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Εισαγωγικό κείµενο
Ο Όμιλος Άτλας Παντού, με 80 χρόνια ιστορίας αποτελεί σημαντικό κεφάλαιο στην οικοδομική βιομηχανία της Κύπρου. Με
σεβασμό προς την ιστορία της Οικοδομικής Τέχνης, τον τόπο και τον πολιτισμό μας, πριν δυο χρόνια έθεσε ένα μεγαλόπνοο
στόχο, να δημιουργήσει την πρώτη ολοκληρωμένη έκδοση η οποία θα κατάγραφε την ιστορία της Οικοδομικής Τέχνης στην
Κύπρο, με κύριο στόχο την προσφορά στον πολιτισμό του νησιού μας.
Η έκδοση «Η Ιστορία της Οικοδομικής Τέχνης στην Κύπρο: Από την Προϊστορία έως τον 21ο Αιώνα» καταπιάνεται με ακριβώς
αυτό, αποκαλύπτοντας στον αναγνώστη την ιστορίας της Οικοδομικής Τέχνης στην Κύπρο από την αυγή του ανθρώπινου
πολιτισμού μέχρι τον 21ο αιώνα.
Μια επίλεκτη ομάδα δέκα επιστημόνων – ερευνητών με βάση τη σύγχρονη έρευνα γύρω από την ιστορία, την αρχαιολογία και
την αρχιτεκτονική της Κύπρου κατέγραψε τις πρώτες ύλες, τις τεχνικές και τις οικοδομικές μορφές στη διαχρονική πορεία τους
μέσα από τις πολιτικές, κοινωνικές, οικονομικές και πολιτισμικές αλλαγές στο νησί.
Με πλούσια εικονογράφηση και επεξηγηματικό γλωσσάριο όρων, η δίγλωσση αυτή έκδοση φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα
βασικό εγχειρίδιο το οποίο θα αξιοποιηθεί από όλους, ειδικούς και μη, την προηγούμενη αλλά και τη σύγχρονη γενιά.
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Μήνυµα κ. Τώνη Τουµαζή
Από τα σπήλαια στα πρώτα καταλύματα από πέτρα και ξύλο, από τον πηλό στο μπετόν και το
σίδερο, ο άνθρωπος δε σταμάτησε να εξελίσσεται. Κάποτε, στο μακρινό παρελθόν, ατενίζαμε
τον ορίζοντα από το λιμάνι της αρχαίας Σαλαμίνας. Σήμερα τον ατενίζουμε από τα μπαλκόνια
των ουρανοξυστών, βλέποντας εμπορικά πλοία, κρουαζιερόπλοια, αλλά και πλατφόρμες
εξόρυξης υδρογονανθράκων να οργώνουν τις θάλασσες του νησιού μας.

Ως επιχειρηματίας, αλλά και ως πολιτικός μηχανικός, θαύμαζα πάντα την οικοδομική τέχνη, την
επιστημονική εφαρμογή της οποίας διδάχτηκα στα πανεπιστήμια, εμπνευσμένος βαθιά από τον
ηθικό της κώδικα, έτσι όπως τον έμαθα από τον πατέρα μου Παναγιώτη Τουμαζή. Χρόνια πριν, το 1937, θα ξεκινούσε το πρώτο
του τεχνικό γραφείο στην Αμμόχωστο, το οποίο και θα αποτελούσε τον θεμέλιο λίθο για το κτίσιμο της κατασκευαστικής Εταιρείας
και του Ομίλου Εταιρειών Άλτας Παντού που ακολούθησε.

Η πορεία, μέσα από τα χρόνια, αποδείχτηκε πολύ δύσκολη αφού ο αρνητικός αντίκτυπος
της τουρκικής εισβολής το 1974 είχε αναπόφευκτα επηρεάσει και τις εταιρείες του Ομίλου,
οδηγώντας κάποιες από αυτές στα πρόθυρα του αφανισμού. Χάσαμε την Αμμόχωστο
και τον τόπο μας, αλλά δε χάσαμε ποτέ ούτε το κουράγιο να συνεχίσουμε, αλλά ούτε και
την ικανότητα να αναπτύσσουμε την τεχνογνωσία μας. Αναλαμβάνοντας τα ηνία της
εταιρείας το 1987, με προσήλωση στις αρχές των ιδρυτών της και με συνέπεια, επιμονή και
πολλή σκληρή δουλειά, καθώς και με τη συμβολή του προσωπικού, καταφέραμε να εξελίξουμε την εταιρεία σε ένα μεγάλο όμιλο, με το κύρος και το εκτόπισμα της Άτλας Παντού.
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Η οικοδομική τέχνη στην Κύπρο, η οποία ξεκίνησε από τα προϊστορικά χρόνια, υπήρξε ένα σημαντικό εργαλείο στα χέρια μας, το
οποίο λειτούργησε καταλυτικά στη διαμόρφωση της ποιότητας της ζωής μας και συνέβαλε στην επιβίωση, στην εξέλιξη και στην
πρόοδό μας ως λαού και στη διαμόρφωση του ίδιου του πολιτισμού μας.

Στόχος της παρούσας έκδοσης ήταν να καταγραφεί και να εκδοθεί η ιστορία της οικοδομικής τέχνης στην Κύπρο από την Προϊστορία μέχρι τις μέρες μας. Είναι ένα έργο αφιερωμένο σε μια ιδιαίτερη πτυχή του κυπριακού πολιτισμού, μια ανεκτίμητη πηγή γνώσης για την οικοδομική μας παράδοση, από τις αρχαίες καταβολές μέχρι τη σημερινή εποχή.

Το βιβλίο Η Ιστορία της Οικοδομικής Τέχνης στην Κύπρο: Από την Προϊστορία έως τον 21ον Αιώνα είναι μια προσφορά της Άτλας
Παντού προς τον τόπο μας, τους ανθρώπους και τον πολιτισμό του. Πιστεύουμε ότι είναι ένα έργο με αξία διαχρονική, ένα έργο
που φωτίζει και τεκμηριώνει επιστημονικά την πολιτιστική μας κληρονομιά στον τομέα αυτό. Με αυτόν τον τρόπο ο Όμιλός μας
συμβάλλει στην αναγνώριση, καταγραφή αλλά και προβολή της ανθρώπινης εφευρετικότητας και δημιουργίας μέσα από μια
εξελικτική πορεία χιλιάδων ετών, η οποία αποτυπώνεται σε ποικίλα κτίσματα και κατασκευές που κοσμούν τον τόπο μας.

Θέλω να εκφράσω τις ειλικρινείς ευχαριστίες μου στους εισηγητές των κεφαλαίων και σε όλους όσους βοήθησαν και με οποιονδήποτε τρόπο συνέβαλαν στο «κτίσιμο» αυτής της έκδοσης.

Τώνης Τουμαζής
Όμιλος Εταιρειών Άτλας Παντού
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Μήνυµα κ. Παναγιώτη Τουλιάτου
Ομότιμος Καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Αθήνα
Πρόεδρος Τμήματος Αρχιτεκτονικής Πανεπιστημίου Frederick, Λευκωσία
Ο αναγνώστης αυτού του βιβλίου πιθανόν να αναρωτιέται γιατί να ασχοληθούμε με το παρελθόν,
συγκεκριμένα με την ιστορία της οικοδομικής τέχνης στην Κύπρο. Γιατί δεν εκδίδουμε ένα βιβλίο για το
μέλλον του κλάδου της κατασκευαστικής ή για τη σύγχρονη εποχή και τις ραγδαίες εξελίξεις που έχουν
αλλάξει τον ορίζοντα, το skyline των πόλεων της Κύπρου; Όλο και περισσότερα πανεπιστήμια και όλο
και περισσότεροι άνθρωποι οραματίζονται τι μπορούν να κτίσουν στο μέλλον. Και ορθώς το κάνουν.
Είναι όμως δυνατόν να οικοδομήσει κανείς το μέλλον σωστά, χωρίς να ασχοληθεί με το παρελθόν;
Η μέχρι τώρα πορεία των ανθρώπινων κοινωνιών δείχνει μάλλον το αντίθετο. Η ανθρώπινη κοινωνία είναι σαν μια κλίμακα, μια
σκάλα όπου οι άνθρωποι ανεβαίνοντας πατούν στις εμπειρίες και στη γνώση του παρελθόντος για να κατευθυνθούν προς το
μέλλον. Έτσι, όμοια με κάθε άλλη γνώση, η κατασκευαστική δραστηριότητα εξελίσσεται μέσα από τις τεχνικές που αλλάζουν με το
πέρασμα του χρόνου. Η οικοδομική τέχνη είναι σχεδόν κόμματι της ανθρώπινης φύσης· ο άνθρωπος έχει απόλυτη ανάγκη από
ένα κέλυφος, ακίνητο ή κινητό, το οποίο να συνάδει με τις συνθήκες του πολιτισμού της εποχής του. Από εποχή σε εποχή οι ανάγκες διαφοροποιούνται και αλλάζουν συνεπώς και τα κελύφη, η τεχνολογία της οικοδομής.
Ένας επιπλέον λόγος που καθιστά επιτακτική την ανάγκη διατήρησης, προβολής και αξιοποίησης της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς,
ιδιαίτερα σε χώρες της Νότιας Ευρώπης όπου ανήκει και η Κύπρος, είναι το γεγονός ότι η διεθνής ακτινοβολία αυτών των χωρών
στηρίζεται περισσότερο στον ιστορικό απ’ ό,τι στον βιομηχανικό, πολιτικό ή οικονομικό τομέα του πολιτισμού τους. […]
Η αξία της δομικής κληρονομιάς έγκειται στο ότι εκεί «στεγάστηκαν» όλες οι ενέργειες των προ- ηγούμενων πολιτισμών, άρα εκεί
φυλάσσονται όλοι οι θησαυροί, αυτοί που έχουμε ανακαλύψει και αυτοί που μας επιφυλάσσει το μέλλον να ανακαλύψουμε. Άλλωστε, τα δομήματα ορίζουν τις πόλεις, λέξη από την οποία προέκυψε και η έννοια του πολιτισμού. Κάθε χώρα ξεχωρίζει και προβάλ-
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λει τον πολιτισμό της και μέσα από τα οικοδομικά δημιουργήματά της. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν τα τείχη της Λευκωσίας, που προκαλούν μεγαλύτερο θαυμασμό από κάθε άλλο οικοδομικό επίτευγμα της πρωτεύουσας. [..]
Η καταγραφή, η περιγραφή και η μελέτη των κτιρίων είναι απαραίτητη για να κατανοήσει κανείς την αξία των οικοδομημάτων ως
έκφραση του πολιτισμού κάθε τόπου. Η οικοδομική, όμως, τέχνη και οι ιστορικές τεχνικές δόμησης χαρακτηρίζονται από ισχυρό
βαθμό εντοπιότητας. Συγκεκριμένα, μελετώντας κανείς βιβλία, ή βλέποντας παραδείγματα ή σπουδάζοντας την ιστορική αρχιτεκτονική της Αγγλίας, δύσκολα μπορεί να οικοδομήσει επιτυχώς κτίρια στην Αφρική ή τη Μεσόγειο. Η «βίαιη» μεταφορά οικοδομικών
προτύπων από μια χώρα σε άλλη, με διαφορετικό κλίμα, υλικά, αρχιτεκτονική παράδοση και τρόπο ζωής, όχι μόνο δεν θα είναι
επιτυχημένη, αλλά μπορεί να αποβεί και επικίνδυνη. Για παράδειγμα, ο κίνδυνος αποτυχίας βεβιασμένων δομικών εγχειρημάτων
είναι εμφανής σε σεισμογενείς περιοχές. […] Επομένως, οφείλει κανείς να αναζητήσει την ιδιαιτερότητα κάθε τόπου και κάθε πολιτισμού και να μελετήσει τη «γλώσσα» της οικοδομικής τέχνης, ώστε η ιστορία της να τον καθοδηγήσει σε επόμενες, μεγάλες ή μικρές
αλλά σίγουρα επιτυχημένες και ασφαλείς κατασκευές.
Δυστυχώς, για πολλούς αιώνες η ανθρώπινη προσοχή ήταν στραμμένη μόνο στην επιφάνεια, δηλα- δή στην αισθητική πλευρά
των κτιρίων. Αλλά η πραγματική μαγεία και το αξιοθαύμαστο των οικοδομικών επιτευγμάτων βρίσκεται στο εσωτερικό τους, κάτω
από την επιφάνεια, στη δομή, στις κατασκευαστικές τεχνικές. Πρέπει να γίνει ευρέως κατανοητό ότι όση αξία έχει η καλλιτεχνική μορφολογική σύνθεση ενός μνημείου, άλλη τόση αξία έχει και η δομή του, γιατί χωρίς τη δομή δεν θα υπήρχε κτίσμα. [..]
Η κατανόηση των κατασκευαστικών τεχνικών στη διαχρονική τους εξέλιξη εξασφαλίζει επίσης την ικανότητα συντήρησης των ίδιων
των μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς κάθε τόπου. Οι ιστορικές κατασκευές μεταφέρουν μαζί τους στον χρόνο πολύτιμες πληροφορίες τόσο για την παθολογία τους όσο και για την τρωτότητά τους. Η καλύτερη και αποτελεσματικότερη μέθοδος για να αποκρυπτογραφηθούν ορθά αυτές οι πολύτιμες πληροφορίες και να χρησιμοποιηθούν επιτυχώς στις προσπάθειες αποκατάστασης
των ιστορικών κατασκευών είναι η ομαδική μελέτη και η στενή συνεργασία των διαφορετικών επιστημονικών κλάδων που
ασχολούνται με την οικοδομική τέχνη. [..]
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Για την αρχιτεκτονική κληρονομιά υπάρχουν βιβλία πιο εξειδικευμένα, ή πολύ εξειδικευμένα, ή εξαιρετικά εξειδικευμένα. Τα βιβλία,
όμως, που δεν είναι εξαιρετικά εξειδικευμένα μας χρειάζονται; Γιατί πρέπει να αυξηθούν; Η άποψή μου, μετά από μακροχρόνια
πείρα σχετικής εργασίας σε διάφορες χώρες, είναι ότι καμία ενέργεια δεν μπορεί να ανθήσει σε έναν πολιτισμό, αν δεν συνοδεύεται
από τη στήριξη του λαού. Όλα θα παρακμάσουν ή θα περιοριστούν ή θα παραμεριστούν, αν οι λαοί δεν είναι πρόθυμοι να ερευνήσουν και να διαφυλάξουν τον πολιτισμό των περασμένων αιώνων. Πώς όμως πείθεται κάθε λαός να υποστηρίξει τη συντήρηση,
τη διατήρηση και την αξιοποίηση των μνημείων; Η καλύτερη μέθοδος είναι η γνωριμία των λαών με την οικοδομική τους ιστορία.
Αν ένας λαός αγνοεί τα μνημεία, τότε τα αντιμετωπίζει με αδιαφορία. Σήμερα τα σχολεία και τα πανεπιστήμια, αντί να διδάσκουν την
ιστορία της οικοδομικής τέχνης, συχνά ασχολούνται μόνο με τη συμβατική δόμηση. Με τα δεδομένα αυτά, πώς είναι δυνατόν να
σωθούν τα ιστορικά και παραδοσιακά κτίρια τα οποία, εκτός από πηγή τεχνικών γνώσεων, είναι πλέον και πηγή εσόδων με τον
τουρισμό; Τα βιβλία, λοιπόν, που δεν είναι εξαιρετικά εξειδικευμένα, διακρίνονται όμως από επιστημονικότητα και είναι αποτέλεσμα
σοβαρών μελετών, δημιουργούν στον αναγνώστη μια πολύ πιο φιλική σχέση με την οικοδομική τέχνη. Τέτοιου είδους βιβλία
μπορούν να ανοίξουν τον δρόμο για να αναγνωρίσουν οι άνθρωποι τους οικοδομικούς θησαυρούς του παρελθόντος. [..]
Μέσα από τις αλλεπάλληλες κατακτήσεις και τις εγκαταστάσεις στο έδαφός της ποικίλων ξένων πληθυσμών, η Κύπρος δέχθηκε και
αφομοίωσε σε μεγάλο βαθμό ξένες επιδράσεις, μεταξύ άλλων και στον τομέα της οικοδομικής τέχνης. Έτσι, το νησί έχει καταστεί
«μουσείο» ποικίλων οικοδομικών τεχνικών, οι οποίες αποτυπώθηκαν στα αρχιτεκτονικά μνημεία του από την Προϊστορία μέχρι
σήμερα. Οι τεχνικές αυτές πρέπει όχι μόνο να μελετώνται από τους ειδικούς, αλλά, ως μέρος της ιστορικής παράδοσης και της
πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού, να γίνουν κτήμα του ευρύτερου κοινού. Αυτόν τον σκοπό εξυπηρετεί η καταγραφή της
ιστορίας της οικοδομικής τέχνης στην Κύπρο, όπως αυτή επιχειρείται στην έκδοση του παρόντος προαναφερθείς βιβλίου.

Παναγιώτης Τουλιάτος
Ομότιμος Καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Αθήνα
Πρόεδρος Τμήματος Αρχιτεκτονικής Πανεπιστημίου Frederick, Λευκωσία
Απόσπασμα από το εισαγωγικό κείμενο του κ. Τουλιάτου για την έκδοση.
Το πλήρες κείμενο μπορεί να βρεθεί στο βιβλίο.
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Testimonials
Επιμελήτριες Ευφροσύνη Ριζοπούλου – Ηγουμενίδου και Πετρούλα Χατζηττοφή
«Ο συλλογικός τόμος με τίτλο Η ιστορία της οικοδομικής τέχνης στην Κύπρο: Από
την Προϊστορία έως τον 21ο αιώνα, είναι το πρώτο βιβλίο στο οποίο αποτυπώνεται
η διαχρονική εξέλιξη του δομημένου περιβάλλοντος στην Κύπρο, σε συνάρτηση με
τις πολιτικές, οικονομικές, κοινωνικές και πολιτισμικές συνθήκες κάθε εποχής.”
« Για τη συγγραφή του επιστρατεύθηκαν ειδικοί για κάθε εποχή, αρχαιολόγοι, αρχιτέκτονες, ιστορικοί της τέχνης, οι οποίοι, συνοψίζοντας τα μέχρι τώρα πορίσματα της

Ευφροσύνη Ριζοπούλου –
Ηγουμενίδου

Πετρούλα Χατζηττοφή

έρευνας, συνέθεσαν ένα εγχειρίδιο υψηλών αξιώσεων. Τα επιστημονικά δεδομένα
παρουσιάζονται με λόγο απλό και κατανοητό, έτσι ώστε το βιβλίο να απευθύνεται τόσο στους ειδικούς όσο και στο ευρύτερο κοινό.»
«Τα κείμενα διανθίζει και τεκμηριώνει οπτικά, πλούσια εικονογράφηση, φωτογραφίες, σχέδια και χάρτες,
στοιχεία τα οποία αναβαθμίζουν μια έκδοση η οποία ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της σύγχρονης
αισθητικής.»
«Κύριο χαρακτηριστικό του σύνθετου αυτού έργου είναι από τη μια μεριά η αυτοτέλεια των κεφαλαίων
που εκπροσωπούν κάθε χρονολογική φάση, και από την άλλη η εσωτερική ενότητα των επί μέρους
σ’ ένα ενιαίο, ομοιογενές σύνολο.»
«Διαβάζοντας το βιβλίο αυτό, ο αναγνώστης αποκομίζει μια συνοπτική, συνολική εικόνα των επιτευγμάτων
της κυπριακής οικοδομικής τέχνης, μιας τέχνης καθοριστικής σημασίας για τη διαμόρφωση του
ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, του πολιτισμού και του τρόπου ζωής γενικότερα»

7

Επιστηµονική οµάδα
Παναγιώτης Τουλιάτος - Ομότιμος Καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Αθήνα Πρόεδρος Τμήματος Αρχιτεκτονικής Πανεπιστημίου Frederick, Λευκωσία.
Μιχάλης Ολύμπιος - Επίκουρος Καθηγητής Ιστορίας της Δυτικής Τέχνης στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.
Μάριος Πελεκάνος - Επίκουρος Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Frederick και υποψήφιος διδάκτορας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου,
με ερευνητικό θέμα την κατασκευαστική ανάλυση των ξυλόστεγων ναών του Τροόδους.
Παναγιώτα Πύλα - (PhD, Μassachusetts Institute of Technology), ιστορικός και θεωρητικός της Αρχιτεκτονικής, και Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Κύπρου, όπου διευθύνει και το ερευνητικό εργαστήριο Mesarch που ερευνά την ιστορίαθεωρία της μοντέρνας αρχιτεκτονικής στην Ανατολική Μεσόγειο.
Ευστάθιος Ράπτου - Το 1999 διορίστηκε ως Αρχαιολογικός Λειτουργός στο Τμήμα Αρχαιοτήτων Κύπρου, υπεύθυνος του Αρχαιολογικού Μουσείου επαρχίας Πάφου. Το 2012 μετατέθηκε στο Κυπριακό Μουσείο στη Λευκωσία, όπου εργάζεται μέχρι σήμερα.
Ευφροσύνη Ριζοπούλου – Ηγουμενίδου - Εμπειρογνώμων της Κυπριακής Εθνικής Επιτροπής UNESCO για την εφαρμογή της Σύμβασης για
την Προστασία της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Ομότιμη Καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και Adjunct Professor στο Ινστιτούτο
Κύπρου (The Cyprus Institute) στη Λευκωσία. Το 2019 εξελέγη ιδρυτικό μέλος της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών,
και Αντιπρόεδρος της Ακαδημίας.
Γιώργος Φιλοθέου - Eργάστηκε στο Τμήμα Αρχαιοτήτων Κύπρου, αρχικά ως Αρχαιολογικός Λειτουργός υπεύθυνος για τα βυζαντινά και
μεταβυζαντινά μνημεία των επαρχιών Λεμεσού και Πάφου. Στη συνέχεια, ως Αρχαιολογικός Λειτουργός Α είχε την ευθύνη των βυζαντινών
και μεταβυζαντινών μνημείων της Κύπρου. Από το 2016 μέχρι το 2019 ήταν Έφορος Αρχαιοτήτων, υπεύθυνος των αρχαίων μνημείων της
Κύπρου. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Διεθνούς Συμβουλίου Μνημείων και Χώρων (ICOMOS), Τμήμα Κύπρου.
Μαρία Φιλοκύπρου - Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Κύπρου.
Πετρούλα Χατζηττοφή - Ειδική Επιστήμονας Έρευνας στην Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου.
Νάσω Χρυσοχού - αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αρχιτεκτονικής στο Πανεπιστήμιο Frederick. Διατηρεί επίσης γραφείο που ασχολείται με την
αρχιτεκτονική αποκατάσταση.
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Περισσότερες πληροφορίες
Ο Όμιλος Άτλας Παντού θα δωρίσει την έκδοση «Η Ιστορία της Oικοδομικής Τέχνης: Aπό την Προϊστορία έως τον 21ο Αιώνα»
στις ακόλουθες βιβλιοθήκες:
1.

Πανεπιστήμιο Κύπρου – Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου»

13. Βιβλιοθήκη Γραφείου Τύπου & Πληροφοριών

2.

Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου TEPAK

14. Βιβλιοθήκη Δημοτικού Kέντρου Τεχνών

3.

Βιβλιοθήκη του University of Nicosia

15. Βιβλιοθήκη ΚΕΒΕ (Υπηρ. Ευρωπαϊκής Ένωσης,

4.

Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Frederick

5.

Βιβλιοθήκη του European University

16. Βιβλιοθήκη Κέντρου Παραγωγικότητας Κύπρου

6.

The Cyprus Institute

17. Βιβλιοθήκη Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης (CYS)

7.

Κυπριακή Βιβλιοθήκη

18. Βιβλιοθήκη Κυπρο-Αμερικανικού Αρχαιολογικού

8.

Ελπινίκειος Βιβλιοθήκη

9.

Βιβλιοθήκη του Κυπριακού Μουσείου / Τμήματος Αρχαιοτήτων

Βιβλιοθήκη Εμπορικών Πελατών)

Ινστιτούτου Ερευνών
19. Πανεπιστημιακή-Δημοτική Βιβλιοθήκη Λεμεσού

10. Βιβλιοθήκη Ρωσικού Πολιτιστικού Κέντρου

20. Δημοτική Βιβλιοθήκη Στροβόλου

11. Αχίλλειος Βιβλιοθήκη

21. Βιβλιοθήκη του Δήμου Αμμοχώστου

12. Βιβλιοθήκη Αρχαιολογικών Ερευνών

11

