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Προλογος

Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι,

Ως Κύπριος πολίτης, γεννημένος στην Δρέσδη και μεγαλωμένος στην Κύπρο, και 

από επιλογή μόνιμος κάτοικος Λειψίας, αισθάνομαι σήμερα Ευρωπαίος πολίτης με 

γερμανικές και κυπριακές ρίζες. Γι’ αυτό τον λόγο έχει ιδιαίτερη σημασία για μένα να 

σας παρουσιάσω ένα από τα πιο σημαντικά μου οράματα, με την ελπίδα ότι θα σας 

μεταδώσω τον ενθουσιασμό μου για την ιστορία και τον πολιτισμό της Κύπρου. Η 

ιδέα ότι θα μπορούσα να συνδυάσω τους τρεις πιο σημαντικούς τόπους της ζωής μου, 

δηλαδή την Δρέσδη, την Κύπρο και την Λειψία σε ένα κοινό έργο, υπήρχε για πολλά 

χρόνια στο μυαλό μου. Στην Δρέσδη γεννήθηκα και στην Κύπρο πέρασα τα νεανικά μου 

χρόνια μέχρι και την εκπλήρωση της στρατιωτικής μου θητείας: εκεί ζουν οι περισσότεροι 

συγγενείς μου, ενώ και εγώ παραμένω Κύπριος υπήκοος.  Η Λειψία είναι η πόλη που 

σήμερα αποτελεί το κέντρο της ζωής μου, εκεί ζει η οικογένειά μου και αποτελεί το 

επίκεντρο της επαγγελματικής μου δραστηριότητας. Επειδή στάθηκα πολύ τυχερός από 

ποικίλες απόψεις στην ζωή μου, είχα την δυνατότητα να συγκεντρώσω πολλά ιστορικά 

αντικείμενα που διατρέχουν 11.000 χρόνια κυπριακού πολιτισμού, και να τα συνδέσω 

με το δεύτερο πάθος μου, την ύστερη ιμπρεσσιονιστική και εκφραστική ρεαλιστική 

ζωγραφική και γραφική τέχνη της Σχολής της Δρέσδης, από τις αρχές μέχρι και τα μέσα 

του 20ού αιώνα. Καθώς οι δύο συλλογές εμπλουτίζονταν διαρκώς, ωρίμασε μέσα μου η 

απόφαση να τις μοιραστώ με ένα ευρύτερο κοινό. Πέρα από τα προαναφερθέντα έργα 

ζωγραφικής της Σχολής της Δρέσδης, βλέπω στα κυπριακά τεχνουργήματα της συλλογής 

μου την προοπτική να συστήσω τον εντυπωσιακό πολιτισμό του κυπριακού λαού στην 

σημερινή μου πατρίδα. Εδώ και αρκετά χρόνια είχα την δυνατότητα να συμβάλω ενεργά 

στον σχεδιασμό μίας ακμάζουσας και οικονομικά ανθηρής πόλης, και αυτή η καινούρια 

πρωτοβουλία αποτελεί έκφανση μιας τέτοιας συμβολής. Σας προσκαλώ, λοιπόν, να 

διαβάσετε αυτό το ενημερωτικό φυλλάδιο και να ενστερνιστείτε το όραμα μου,την ίδρυση 

ενός γερμανοκυπριακού κέντρου συνάντησης στην Λειψία.

Λειψία 2018,

     Αλέξανδρος Μαλιός  
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Η Κυπρος στην Λειψια
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…και η Λειψια στην Κυπρο;
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Όταν κάποιος ακούει ή διαβάζει για την 

Κύπρο, συνήθως ανακαλεί την Κύπριδα θεά 

Αφροδίτη, η οποία σύμφωνα με την αρχαία 

ελληνική μυθολογία αναδύθηκε από την 

θάλασσα και πέρασε από εκεί στον κόσμο 

των θνητών. Το ίδιο όμορφη, πολυσχιδής και 

εντυπωσιακή όπως η θεά, είναι η φύση και ο 

πολιτισμός αυτού του μεσογειακού νησιού 

μέχρι σήμερα. Η Κύπρος, κέντρο εμπορίου και 

ναυτιλίας για περισσότερα από 11.000 χρόνια, 

αποτέλεσε χωνευτήρι για την κοινωνία, τον 

πολιτισμό, την τέχνη και την πολιτική. Γι’ αυτό 

και η συνάφειά της με την σημερινή εποχή, 

κυρίως σε σχέση με την κοινή Ευρωπαϊκή 

ιδέα, παραμένει σημαντική και δεν πρέπει να 

υποτιμάται. 

Η ιστορία της Μεγαλονήσου επισκιάζεται 

από την διαμάχη μεταξύ Τουρκοκυπρίων και 

Ελληνοκυπρίων, που εντάθηκε τη δεκαετία 

του 1960, και οδήγησε στην τουρκική 

εισβολή του 1974 και στην συνεχιζόμενη 

κατοχή του βόρειου τμήματος της νήσου 

από τουρκικά στρατεύματα. Σήμερα, η 

Λευκωσία είναι η τελευταία μοιρασμένη 

πρωτεύουσα στην Ευρώπη. Από εκείνη την 

περίοδο πραγματοποιούνται επανειλημμένες 

προσπάθειες επαναπροσέγγισης των δύο 

κοινοτήτων, οι οποίες αναζωπυρώθηκαν με 

την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρ’ όλα αυτά, το νησί 

παραμένει μοιρασμένο στα δύο. Η Κύπρος, 

με την πολιτιστική της ποικιλομορφία και 

την πλούσια ιστορία της, ως μεσογειακό 

νησί και ως κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, διαθέτει κοινά σημεία επαφής με την 

Γερμανία. Οι Κύπριοι μοιράζονται με τους 

Γερμανούς την εμπειρία της διχοτόμησης και 

του εκτοπισμού μέρους του πληθυσμού τους. 

Η Σαξονία, ειδικότερα η Λειψία, ως σημείο 

έναρξης της Ειρηνικής Επανάστασης του 

1989, η οποία τελικά οδήγησε στην επανένωση 

δύο κρατών με διαφορετική ιδεολογική 

κατεύθυνση, ενσαρκώνει έτσι την ελπίδα 

υπέρβασης του πολιτικού και κοινωνικού  

διαχωρισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας.

 

Εικ. 04: Ως νησί, η Κύπρος ήταν ανέκαθεν παιδί της θάλασσας  και, κατά συνέπεια, διαδραμάτισε ουσιαστικό και κρίσιμο 

ρόλο στην ιστορία των μεγάλων πολιτισμών της Μεσογείου

Εικ. 05: Οι κυκλικές δομές στην περιοχή Χοιροκοιτίας 

αποτελούν μέχρι σήμερα απόδειξη των πρώτων οικισμών 

στο νησί

Η Κυπρος στην Λειψια
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Είναι ακριβώς στο πλαίσιο της 

αλληλοπεριχώρησης κοινωνικών και 

ιστορικών χαρακτηριστικών που προέκυψε 

το πρόγραμμα, το οποίο παρουσιάζεται 

αναλυτικά πιο κάτω, με στόχο να δημιουργήσει 

μία πολιτιστική γέφυρα επικοινωνίας μεταξύ 

της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της 

Γερμανίας κα της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Μέσα από το όραμα που ωρίμαζε για αρκετά 

χρόνια στο μυαλό του Κύπριου Αλέξανδρου 

Μαλιού, ο οποίος γεννήθηκε στην Δρέσδη, 

προέκυψε η ιδέα της δημιουργίας ενός κέντρου 

πολιτιστικών δραστηριοτήτων και κοινωνικής 

συνεύρεσης για την προώθηση της κουλτούρας 

της Κύπρου στην Λειψία, με έμφαση στον 

κυπριακό πολιτισμό. Το πρόγραμμα συνδέει τις 

δύο συλλογές του ιδρυτή, αφενός την συλλογή 

του με θέμα την ιστορία της Κύπρου, όπου 

ο ίδιος μεγάλωσε και πέρασε τα νεανικά του 

χρόνια, και αφετέρου την συλλογή έργων από 

ζωγράφους που εκπροσωπούσαν την ύστερη 

ιμπρεσσιονιστική και εκφραστική ρεαλιστική 

ζωγραφική της Σχολής της Δρέσδης των αρχών 

του 20ού αιώνα. Με άλλα λόγια, συνδέει την 

γενέτειρά του με την σημερινή του πατρίδα, 

την Λειψία.

Εικ. 08: Φοίνικες, Αιγύπτιοι, Έλληνες και Ρωμαίοι, όλοι εγκαταστάθηκαν κάποια στιγμή στην Κύπρο. Ήδη από την πρώιμη 

ιστορική περίοδο, το νησί υπήρξε σημείο αναφοράς για ανεπτυγμένους πολιτισμούς, ενώ αποτέλεσε κοιτίδα ολόκληρων 

βασιλείων.

Εικ. 07: Η Κύπρος παραμένει διαιρεμένη από το 1974, 

ενώ η πράσινη γραμμή περνά μέσα από την καρδιά της 

πρωτεύουσας. Η νεκρή ζώνη δεν έχει αλλάξει σχεδόν 

καθόλου μετά την κατοχή του βόρειου μέρους της Κύπρου. 

Εικ. 06: Για τους Σταυροφόρους, η Κύπρος υπήρξε 

σημαντικό οχυρό. Στη φωτογραφία, το Κάστρο Κολοσσίου, 

ακριβώς δίπλα στην σημερινή βρετανική στρατιωτική βάση 

του Ακρωτηρίου

…και η Λειψια στην Κυπρο;
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Μουσειο και πολιτιστικο χωνευτηρι
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Μουσειο και πολιτισμικο χωνευτηρι 

Η Συλλογή του Αλέξανδρου Μαλιού (SAM) 

επικεντρώνεται κυρίως στη φροντίδα και 

προώθηση  του κυπριακού πολιτισμού στην 

Γερμανία, και ειδικότερα της κληρονομιάς 

του ιδρυτή της. Τα βασικά σημεία εστίασης 

εμπίπτουν στο πολιτισμικό φάσμα, μέσα στο 

οποίο η γλώσσα, η μουσική, ο τρόπος ζωής και 

άλλα χαρακτηριστικά του ελληνοκυπριακού 

λαού πρόκειται να καλλιεργηθούν και να 

διαδοθούν. Επιπρόσθετα, προγραματίζεται 

μουσειακή παρουσίαση και προσφορά στην 

εκπαίδευση, σε σχέση με την αρχαιολογική 

Συλλογή του ιδρυτή, Αλέξανδρου Μαλιού, 

που περιλαμβάνει 900 αντικείμενα, 

αντιπροσωπευτικά 11,000 χρόνων κυπριακής 

ιστορίας, από την περίοδο της δημιουργίας 

των πρώτων οικισμών μέχρι την βυζαντινή 

αυτοκρατορία. Ως εκ τούτου, ο εκθεσιακός  

χώρος της Συλλογής μπορεί να αποτελέσει 

σημείο αναφοράς για τους Κύπριους στην 

Γερμανία και για άτομα όλων των ηλικιών, τα 

οποία ενδιαφέρονται να μάθουν περισσότερα 

για τον πολιτισμό και την ιστορία αυτού του 

νησιού της Ανατολικής Μεσογείου. 

Εικ.10: Η αρχαιολογική συλλογή περιλαμβάνει αντικείμενα από την Νεολιθική Εποχή, την Εποχή του Χαλκού ...

Εικ. 11: Όσο διαφορετικές είναι οι θρησκείες στην Κύπρο... Εικ. 12: ... τόσο πολυσχιδή και συναρπαστικά είναι τα 

ιδιαίτερα πολιτισμικά χαρακτηριστικά του νησιού
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Η εσωτερική οργανωτική δομή ενός 

ερευνητικού ινστιτούτου για τον κυπριακό 

πολιτισμό και την αρχαιολογία (Ερευνητικό 

Ινστιτούτο Κυπριακού Πολιτισμού και 

Αρχαιολογίας «Αλέξανδρος Μαλιός» 

– AMRICHA) επιτρέπει την δημιουργία 

συνεργασιών στον τομέα της αρχαιολογικής 

έρευνας, με πολιτιστικά ιδρύματα στην Κύπρο 

και στην Γερμανία, ώστε να ενδυναμωθούν 

οι δεσμοί των δύο χωρών και σε πολιτιστικό 

επίπεδο. Ο σκοπός αυτού του ερευνητικού 

ινστιτούτου είναι η υλοποίηση των πιο 

πάνω στόχων, η διαχείριση της μουσειακής 

παρουσίασης και η οργάνωση πολιτιστικών 

εκδηλώσεων. Ανάλογα με τις δυνατότητες 

και την ανάπτυξη του Προγράμματος SAM, 

στα σχέδια του ινστιτούτου περιλαμβάνεται 

η παροχή μερικής οικονομικής στήριξης 

ή επιχορηγήσεων για την συντήρηση και 

επιστημονική επεξεργασία της Συλλογής, 

καθώς και η θέσπιση εξωτερικών ερευνητικών 

προγραμμάτων σχετικά με το θέμα του 

πολιτισμού και της ιστορίας της Κύπρου σε 

συνεργασία με άλλα θεσμικά ιδρύματα.

Πέρα από την προσήλωση στην Κύπρο, το 

Πρόγραμμα SAM αναλαμβάνει επίσης την 

διαχείριση ενός μητρώου περίπου 300 έργων 

τέχνης, που περιλαμβάνει πίνακες, ακουαρέλες, 

σχέδια και ανάτυπα, από καλλιτέχνες της 

Σχολής της Δρέσδης, όπως: Χανς Γύκσερ 

(Hans Jüchser), Γιοχάνες Μπόϋτνερ (Johannes 

Beutner), Βίλχελμ και Μαξ Λάχνιτ (Wilhelm 

και Max Lachnit), Καρλ Κρένερ (Karl Kröner) 

και Έριχ Φράας (Erich Fraaß).

Τα προγραμματα SAM και AMRICHA

Εικ. 14: Επιπρόσθετο, σημαντικό τμήμα της Συλλογής του  Αλέξανδρου Μαλιού αποτελεί η εκτεταμένη συλλογή Μοντέρνας 

Τέχνης της Δρέσδης των αρχών του 20ού αιώνα

Εικ. 13: ... και εκτείνεται πέρα από την Γεωμετρική, Αρχαϊκή και Κλασική Περίοδο στην Κύπρο
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Η πορεια προς την δημιουργια της συλλογης και τα οραματα

Ο Αλέξανδρος Μαλιός γεννήθηκε στην 

Δρέσδη το 1962. Γιος Κύπριου πατέρα 

και Γερμανίδας μητέρας, μεγάλωσε ως 

δίγλωσσο παιδί μέσα στις δύο κουλτούρες. 

Ο πατέρας του είχε μεταβεί για σπουδές 

ιατρικής στην ΛΔΓ, όπου γνώρισε την 

σύζυγό του. 

Από τον γάμο τους γεννήθηκαν τρία 

παιδιά. Μετά την ολοκλήρωση των 

σπουδών του πατέρα, και παρά τις 

αντίξοες οικονομικές συνθήκες στο νησί, 

η πενταμελής οικογένεια επέστρεψε 

το 1972 στην Κύπρο. Ο Αλέξανδρος 

Μαλιός πέρασε τα νεανικά του χρόνια 

στην Μεγαλόνησο, όπου ο πατέρας του 

εργαζόταν ως ιατρός και η μητέρα του ως 

ελεύθερη επαγγελματίας, ανταποκρίτρια 

για γερμανόφωνα περιοδικά. 

Η εισβολή της Τουρκίας και η επακόλουθη 

κατοχή του βόρειου τμήματος της 

Κύπρου ήταν γεγονότα που χαράκτηκαν 

στην μνήμη της οικογένειας Μαλιού. 

Μετά την εισβολή, ο Αλέξανδρος Μαλιός 

διέμενε στην περιοχή της Λεμεσού και 

επισκεπτόταν τακτικά τους Γερμανούς 

συγγενείς του στην  ΛΔΓ. Εκείνη την 

εποχή, ανέπτυξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

για την αρχαιολογική κληρονομιά της 

πολυτάραχης κυπριακής ιστορίας, 

πραγματοποιώντας τακτικές επισκέψεις 

σε αρχαιολογικούς χώρους του νησιού. 

Ενδιαφέρθηκε, επίσης, για την ιδιωτική 

συλλογή της οικογένειάς του, που ήταν 

εγκεκριμένη από το κράτος. Αφού 

ολοκλήρωσε την στρατιωτική του θητεία 

στην  Κυπριακή Δημοκρατία, επέστρεψε 

στην ΛΔΓ το 1986 για να σπουδάσει 

ιατρική. Μετά την γερμανική επανένωση, 

ασχολήθηκε περισσότερο με την 

ανάπτυξη έργων στον τομέα των ακινήτων, 

όπου έχει να επιδείξει σημαντικές 

επιτυχίες.

Εικ. 16: Η οικογένεια Μαλιού σε επίσκεψη στους «Τάφους 

των Βασιλέων» στην Πάφο (1973)

Εικ. 15: Ο Αλέξανδρος Μαλιός το 1978, αξιολογεί κεραμικό 

αντικείμενο κάτω από το χριστουγεννιάτικο δέντρο
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Το 2008, μετά από αρκετά 

χρόνια πετυχημένης επαγγελματικής 

δραστηριότητας, ο Αλέξανδρος Μαλιός 

ίδρυσε μαζί με την σύζυγό του, Μπίργκιτ, 

και συνεργάτες, το Παιδικό  Ίδρυμα 

Λειψίας (Leipziger Kinderstiftung) 

για την καταπολέμηση της παιδικής 

φτώχειας. Σήμερα, εκτός από την 

προώθηση κοινωνικών προγραμμάτων, 

το Ίδρυμα υποστηρίζει την κατασκευή 

παιδικών σταθμών προς διευκόλυνση 

των αρμόδιων δημοτικών αρχών. Η 

επιστροφή του Αλέξανδρου Μαλιού 

στις πολιτισμικές του ρίζες προκύπτει, 

επομένως, μέσα από τα πολλά χρόνια που 

πέρασε στην Κύπρο, στην Γερμανία και 

ειδικότερα στην Σαξονία και στην Λειψία. 

Η επιλογή να καταστεί η Λειψία κέντρο 

της προσφοράς του Αλέξανδρου Μαλιού 

στα κοινά αποτελεί την λογική συνέχεια 

όλων των εμπειριών του, από ιστορική, 

κοινωνιολογική, πολιτισμική αλλά και 

κοινωνική άποψη.

Συντομο βιογραφικο του Αλεξανδρου Μαλιου

Εικ. 17: Ο πατέρας του Α. Μαλιού με τα τρία παιδιά του, σε 

επίσκεψη στην Ιερά Μονή Παναγίας Αμιρούς (1973)

Εικ. 18: Το σαλόνι της οικογένειας Μαλιού, με δείγματα της οικογενειακής συλλογής αρχαίων αντικειμένων (1973)
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Ευκαιριες και διαφανεια  

Η περιγραφή της προγράμματος  

περιλαμβάνει σχεδόν όλες τις 

επιμέρους πτυχές  του οράματος του 

Αλέξανδρου Μαλιού, που αναμένεται 

να υλοποιηθούν ως επιμέρους 

προγράμματα. Η δυναμική των 

επιμέρους τομέων αναδεικνύεται 

περισσότερο στην συμβιωτική τους 

σχέση. Για να μπορέσουν, όμως, αυτές 

οι ιδέες να πραγματοποιηθούν, πρέπει 

να ληφθούν υπόψη ορισμένοι βασικοί 

όροι. Το όλο πρόγραμμα πρέπει να 

πραγματοποιείται στα πλαίσια αυτών των 

όρων, ώστε να  συνάδει με τις εκάστοτε 

κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές 

συνθήκες. Εντούτοις, αυτοί ακριβώς οι 

βασικοί όροι μπορούν να καταξιώσουν 

το πρόγραμμα της Συλλογής του 

Αλέξανδρου Μαλιού, με όλες τις 

πολιτισμικές του προεκτάσεις, τοπικές, 

περιφερειακές αλλά και διεθνείς, 

εάν ενσωματωθούν με την μέγιστη 

δυνατή διαφάνεια στις μελλοντικές 

δραστηριότητες του προγράμματος.

Εικ. 19: Όπως και οι λαξευτοί Τάφοι της Πάφου, το πρόγραμμα SAM/AM-

RICHA στηρίζεται πάνω σε γερά θεμέλια διαφόρων θεματικών πυλώνων
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κοινα Πολιτιστικα και ιστορικα χαρακτηριστικα 

Η Κύπρος και η Γερμανία μοιράζονται 

σήμερα, όπως και στο παρελθόν, πολλά 

κοινά χαρακτηριστικά. Η  Κυπριακή 

Δημοκρατία και η Ομοσπονδιακή 

Δημοκρατία της Γερμανίας είναι και 

τα δύο κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης  και, επομένως, συμμέτοχοι 

στην ιδέα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. 

Εκτός αυτού, μοιράζονται έναν 

μακραίωνο πολιτισμό, που υπερβαίνει  τις 

ημερομηνίες ίδρυσης των δύο κρατών. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ομοσπονδιακή 

Δημοκρατία της Γερμανίας (ΟΔΓ) ήταν 

ένα από τα πρώτα κράτη που αναγνώρισαν 

την νεαρή Κυπριακή Δημοκρατία μετά 

την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας τον 

Αύγουστο του 1960. Έκτοτε διατηρείται 

μία πολυσχιδής ανταλλαγή διμερών 

σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών, είτε σε 

οικονομικό επίπεδο, όπου η Κύπρος, με 

τον δέκατο μεγαλύτερο εμπορικό στόλο 

στον κόσμο, συνεχίζει να είναι πόλος 

έλξης και σημαντικός εμπορικός εταίρος 

γερμανικών ναυτιλιακών εταιρειών, είτε 

σε πολιτιστικό επίπεδο με την αμοιβαία 

ενίσχυση φοιτητών, λόγου χάρη με τα 

προγράμματα της Γερμανικής Υπηρεσίας 

Ανταλλαγής  Ακαδημαϊκών Στελεχών 

(DAAD). Άλλωστε, η Λαϊκή Δημοκρατία 

της Γερμανίας (ΛΔΓ) διατηρούσε καλές 

σχέσεις με την Κυπριακή Δημοκρατία, η 

οποία παρουσιαζόταν τακτικά, ήδη από το 

1966, στην Διεθνή Έκθεση της Λειψίας. 

Στην Λειψία έδρευαν  κυπριακές ομάδες 

παραδοσιακών χορών, ενώ παράλληλα 

η ανταλλαγή φοιτητών ήταν από εκείνη 

την εποχή ενδεικτική της φιλίας των δύο 

κρατών. Εξάλλου, ζωντανό παράδειγμα 

αυτής της φιλίας είναι ο ιδρυτής του 

προγράμματος, Αλέξανδρος Μαλιός, και 

η οικογενειακή του ιστορία. Οι Γερμανοί 

κατατάσσονται μέχρι σήμερα στην 

τέταρτη θέση των τουριστών που 

επισκέπτονται την Μεγαλόνησο, 

μετά τους Βρετανούς, τους Ρώσους 

και τους Ισραηλινούς. Τα δύο κράτη 

συνέδεε μέχρι την επανένωση των δύο 

Γερμανιών η προσπάθεια υπερνίκησης 

των πολιτικών και συστημικών συνόρων, 

ενώ η Κυπριακή Δημοκρατία είναι μέχρι 

σήμερα αντιμέτωπη με την διαίρεση του 

νησιού.
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Η Λειψία έχει πολυποίκιλη πολιτιστική 

διάσταση και βαρύνουσα σημασία για την 

γερμανική ιστορία: είναι η πόλη που το 1989, 

με τις ειρηνικές διαδηλώσεις του λαού της 

πρώην ΛΔΓ, συνετέλεσε καθοριστικά στην 

επανένωση των δύο γερμανικών κρατών, σε 

τέτοιο βαθμό ώστε να μπορεί να θεωρηθεί  και 

ως το έναυσμα της όλης διαδικασίας για την 

επανένωση. Μπορεί, λοιπόν, να κατανοήσει  

καλύτερα από κάθε άλλον την τραγική 

διάσταση του διαχωρισμού μίας ολόκληρης 

χώρας και του λαού της. Η ιστορική σημασία 

που απολαμβάνει η Λειψία ήδη από τον 

Μεσαίωνα, με την αναγνώρισή της ως πόλης 

με Διεθνή Έκθεση, οδήγησαν στην ραγδαία 

οικονομική ανάπτυξη της μητροπολιτικής 

περιοχής της Λειψίας, που ισχύει μέχρι και 

σήμερα.

Με περίπου 600.000 κατοίκους και αυξητική 

τάση στον πληθυσμό της, η Λειψία είναι η 

δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ανατολικής 

Γερμανίαs μετά το Βερολίνο, και έχει γίνει 

το κέντρο εργασίας και διαβίωσης ανθρώπων 

από όλο τον κόσμο. Είναι επίσης η γερμανική 

πατρίδα του ιδρυτή της Συλλογής, Αλεξάνδρου 

Μαλιού, καθώς συνδυάζει συνέργειες από 

εντελώς διαφορετικούς οικονομικούς, 

κοινωνικούς και πολιτισμικούς τομείς. Το 

αποτέλεσμα αυτής της σύμφυρσης είναι μία 

ζωντανή πόλη σε πολλά επίπεδα, γεμάτη 

ανθρώπους, προγράμματα και θεσμούς, οι 

οποίοι εμπλουτίζουν ολόκληρη την Γερμανία 

και την καθιστούν γνωστή ανά τον κόσμο.

Η Λειψία ήταν και παραμένει ζωτικό 

κέντρο έρευνας, τέχνης  και εμπορίου, ως 

χώρος διαμονής και δημιουργίας γνωστών 

μουσικοσυνθετών όπως ο Γιόχαν Σεμπάστιαν 

Μπαχ, ο Φέλιξ Μέντελσον – Μπαρτόλντι ή ο 

Ρίχαρντ Βάγκνερ, αλλά και ως επιστημονικό 

κέντρο με το δεύτερο αρχαιότερο 

γερμανόφωνο πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο 

της Λειψίας ή Σαξονική Ακαδημία Επιστημών. 

Με το Μουσείο Καλών Τεχνών και τις δύο 

μεγάλες Συλλογές Αρχαίων Πολιτισμών, το 

Αιγυπτιακό Μουσείο του Γκέοργκ Στάϊντορφ 

και την Συλλογή Αρχαίας Κλασικής Τέχνης  

του Πανεπιστημίου της Λειψίας, η πόλη 

διαθέτει σημαντικά σημεία επαφής με την 

Συλλογή του Αλεξάνδρου Μαλιού: το μητρώο 

αντικειμένων της SAM είναι σε θέση να 

αποτελέσει πολιτισμικό συμπλήρωμα των 

άλλων μουσείων, τα οποία δεν διαθέτουν 

παρόμοια αντικείμενα σε τέτοια ποικιλία και 

αριθμό.

Εικ. 20: Παρά τον υψηλό αριθμό του πληθυσμού και την διαρκή ανάπτυξη της αστικής υποδομής της, η Λειψία παραμένει 

μέχρι σήμερα μία από τις πιο πράσινες πόλεις της Γερμανίας

Ευκαιριες και διαφανεια  



17

Λειψια: μια ακμαζουσα μητροπολιτικη περιοχη

Εξάλλου, στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης της 

Λειψίας, το σημερινό Μουσείο Γκράσσι, 

υπήρχε μία συλλογή περίπου 1800 

αντικειμένων της κυπριακής αρχαιότητας. 

Η συλλογή ήταν κάποτε μία από τις 

μεγαλύτερες αρχαιολογικές συλλογές 

κυπριακών αντικειμένων της Γερμανίαs. 

Το 1974 παραδόθηκε εξ ολοκλήρου στο 

Μουσείο Γερμανικής Ιστορίας στο Ανατολικό 

Βερολίνο. Πολιτισμικά, λοιπόν, η πόλη είναι 

έτοιμη να υποδεχθεί ένα νέο, κορυφαίο 

δείγμα κυπριακής αρχαιολογίας, κι αυτό 

ακριβώς σκοπεύει να υλοποιήσει η Συλλογή 

του Αλέξανδρου Μαλιού, μέσα από διάφορα 

προγράμματα. Η ανάδειξη της Κύπρου ως 

πολιτιστικού σημείου αναφοράς στην Λειψία, 

άρα η σύσφιξη των σχέσεων ανάμεσα στις 

δύο περιοχές και στις δύο χώρες, είναι ένας 

από τους σημαντικότερους στόχους του 

Προγράμματος SAM και του συναφούς 

Ερευνητικού Ινστιτούτου  Κυπριακού 

Πολιτισμού και Αρχαιολογίας.

Εικ. 22: Το Μνημείο της Μάχης των Εθνών  (Völkerschlachtdenkmal) στο ΝΑ τμήμα της πόλης είναι σήμερα το μεγαλύτερο 

δημόσιο μνημείο στην Ευρώπη. Μνημονεύει την «Μάχη της Λειψίας», που διεξήχθη μεταξύ 13 – 16 Οκτωβρίου 1813 

ανάμεσα στα στρατεύματα του Ναπολέοντα και τον «Απελευθερωτικό Στρατό». Στη μάχη πολέμησαν σχεδόν 550.000 

στρατιώτες από 17 έθνη

Απεικ. 21: Ο Γιόχαν Σεμπάστιαν Μπαχ εκφράζει όσο 

κανείς άλλος την ιστορική παράδοση της Μουσικής και 

Πολιτιστικής πόλης της Λειψίας
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Η προέλευση των αρχαίων αντικειμένων 

μπορεί να αποδοθεί στην Κύπρο με βάση την 

τεχνοτροπία τους, το ιστορικό συγκέντρωσής 

τους ή το ειδικό ιστορικό τους πλαίσιο. Όλα 

τα αντικείμενα της Συλλογής του Αλέξανδρου 

Μαλιού έχουν εκτεταμένο ιστορικό 

προέλευσης, το οποίο για μερικά αντικείμενα 

οδηγεί μέχρι και στο σημείο εύρεσής τους. 

Η προέλευση των αρχαίων αντικειμένων 

διακρίνεται σε τρεις κατηγορίες:

I. Ιστορικά Αντικείμενα 

Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν  αντικείμενα 

για τα οποία υπάρχουν μόνο ιστορικά 

τεκμήρια σχετικά με την προέλευσή τους. Για 

παράδειγμα, αντικείμενα της Συλλογής του 

Βρετανού Υποπρόξενου Τόμας Β. Σάντγουϊθ 

(Thomas B. Sandwith, 1831-1900), της 

Συλλογής του Γάλλου Πρόξενου Λουί Ογκύστ 

Ντοζόν (Louis Auguste Dozon, 1822-1890) 

και της Συλλογής του Λουΐτζι Πάλμα ντι 

Τσέσνολα (Luigi Palma di Cesnola, 1832-

1904). Τα τελευταία αντικείμενα προέρχονται 

κατευθείαν από το ιστορικό  αρχείο του 

Μητροπολιτικού Μουσείου Τέχνης της Νέας 

Υόρκης (Metropolitan Museum of Art in 

New York), τα οποία  το Μουσείο πώλησε σε 

πλειστηριασμούς αμέσως μετά την αλλαγή του 

αιώνα. Στη Συλλογή του Τσέσνολα ανήκουν 

επίσης αντικείμενα από το πρώην μητρώο του 

Μουσείου Τολέδο στο Οχάιο των ΗΠΑ, το 

οποίο παρέλαβε μερικά κομμάτια στο πλαίσιο  

της πώλησης αντιγράφων από το MET της 

Νέας Υόρκης και τα οποία πάλι πώλησε το 

2017 σε σειρά πλειστηριασμών. 

Εικ. 23: Επιλεγμένα αντικείμενα από την Συλλογή του Αλέξανδρου  Μαλιού, τα οποία βρίσκονταν στην κατοχή  του 

Μητροπολιτικού Μουσείου Τέχνης της Νέας Υόρκης

Ευκαιριες και διαφανεια  
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II. Δημοσίως Γνωστές Συλλογές

Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν αντικείμενα, 

τα οποία προέκυψαν από ιδιωτική πρωτοβουλία 

αλλά τελικά δημοσιοποιήθηκαν με την 

υποστήριξη της επίσημης αρμόδιας αρχής της 

κυπριακής κυβέρνησης. Σε αυτή την κατηγορία 

ανήκουν για παράδειγμα τα αντικείμενα της 

Συλλογής του Ντέσμοντ Μόρις (στην Μεγάλη 

Βρετανία), της Συλλογής του Κώστα και 

της Λητούς Σεβέρη (στην Κύπρο) και του 

Κυπριακού Μουσείου της Τζάκσονβιλ στις 

ΗΠΑ (Cyprus Museum Jacksonville), το οποίο 

διέκοψε τη  λειτουργία του το 2018. Κάποια 

από τα αντικείμενα της Συλλογής προέρχονται 

από το Μουσείο Κρέηβεν  (Craven Museum) 

στην Μεγάλη Βρετανία.

III. Διάφορα Αντικείμενα από Ιδιωτικές 

Συλλογές

Το επόμενο μεγαλύτερο τμήμα του μητρώου 

της Συλλογής του Αλέξανδρου Μαλιού 

προέρχεται από άλλες ιδιωτικές συλλογές, 

οι οποίες δεν ήταν προσβάσιμες στο κοινό. 

Σύμφωνα με όσα γνωστοποιήθηκαν, 

οι συλλογές αυτές δημιουργήθηκαν με 

διαφορετικούς τρόπους και με διαφορετικά 

κίνητρα. Μερικές συλλογές περιείχαν μόνο 

κυπριακά αντικείμενα. Σε αυτές τις συλλογές 

ανήκουν για παράδειγμα τα αντικείμενα 

της συλλογής του Αμερικανού Γουίλιαμ Ρ. 

Κρόφορντ (William R. Crawford,1928-2002), 

πρώην Υποπρόξενου και μετέπειτα Πρόξενου 

των ΗΠΑ στην Κύπρο, τα αντικείμενα της 

συλλογής του Βρετανού καλλιτέχνη Μάικλ 

Μιχαηλίδη (Michael Michaeledes,1923-

2015) και τα αντικείμενα της συλλογής του 

Αμερικανού χημικού μηχανικού, Άλμπερτ 

Χάουαρντ Πέντλερ (Albert Howard 

Pedler,1903-1966). 

Απο την Κυπρο στην Λειψια – ενα μακρινο ταξιδι  

Εικ. 24: 16 από συνολικά 64 φλασκιά που χρονολογούνται 

στην Μέση Εποχή του Χαλκού και ανήκουν στην Συλλογή 

SAM. Προέρχονται από την ήδη δημοσιευμένη Συλλογή 

του Ντέσμοντ Μόρις (Desmond Morris)

Εικ. 25: Μολύβδινη σφραγίδα του Κυπριακού Μουσείου 

της Λευκωσίας,  με σημείωση για την άδεια εξαγωγής

Εικ. 26: Ετικέτα από έκθεση του 1875 με αναφορά στην 

συγκεκριμένη προθήκη
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Κυρίως λόγω της συνεχιζόμενης τουρκικής 

κατοχής του βόρειου τμήματος της Κύπρου 

από το 1974 και λόγω της κατ’ ανάγκην 

περιορισμένης άσκησης της κρατικής 

εξουσίας από την Κυπριακή Δημοκρατία και 

την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουν κατ’ επανάληψη 

σημειωθεί σημαντικές απώλειες κυπριακών 

πολιτιστικών αγαθών μέσω παράνομων 

εξαγωγών και πωλήσεων, ο αριθμός των 

οποίων δεν μπορεί να υπολογισθεί επακριβώς. 

Η Συλλογή του Αλέξανδρου Μαλιού 

και το συναφές Ερευνητικό Ινστιτούτο 

Κυπριακού Πολιτισμού και Αρχαιολογίας 

«Αλέξανδρος Μαλιός» έχουν πλήρη επίγνωση 

της κατάστασης και καταβάλλουν κάθε 

προσπάθεια εξακρίβωσης της προέλευσης 

των κομματιών της Συλλογής, μέσα από 

ενδελεχή έρευνα και σε συνεργασία με άλλα 

ινστιτούτα. Το πλήρες, εκτεταμένο μητρώο 

της Συλλογής, με σημαντικά δεδομένα 

σχετικά με την προέλευση των αντικειμένων, 

προηγούμενες δημοσιεύσεις και άδειες 

εξαγωγής, αποτελούν μόνο ένα παράδειγμα 

της όλης προσπάθειας. Τα προγράμματα SAM 

και AMRICHA υποχρεώνονται να τηρούν τους 

όρους των διεθνών συμβάσεων σχετικά με 

την μεταχείριση και τον εντοπισμό ιστορικών 

πολιτιστικών αγαθών και να τους εντάσσουν 

στις διαδικασίες δραστηριοποίησης και 

έρευνάς τους.

Στις συμβάσεις αυτές συγκαταλέγονται, 

μεταξύ άλλων: 

I. Ο περί Αρχαιοτήτων (Τροποποιητικός) 

Νόμος της Κυπριακής Δημοκρατίας του 

2017  

II. H Σύμβαση της Χάγης του 1954 για 

την προστασία πολιτιστικών αγαθών σε 

περίπτωση ένοπλης σύρραξης, και το 

Δεύτερο Πρωτόκολλο στη Σύμβαση (1999)

III. H Σύμβαση σχετικά με τα ληπτέα 

μέτρα γα την απαγόρευση και παρεμπόδιση 

της παράνομης εισαγωγής, εξαγωγής και 

μεταβίβασης της κυριότητας πολιτιστικών 

αγαθών (Παρίσι 1970)

και

IV. Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την 

προστασία της αρχαιολογικής κληρονομιάς 

(Βαλέττα, 1992) 

Εικ. 27: Αντίγραφο γιγαντιαίου λίθινου αγγείου στην Ακρόπολη της Αμαθούντας. Το πρωτότυπο βρίσκεται σήμερα στο 

Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι

Ευκαιριες και διαφανεια  
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Σε περίπτωση που, είτε μέσα από δικές μας 

έρευνες, είτε μέσα από έρευνες συνεργαζόμενων 

ινστιτούτων ή εξωτερικών αρχών προκύψουν 

σαφή τεκμήρια σχετικά με την παράνομη 

προέλευση μεμονωμένων αντικειμένων, τα 

προγράμματα SAM και AMRICHA θεωρούν 

καθήκον τους να τα παραδώσουν άμεσα στις 

αρμόδιες Κυπριακές Αρχές. Εκτός αυτού, τα 

προγράμματα SAM και AMRICHA προτίθενται 

να δραστηριοποιηθούν ενεργά κατά του 

παράνομου εμπορίου αρχαίων πολιτιστικών 

αγαθών της Κύπρου και να καταγγείλουν στις 

αρχές αντίστοιχες προσφορές, καθώς επίσης 

να συνεισφέρουν στην διερεύνησή τους. 

Βασικός στόχος του ιδρυτή είναι η διατήρηση 

και μετάδοση γνώσεων σχετικά με την 

κυπριακή πολιτιστική κληρονομιά, που 

περιλαμβάνει επίσης την ευαισθητοποίηση για 

το θέμα αυτό, κάτι που θα αντικατοπτρίζεται 

στη φιλοσοφία των μελλοντικών 

προγραμμάτων της Συλλογής SAM και του 

Ινστιτούτου AMRICHA.

Ιστορικη ευθυνη

Εικ. 30: Άδεια εξαγωγής του 1978 για 62 αντικείμενα. Από 

αυτά, 32 ανήκουν σήμερα στην Συλλογή του Αλέξανδρου 

Μαλιού

Εικ. 29: Άδεια εξαγωγής ρωμαϊκού λύχνου του 1935

Εικ. 28: Αριθμός ανασκαφής (;) και μολύβδινη σφραγίδα 

του Κυπριακού Μουσείου της Λευκωσίας για την εξαγωγή 

κυπέλου
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Ευκαιριες και διαφανεια  
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Ο ιδρυτής της Συλλογής, Αλέξανδρος 

Μαλιός, προσβλέπει ιδιαίτερα στην 

προσβασιμότητα της κυπριακής 

αρχαιολογίας και του κυπριακού 

πολιτισμού στο ευρύ κοινό.

Δεδομένης και της μακροχρόνιας 

δραστηριοποίησής του στο Παιδικό  Ίδρυμα 

της Λειψίας (Leipziger Kinderstiftung), η 

εργασία με τα παιδιά είναι γι’ αυτόν έργο 

ζωής, το οποίο θα ήθελε να ενταχθεί στα 

μελλοντικά προγράμματα της Συλλογής 

SAM. Θα μπορούσαν να προταθούν 

δραστηριότητες για τη μετάδοση θεμάτων 

αρχαιολογίας και κυπριακού πολιτισμού 

σε προγράμματα για παιδιά και μαθητές 

διαφόρων ηλικιών και τάξεων, ακόμη 

και σε συνεργασία με σχολεία και άλλες 

θεσμικές αρχαιολογικές υπηρεσίες της 

Λειψίας. 

Επιπρόσθετα, μπορούν να οργανωθούν 

διαλέξεις και ενημερωτικές συζητήσεις με 

θέμα την Κύπρο, με στόχο την ανάδειξη 

αρχαιολογικών και επίκαιρων θεμάτων. 

Η ενσωμάτωση των αντικειμένων της 

Συλλογής, είτε των πρωτοτύπων είτε 

αντιγράφων, με στόχο την άμεση επαφή 

τους με το κοινό, μπορεί να αποτελέσει 

βασικό συστατικό της βιωματικής 

αξιοποίησης της SAM, με απώτερο στόχο 

την εφαρμογή του δίπτυχου «εκπαίδευση 

και μετάδοση της γνώσης». 

Στα πιο πάνω σχέδια προστίθενται 

πλάνα δημοσιεύσεων επιστημονικής 

κατεύθυνσης (κατάλογοι αντικειμένων, 

ερευνητικά άρθρα), καθώς επίσης και 

ευρύτερης κατεύθυνσης (παιδικά βιβλία ή 

αρχαιολογικοί οδηγοί), τα οποία θα έχουν 

αρχαιολογική και κυπρολογική χροιά, 

κάτι που αντιστοιχεί στην φιλοσοφία των 

προγραμμάτων SAM και AMRICHA. 

Επιπλέον, τα προγράμματα θα απευθύνουν 

πρόσκληση σε όλους όσοι εκφράζουν 

ενδιαφέρον για την αρχαιολογία και τον 

σημερινό πολιτισμό της Κύπρου. 

Φοιτητές θα έχουν πρόσβαση στις 

συλλογές και στην υπάρχουσα εκτενή 

βιβλιογραφία σχετικά με την Συλλογή, 

ενώ, αξιοποιώντας την βιβλιογραφία, θα 

είναι σε θέση να επεξεργαστούν και να 

παρουσιάσουν την ιστορία της Κύπρου. 

Επιπλέον, θα υπάρχει δυνατότητα 

υλοποίησης και στήριξης πολιτιστικών 

προγραμμάτων με σημείο αναφοράς την 

Κύπρο. Με αυτόν τον τρόπο, η Λειψία 

και η Κύπρος κερδίζουν ακόμη ένα 

πολιτιστικό κέντρο διεθνών κοινωνικών 

ανταλλαγών, το οποίο, μέσα από 

μελλοντικές προοπτικές συνεργασίας, 

θα εκπροσωπεί τα μακροπρόθεσμα 

συμφέροντα και των δύο πλευρών.

Εκπαιδευση και μεταδοση γνωσης
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Ιδεες, οραματα και προγραμματα
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Η πορεια για το μελλον
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Καλοπροαιρετα και εγκαρδια

Εικ. 36: Στιγμιότυπο οθόνης από την ψηφιακή βάση δεδομένων της Συλλογής

Εικ. 37: Ψηφιακή αναπαράσταση τρισδιάστατου ασκού με χρωματική υφή (αριστερά) 

και χωρίς χρωματική υφή (δεξιά)
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Ο στόχος των προγραμμάτων SAM και 

AMRICHA σε βραχυπρόθεσμο στάδιο 

είναι να προσφέρουν στο ευρύ κοινό 

πρόσβαση σε ολόκληρο το μητρώο της 

Συλλογής και τα σχετικά αρχεία. Στην 

προσπάθεια αυτή, σημαντικό ρόλο 

διαδραματίζει ο υψηλός βαθμός διαφάνειας 

ως προς το ιστορικό  και την προέλευση 

των αντικειμένων. Τα αντικείμενα πρέπει 

αρχικά να γίνουν προσβάσιμα ψηφιακά 

σε διάφορα ινστιτούτα και στο ευρύ 

κοινό. Σε αυτό το πρόγραμμα εντάσσονται 

διάφορες παρουσιάσεις στο Διαδίκτυο, οι 

οποίες θα έχουν ως στόχο να ενημερώσουν 

το κοινό για τους σκοπούς της Συλλογής 

και του Ερευνητικού Ινστιτούτου.

Όλα τα αντικείμενα της Συλλογής θα 

καταγραφούν, θα φωτογραφηθούν και 

θα σαρωθούν με τρισδιάστατη σάρωση 

υψηλής ευκρίνειας, με στόχο την 

δημιουργία βάσης δεδομένων. 

Με τις τρισδιάστατες σαρώσεις θα 

δημιουργηθεί σε εύλογο χρονικό 

διάστημα ένα Ψηφιακό Μουσείο, όπου 

τα αντικείμενα της Συλλογής θα τεθούν 

στην διάθεση όλων μέσω διαδικτύου, 

χωρίς περιορισμό ωραρίου, και χωρίς 

χρέωση για μη εμπορικές ερευνητικές 

εργασίες. 

Παράλληλα με τις εσωτερικές οργανωτικές 

εργασίες με θέμα τα αντικείμενα, θα 

αποδοθεί ιδιαίτερη προτεραιότητα στην 

βραχυπρόθεσμη υλοποίηση συνεργασιών 

με αναγνωρισμένα ιδρύματα στην 

Κύπρο, στην Γερμανία και σε όλο 

τον κόσμο, με απόλυτη διαφάνεια. 

Στόχος του προγράμματος είναι να 

πραγματοποιηθούν αρχικές επαφές 

με επίσημες υπηρεσίες, προκειμένου 

να δημιουργηθεί μια βάση πάνω στην 

οποία θα στηριχθεί η υλοποίηση άλλων 

προγραμμάτων. 

Δεδομένης της ιδιαίτερης 

ευαισθητοποίησης της ομάδας μας 

σχετικά με την διαχείριση αρχαίων 

πολιτιστικών αγαθών, αλλά επίσης και 

λόγω των πολιτιστικών ανταλλαγών που 

θα πρέπει να υλοποιηθούν, ιδιαίτερο 

ρόλο θα διαδραματίσει η αποδοχή των 

προγραμμάτων SAM/AMRICHA από τις 

επίσημες κυπριακές αρχές. Αυτό μπορεί 

να επιτευχθεί με επικοινωνιακή διαφάνεια 

εκ μέρους της Συλλογής SAM και του 

Ερευνητικού Ινστιτούτου, αλλά και μέσω 

της ενεργούς ενσωμάτωσης αυτών των 

επίσημων υπηρεσιών στις διαδικασίες 

λήψης αποφάσεων των προγραμμάτων 

SAM/AMRICHA.

Η βραχυπροθεσμη προσεγγιση
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Μεγαλα οραματα, μικρα βηματα

Εικ. 38: Ένα πρώτο σχέδιο του χώρου που θα στεγάσει την Συλλογή του Αλέξανδρου 

Μαλιού και του Κυπρογερμανικού Κέντρου Συνάντησης στην Λειψία
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Μεσοπρόθεσμα προβλέπεται η έκθεση της 

Συλλογής σε επισκέπτες σε πραγματικό 

φυσικό χώρο. Για τους στόχους 

της Συλλογής και του Ερευνητικού 

Ινστιτούτου πρέπει να δημιουργηθούν 

οι κατάλληλοι χώροι, στους οποίους θα 

εκτίθενται τα αντικείμενα και θα μπορούν 

να τα βιώσουν οι επισκέπτες. Με βάση 

τις επαφές που έχουν ήδη δημιουργηθεί 

πρέπει να ιδρυθούν ενεργά περιφερειακά 

και διαπεριφερειακά προγράμματα και 

συνεργασίες, για να επιτευχθεί η τελική 

καθιέρωση της τοποθεσίας για την έκθεση 

της Συλλογής. Η Λειψία ως μητρόπολη 

θα μπορέσει να έχει ιδιαίτερο ρόλο στην 

αναζήτηση αυτή, επειδή στην πόλη αυτή 

μπορούν από πλευράς υποδομής αλλά 

και από πολιτιστική άποψη να βρεθούν 

σημεία σύνδεσης με άλλα Μουσεία και 

τις θεσμικές υπηρεσίες των.

Τα πρώτα προγράμματα δημοσίευσης 

σε δημοφιλές αλλά και σε επιστημονικό 

επίπεδο πρέπει να μεταδίδουν σε 

επισκέπτες και ειδικευμένο προσωπικό 

από την περιφέρεια αλλά και από όλον 

τον κόσμο μία πρώτη εντύπωση για τον 

κυπριακό πολιτισμό και την ιστορία του. 

Είναι επιθυμητό σε αυτήν την προσπάθεια 

ότι η Συλλογή αλλά και οι θεσμικές 

υπηρεσίες που συνδέονται με αυτήν να 

βρουν μία μόνιμη βάση στην Λειψία. 

Για αυτόν τον λόγο έχουν γίνει σκέψεις 

για τον αρχιτεκτονικό εμπλουτισμό της 

πόλης της Λειψίας με ένα Πολιτιστικό 

Κέντρο και Κέντρο Εκδηλώσεων  για 

τον κυπριακό πολιτισμό, το οποίο 

μπορεί σίγουρα να συνδυασθεί με την 

ανέγερση ενός νέου κτιρίου με 

σύνδεση με χώρους εκδηλώσεων και 

επιχειρήσεις γαστρονομίας. Θα πρέπει 

να δημιουργηθεί ένας χώρος μετάδοσης 

γνώσης και πολιτιστικής ανταλλαγής 

απόψεων προσιτός σε όλους, ο οποίος θα 

αυξήσει την σημασία του για την πόλη της 

Λειψίας, αλλά και σε ευρύτερο 

πεδίο σημασία ως γεφυροποιός των 

πολιτισμών.

Για την επίτευξη αυτών των 

μεσοπροθέσμων στόχων, πρέπει πάνω 

από όλα να γίνει εμβάθυνση των επαφών 

και της ανταλλαγής απόψεων με επίσημες 

υπηρεσίες της Δημοκρατίας της Κύπρου. 

Με αυτόν τον τρόπο κερδίζουν αυτές 

οι υπηρεσίες από την πλευρά τους 

άμεση επίδραση  στην διαμόρφωση του 

προγράμματος SAM και AMRICHA 

και κατόπιν την δημόσια παρουσίαση 

της Κύπρου στην Γερμανία. Επιπλέον 

μπορούν να υλοποιηθούν και μικρότερα 

ίδια προγράμματα ή σε συνεργασία με 

άλλες επιστημονικές θεσμικές υπηρεσίες 

της Κύπρου, τα οποία εξυπηρετούν την 

διατήρηση και προώθηση της κυπριακής 

πολιτιστικής κληρονομιάς.

Η μεσοπροθεσμη προσεγγιση
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Αργα, σταθερα βηματα
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Ο μακροπρόθεσμος στόχος είναι η 

απόκτηση μόνιμων εγκαταστάσεων για 

τα προγράμματα SAM και AMRICHA, 

αλλά και η καθιέρωση της Συλλογής 

Μαλιού στο πολιτιστικό και μουσειακό 

τοπίο της Λειψίας ως κοινωνικού  

κόμβου μεταξύ της Ομοσπονδιακής 

Δημοκρατίας της Γερμανίας και της 

Δημοκρατίας της Κύπρου. Η Συλλογή 

του Αλέξανδρου Μαλιού και το Ερευνητικό 

Ινστιτούτο  Κυπριακού Πολιτισμού και 

Αρχαιολογίας «Αλέξανδρος Μαλιός» 

έχουν ως στόχο, πέρα από τα πιο πάνω, 

την ειδική επιστημονική αναγνώριση 

και απρόσκοπτη διάθεση του μητρώου 

της Συλλογής για ερευνητικούς σκοπούς 

στην αρχαιολογία και τον πολιτισμό της 

Κύπρου, μέσα από τις οποίες  θα  μπορούν 

να εδραιωθούν μόνιμες επαφές με την 

Κυπριακή Δημοκρατία. 

Θα θεσπιστούν μόνιμα μακροπρόθεσμα 

προγράμματα, τα οποία αναμένεται 

να έχουν εκτεταμένο αντίκτυπο επί 

σειρά ετών. Άνθρωποι και από τις 

δύο κουλτούρες θα βρουν εδώ ένα 

σημείο συνάντησης και υπέρβασης των 

συνόρων στα πλαίσια του ευρωπαϊκού 

ιδεώδους, αλλά και θα συμμετέχουν 

από κοινού σε διάφορες εκδηλώσεις. 

Η  Λειψία,  ως πολιτιστικό κέντρο και 

σημείο συνάντησης για Κύπριους και για 

πρόσωπα με ενδιαφέρον για την Κύπρο, 

θα αυξήσει μακροπρόθεσμα την σημασία 

της ως εξελικτικός συνδετικός κρίκος 

μεταξύ του πολιτισμού και της ιστορίας 

των δύο χωρών.

Η μακροπροθεσμη προσεγγιση
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Που πας; / Quo vadis? 
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Ο απώτερος στόχος της Συλλογής SAM 

και του ιδρυτή της είναι να φέρει την 

Κύπρο ως κοινωνικό και ιστορικό 

πολιτισμό στην Γερμανία, ειδικότερα 

στην Σαξονία και την Λειψία. Γι’ αυτό 

είναι απαραίτητη η συνεργασία με 

περισσότερες θεσμικές υπηρεσίες εντός 

και εκτός Κύπρου, η οποία με την σειρά 

της θα συμπληρώσει τα πολιτιστικά 

δρώμενα της Λειψίας στο μουσειακό 

αλλά και σε άλλα επίπεδα. Η προώθηση 

κοινωνικών ανταλλαγών για τον 

εμπλουτισμό της μητροπολιτικής 

περιφέρειας της Δυτικής Σαξονίας, αλλά 

και η επιστημονική δράση παράλληλα με 

τα υφιστάμενα ινστιτούτα στην Λειψία 

είναι το μεγαλύτερο όραμα του ιδρυτή 

Αλέξανδρου Μαλιού.

Ο Αλέξανδρος Μαλιός έχει ήδη αποδείξει 

με άλλα μακροχρόνια προγράμματα, 

αλλά και μέσα από την μακροχρόνια 

ενασχόλησή του με τα κοινά, και την 

εμπειρία του στον χρηματοοικονομικό  

τομέα, ότι αυτοί οι ιδανικοί στόχοι 

μπορούν να επιτευχθούν. Επομένως, 

εναπόκειται τώρα στη Συλλογή SAM 

και σε άλλες θεσμικές υπηρεσίες και 

πρόσωπα να συμμετάσχουν σε αυτό το 

όραμα και να το οδηγήσουν σταδιακά σε 

ευόδωση, με απώτερο στόχο η Κύπρος και 

ο πλούσιος πολιτισμός της να αποκτήσουν 

μία πατρίδα στην καρδιά της Λειψίας! 

Μελλοντικες προοπτικες
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