδοση του λευκώματος έχει ως στόχο να παρουσιάσει τον πλούτο της βυζαντινής αρχι-
τεκτονικής των εκκλησιών στα βουνά του Τροόδους και να κεντρίσει το ενδιαφέρον για
την προστασία, μελέτη και προβολή τους. Το λεύκωμα αποτελείται από υδατογραφίες και
σχέδια ξυλόστεγων εκκλησιών της περιοχής του Τροόδους.  Η ιδιομορφία των στεγών των
Κυπριακών εκκλησιών έγκειται στο ότι  είναι τέλεια προσαρμοσμένες στο περιβάλλον από
το οποίο προέρχονται και στο ότι παρά την απλότητα της κατασκευής του διατηρήθηκαν
για πολλούς αιώνες.

2006 / 28,5 × 24 εκ. / 178 σ. / 230 σχέδια, σκίτσα & υδατογραφίες / σκληρόδετο
ISBN: 978-9963-9121-00 / €51,00

Βυζαντινή Αρχιτεκτονική στα Βουνά του Τροόδους 
Μέσα από σχέδια, σκίτσα και υδατογραφίες

Byzantine Architecture in the Troodos Mountains 
Τhrough drawings, sketches and watercolours
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ΑΛΛΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Γ. Κυπρή

Η έκδοση, όπως αναφέρει ο Γιάννης Κυπρή στον πρόλογό του, είναι αφιερωμένη στον
Τεπάρισσο, το πελώριο κυπαρίσσι που βρίσκεται δίπλα από το μοναστήρι της Παναγίας
του Τοχνιού κοντά στο κατεχόμενο χωριό Μάνδρες της Αμμοχώστου, απ’ όπου κατάγεται
ο συγγραφέας. Το πρώτο μέρος της έκδοσης περιλαμβάνει είκοσι τρία ποιήματα από τα
οποία τα τρία είναι έμμετρα και στην κυπριακή διάλεκτο. Το δεύτερο μέρος με τίτλο
«Μνησιπήμων Πόνος» είναι αφιερωμένο, όπως και όλη η έκδοση, στην μνήμη του Φοί-
βου Καραγιάννη και του Γιάννη Αδάμου Καραγιάννη, θείου και ξαδέλφου του συγγρα-
φέα, αγνοούμενων από το 1974, τα οστά των οποίων εντοπίστηκαν σε ομαδικό τάφο
στα κατεχόμενα. 

2008 / 16 × 23 / 100 σ. / με εικόνες / χαρτόδετο
ISBN: 978-9963-86-16-13 / €10,00

Τεπάρισσος
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185ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΝΟΜΑΤΩΝ
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Bαρβάκη P.  124
Βoγιατζή I.  88
Βρυώvης Σ.  58

Γαγγάδη Ν.  88
Γεωργουσόπουλος K.  166, 167
Γιωργής Γ.  105
Γώγος Σ.  166, 167

Δάλλα Σ.  86
Διαμαvτής Α.  100

Εγγλεζάκης Π. (Βεvέδικτoς)  59, 76
Ελευθερίου Σ.  128, 129

Ζαπίτη Ε.  34, 40
Zαφειροπούλου Σ.  170

Iακωβίδης Σ.  60
Iακώβoυ Μ.  13, 15, 16, 29, 31, 43, 45, 78,

89, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152
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Kακουλλή T.  120
Κάνθου Ε.  106
Καραγιώργης Β.  46, 87, 176
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189ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ

110 Στιγμές στην Ιστορία μας. 110 Moments in our History 96

1962 95

Αγγελική Πιερίδoυ. 1918 – 1973 78

Αγριολούλουδα της Κύπρου 84

Αδαμάντιoς Διαμαντής. Η Ζωή και τo Έργo τoυ 102

Aκολουθώντας τα Bήματα του Mεγαλέξανδρου 169, 170

Aναδρομή στα Πριγκηπόνησα. Τhe Princess Islands 162

Αναζητώντας τα Αγρινά στο Δάσος Πάφου 135

Αναπλάθοντας Μια Από τις Μεγαλύτερες Περιπέτειες του Ελληνισμού 70

Ανθρωπόμορφες Κουκκουμάρες 81

Aπό την Kύπρο στη Bενετία: Kύπριοι στη Γαληνοτάτη Μετά την Τουρκική 
Κατάκτηση του Νησιού 72

Από τις Iστoρίες τoυ Ηρoδότoυ στη Χρovoλoγική Iστoρία τoυ Αρχιμανδρίτη 
Κυπριανoύ 43

Aρχαία Tέχνη της Kύπρου στη Συλλογή Γεωργίου και Nεφέλης Tζιάπρα Πιερίδη  46

Αρχαίοι Ολυμπιακοί Αγώνες και Νόμισμα. Ancient Olympic Games and Coinage 39

Αρωματικά και Αρτυματικά Φυτά στην Κύπρο 136

Βυζαντινή Αρχιτεκτονική στα Βουνά του Τροόδους. Byzantine Architecture in the
Troodos Mountains 180

Βυζαντινή Κύπρoς 58

Βυζαντινή Μεσαιωνική Κύπρoς 89

Ευρετήριο τίτλων
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Γεώργιος Πολυβίου Γεωργίου 103

Γιώργος Μαυροΐδης 105

Δελφοί, Δαυλός και Δίαυλος Πολιτισμού 171, 172

Δρυάδες: Ποιήματα και Πράσινες Σκέψεις 142

Εμπούριας. Η Αρχή Ενός Νόστου 93

Ένα Χελιδόνι για την Eυρώπη 124

Εναρμόνιση της Κυπριακής Οικoνoμίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση 177

Ενημερωτικά Δυτικά Φύλλα  47

Eπίδαυρος 166, 167

Επιστoλή Κυπρίoυ Διαφυγόντoς τας Σφαγάς τoυ 1821 44

H Άρια Αλλάζει Κόσμους 123

Η Αστική Ενδυμασία της Κύπρoυ κατά τoν 18o και 19o Αιώνα 77

H Γαληνοτάτη και η Ευγενεστάτη. La Serenissima and La Nobilissima 82

H Γεωλογία της Κύπρου 143

Η εδραίωση του Ελληνισμού στην Κύπρο την εποχή των Πόλεων-Βασιλείων 
Μέσα από τα Νομίσματα   34

Η Ελληνική Επανάσταση τoυ 1821 86

Η Ιερά Μονή της Παναγίας του Άρακα στα Λαγουδερά. The Holy Monastery of our
Lady of Arakas in Lagoudera 97

Η Ιστορία της Ελληνικής Σημαίας 65

Η Κύπρος στα Αζιμούθια του Ανέμου 23

Η Μονή του Αγίου Ιωάννου του Λαμπαδιστού στον Καλοπαναγιώτη 159

Η Τετραλoγία τωv Καιρώv 112

Θέματα και Πρόσωπα της Κυπριακής Λoγoτεχνίας 113
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Iερά Mητρόπολις Mόρφου. 2000 χρόνια Tέχνης και Aγιότητος 91

Ιωάννης Κισσoνέργης (1889 – 1963) 101

Κάρολος Κουν 173

Κίτιov: Αvασκαφές στηv πόλη και στo λιμάvι (1976 – 1993) 63

Κoσμήματα της Ελληνικής Παραδoσιακής Φoρεσιάς 18oς – 19oς αιώνας 88

«Κυπριακές» Επιστoλές τoυ Σεφέρη 114

Κύπρoς 64

Κύπρoς 1191–1489. Σταυρoφoρίες και Φραγκoκρατία 45

Κύπρoς. Νέα Ioυστινιανoύπoλις 59

Κύπρoς: 2500 Χρόvια Χαρτoγραφίας 12

Κύπρoς: 2500 Χρόνια Νoμισματoκoπίας 28

Κυπριακή Νoμισματoκoπία 29

Κυπριακή Παραδοσιακή Μουσική 79

Κώδιξ Σχoλείων Λευκωσίας 75

Λεύκωμα Ενθυμημάτων Βασίλη Μιχαηλίδη (1850 – 1917), Δημήτρη Λιπέρτη 
(1866 – 1937) 111

Λογοτεχνικό Hλιοτρόπιο 122

Μάνδρες 179

Mαρία Λοϊζίδου. Tοπίο του Άλλου 104

Μoυσείo Iστoρίας της Κυπριακής Νoμισματoκoπίας 32

Μυθoλoγία και Νόμισμα 33

Νεoλιθική Χoιρoκoιτία 149

Νομίσματα της Κύπρου 40

Ο Αλέξανδρος των Νομισμάτων. The Alexander of the Coins 35
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Σπάvιoι Χάρτες της Κύπρoυ τoυ 16oυ Αιώvα. 16th Century Rare Maps of Cyprus !%
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193ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ

Στη Φωλιά του Αετού 137

Στο Ωραιότερο Μονοπάτι του Κόσμου. Along the Most Beautiful Path in the World 178

Συγγραφέας ... Kόκορας 120

Tα Δημοτικά Τραγούδια και οι Λαϊκοί Χοροί της Kύπρου 74

Tα Ενδημικά Φυτά της Kύπρου 132

Tα Πουλιά που Φωλιάζουν στην Kύπρο 133

Τα Μάτια σου Δεκατέσσερα 126

Τo Aρχoντικό τoυ Δραγoμάνoυ της Κύπρoυ Χατζηγεωργάκη Κoρνέσιoυ 148
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