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1]  ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ 2016

Το Πολιτιστικό Τµήµα της Υπάτης Αρµοστείας (εφεξής Υ.Α.) της Κύπρου στο Ηνωµένο Βασίλειο κατά το 
ηµερολογιακό έτος 2016, προέβη σε ευάριθµες ενέργειες µε στόχο την προβολή του Κυπριακού 
Πολιτισµού στο εξωτερικό. 

Συγκεκριµένα, διοργάνωσε αυτοτελώς ή σε συνεργασία µε άλλους οργανισµούς ποικιλόµορφες 
πολιτιστικές εκδηλώσεις οι οποίες καλύπτουν µεγάλο µέρος του φάσµατος των σύγχρονων τεχνών και 
γραµµάτων όπως εικαστικές εκθέσεις, δηµόσιες διαλέξεις, προβολές κινηµατογραφικών ταινιών, 
θεατρικές παραστάσεις, βιβλιοπαρουσιάσεις και µουσικές βραδιές (πρβλ. Συνοπτική Αναφορά 
Υλοποιηθείσων ∆ραστηριοτήτων, Κεφάλαιο 2 παρούσης Έκθεσης – εφεξής ΣΑΥ∆). 

Μέσω των εν λόγω εκδηλώσεων επιτεύχθηκε αφενός η εξωστρεφής προβολή της Κυπριακής Ιστορίας 
και του  Κυπριακού Πολιτισµού και αφετέρου δηµιουργήθηκαν συνέργειες µε σηµαντικούς 
πολιτιστικούς φορείς στο Ηνωµένο Βασίλειο όπως το Βρετανικό Μουσείο, η Βρετανική Βιβλιοθήκη, η 
Αντιπροσωπία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το Ελληνικό Κέντρο Λονδίνου και το Μουσείο Fitzwilliam 
στο Κέιµπριτζ.
 
Ιδιαίτερη έµφαση δόθηκε στη συνεργασία της Υ.Α. µε ακαδηµαϊκούς φορείς τριτοβάθµιας 
εκπαίδευσης στο Ηνωµένο Βασίλειο στους οποίους υφίστανται έδρες ελληνικών σπουδών, 
λειτουργούν τµήµατα νεοελληνικών σπουδών ή εργάζονται ακαδηµαϊκοί µε ειδικό ενδιαφέρον για την 
ιστορία, τη γλώσσα και τον πολιτισµό της Κύπρου. Προς τούτο, έχουν διοργανωθεί δηµόσιες διαλέξεις, 
ακαδηµαϊκά συνέδρια και συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης σε συνεργασία µε το Πανεπιστήµιο του 
Reading και τα κολλέγια του Πανεπιστηµίου του Λονδίνου King’s College, Birkbeck College και Royal 
Holloway College (πρβλ. ΣΑΥ∆ – Εκδηλώσεις 1, 9, 11, 13).

Ως προς την εκπροσώπηση της Κύπρου σε διεθνή πολιτιστικά γεγονότα, επιτεύχθηκε η συµµετοχή 
θεατρικής παράστασης Κύπριου σκηνοθέτη στο µεγαλύτερο σε αριθµό συµµετοχών πολιτιστικό 
φεστιβάλ στον κόσµο (Edinburgh Fringe Festival, πρβλ. ΣΑΥ∆ – Εκδήλωση 7).
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The Ground Beneath our Feet, Συζήτηση στρογγυλής 
τραπέζης, Bρετανικό Μουσείο, 30/9/2016.  Στο έδρανο 
διακρίνονται από αριστερά προς τα δεξιά ο καθηγητής ιστορίας 
της Τέχνης του Birkbeck College ∆ρα Γαβριήλ Κουρέας, οι 
επιµελήτριες Χριστίνα Λάµπρου και Έλενα Πάρπα και οι 
εικαστικοί Μαρία Λοϊζίδου, Αλέβ Αντίλ, Χάρις Επαµεινώνδα και 
Χριστόδουλος Παναγιώτου.

Launch of Reading’s Corpus of Cypriote Antiquities, 
Βιβλιοπαρουσίαση, Ελληνικό Κέντρο Λονδίνου, 26/2/2016. 
Εισαγωγικά σχόλια από τον Ύπατο Αρµοστή της Κύπρου στο Η.Β. 
Ευριπίδη Ευρυβιάδη. 
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Επίσης το Πολιτιστικό Τµήµα αναγνωρίζοντας ότι 
η συνεχής στήριξη και πολιτιστική αναβάθµιση 
της Κυπριακής οµογένειας στο Ηνωµένο 
Βασίλειο µέσω της ενεργούς συµµετοχής (α) 
νέων ατόµων, (β) Κυπρίων από όλες τις εθνικές 
µειονότητες και (γ) Κυπρίων που ήδη διαµένουν 
στο Η.Β.  είναι εκ των ων ουκ άνευ στην 
πολιτιστική στρατηγική της  Υπάτης Αρµοστείας, 
προσέγγισε οριζόντια και διαθεµατικά τον εν 
λόγω στόχο. Προς τούτο, διοργάνωσε εικαστική 
έκθεση στην Υπάτη Αρµοστεία µε τη συµµετοχή 
µαθητών από το µοναδικό Ελληνορθόδοξο 
Γυµνάσιο του Λονδίνου (St Andrew the Apostle, 
πρβλ. ΣΑΥ∆ – Εκδήλωση 6). Παράλληλα, 
εξασφάλισε τη συµµετοχή Τουρκοκύπριων 
καλλιτεχνών σε εικαστική έκθεση στο Σπίτι της 
Ευρώπης (ΣΑΥ∆ – Εκδήλωση 5) και σε συζήτηση 
στρογγυλής τραπέζης στο Βρετανικό Μουσείο 
(ΣΑΥ∆ – Εκδήλωση 9). 
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Επίσηµη αφίσα του Macbeth Without Words, Θεατρική 
Παράσταση, 1-27/8/2016, Ζοο Venue 124, Κυπριακή 
συµµετοχή στο Edinburgh Fringe Festival 2016

(Re) Framing Identities, Εικαστική Έκθεση µαθητών γυµνασίου St. Andrew’s The Apostle,                 
Kυπριακή Υπάτη Αρµοστεία, 8/7/2016. Εισαγωγικά σχόλια από εκπρόσωπο των µαθητών του 
σχολείου. Στα δεξιά διακρίνεται ο Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας Γρηγόριος 
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Η τµηµατική ιστοσελίδα ως εµφανίζεται στις 22/5/2017  

Ως προς τη στρατηγική εξωστρέφειας και προσέλκυσης του ευρέως κοινού αξίζει να σηµειωθεί ότι 
όλες οι προαναφερθείσες πολιτιστικές δράσεις έτυχαν κάλυψης από τον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο 
(πρβλ. Παράρτηµα ηλεκτρονικών συνδέσµων µε ενδεικτικές αναφορές τύπου στις πολιτιστικές 
δραστηριότητες 2016, Κεφάλαιο 3 παρούσης αναφοράς), ενώ οι πλείστες εξ αυτών καλύφθηκαν 
τηλεοπτικά από το Ραδιοφωνικό Ίδρυµα Κύπρου ή/και τον παροικιακό τηλεοπτικό σταθµό Hellenic TV. 
Επίσης πολύ σηµαντική εξέλιξη εντός του 2016 ήταν η δηµοσίευση της Τµηµατικής ιστοσελίδας 
www.culturalchc.co.uk στην οποία πλέον δηµοσιεύεται και αρχειοθετείται έγγραφο και 
οπτικοακουστικό υλικό καθώς και η έντυπη /ηλεκτρονική δηµοσιογραφική κάλυψη από όλες τις 
πολιτιστικές δραστηριότητες.

Επιπλέον, στην εν λόγω ιστοσελίδα αναρτώνται ανακοινώσεις πολιτιστικού περιεχοµένου που αφορούν 
στην Κύπρο και δίνεται η δυνατότητα στο κοινό να εγγραφεί ηλεκτρονικά προκειµένου να λαµβάνει 
προσκλήσεις και ενηµερωτικά δελτία από την Υπάτη Αρµοστεία. Στο ίδιο στοχοθετικό πλαίσιο, 
δηµιουργήθηκαν Τµηµατικοί Λογαριασµοί σε Μέσα Μαζικής ∆ικτύωσης (Facebook, Twitter και 
YouTube Channel) οι οποίοι διασυνδέονται διαδραστικά µε την ιστοσελίδα. 
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Ο τµηµατικός λογαριασµός Facebook ως 
εµφανίζεται  στις 22/5/2017

Ο τµηµατικός λογαριασµός Τwitter ως εµφανίζεται 
στις 22/5/2017

Με αυτό το σύστηµα, ενηµερώνεται πλέον αυτόµατα η ηλεκτρονική βάση δεδοµένων µε στοιχεία 
επικοινωνίας ατόµων που εξεδήλωσαν ενδιαφέρον για στις πολιτιστικές δράσεις της Υπάτης 
Αρµοστείας. Η εν λόγω βάση  αριθµεί πλέον πέραν των 1200 καταχωρήσεων και διευρύνεται µετά από 
κάθε  πολιτιστική εκδήλωση. Σηµειώνεται επίσης ότι είναι υπό κατασκευή και ξεχωριστή βάση 
δεδοµένων η οποία περιλαµβάνει στοιχεία ατόµων µε σηµαντικό ρόλο στα πολιτιστικά δρώµενα της 
βρετανικής πρωτεύουσας ή/και µε ειδικό ενδιαφέρον σε πολιτιστικά θέµατα που αφορούν στην Κύπρο 
και µπορεί να είναι χρήσιµα για µελλοντικές συνέργειες. Μέσω της πιο πάνω ψηφιακής στρατηγικής 
προσέλκυσης κοινού, έκαστη εκ των υλοποιηθείσων πολιτιστικών δραστηριοτήτων το 2016 έτυχε 
φυσικής παρακολούθησης από 70-300 άτοµα (ποικίλων εθνικοτήτων και ηλικιών). Επίσης πολυάριθµη 
είναι και η συµµετοχή ατόµων που παρακολουθούν την πολιτιστική δραστηριότητα µέσω των 
τµηµατικών Μέσων Μαζικής ∆ικτύωσης (πέραν των 750 στο Facebook και 4000 στο Twitter). 

Σηµειώνεται επίσης ότι πέραν της ψηφιακής παρουσίας, το Πολιτιστικό Τµήµα µέσω του Μορφωτικού 
Συµβούλου ∆ρα Αχιλλέα Χατζηκυριάκου εκπροσώπησε σε ευάριθµες περιπτώσεις την Ύπατη 
Αρµοστεία (α) σε εκδηλώσεις της οργανωµένης οµογένειας (εκφωνώντας χαιρετισµούς, οµιλίες), (β) 
σε εκδηλώσεις διεθνών πολιτιστικών οργανισµών και ξένων πρεσβειών (π.χ. Ευρωπαϊκή Βραδιά 
Λογοτεχνίας 2016, Ευρωπαϊκό Φεστιβάλ Μπέρµινχαµ 2016, Συνάντηση επικεφαλής των δικτύων 
EUNIC Ευρώπης και Εγγύς  Ανατολής στις Βρυξέλλες 2016) και (γ) σε Πανεπιστηµιακά Ιδρύµατα (π.χ. 
University of Cambridge, University of Bristol) παραθέτοντας δηµόσιες διαλέξεις.



Επίσκεψη διπλωματών και αντιπροσώπων πολιτιστικών 
οργανισμών του δικτύου EUNIC Λονδίνου στην Κυπριακή 
συλλογή του μουσείου Fitzwilliam στο Κέιμπριτζ, 22/3/2016. 
Ξενάγηση από τη ∆ρα Αναστασία Χριστοφιλοπούλου για τις 
Κυπριακές αρχαιότητες του µουσείου.

Η ιστοσελίδα του EUNIC London µε αναφορά στην προεδρική 
οµάδα ως εµφανίζεται στις 22/5/2017. 
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Με στόχο τη µεγιστοποίηση της διεθνούς δικτύωσης της Κύπρου σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, η Υπάτη 
Αρµοστεία προΐστατο από την 1η Μαρτίου έως την 31η Αυγούστου 2016 του ∆ικτύου European Union 
National Institutes for Culture Λονδίνου (EUNIC). Ο Μορφωτικός Σύµβουλος εξελέγη πρόεδρος του εν 
λόγω ∆ικτύου στις εκλογές του Φεβρουαρίου 2016 για έξι µήνες ενώ από την περίοδο 1η Σεπτεµβρίου 
2016 – 28 Φεβρουαρίου 2017 κατέχει τη θέση του αντιπροέδρου. Το EUNIC Λονδίνου είναι το 
µεγαλύτερο δίκτυο Ευρωπαϊκών Πολιτιστικών Οργανισµών στον κόσµο που χρηµατοδοτείται από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αριθµεί 31 µέλη (συµπεριλαµβανοµένων οργανισµών διεθνούς εµβέλειας όπως 
οι Goethe Institute, French Institute, Instituto Cervantes, Italian Institute, Finnish Institute και British 
Council). Μέσω της προεδρίας  και αντιπροεδρίας του EUNIC η Υπάτη Αρµοστεία αφενός µεριµνεί για 
την εξασφάλιση της δυνατότητας συµµετοχής Κυπρίων σε διεθνή πολιτιστικά γεγονότα όπως π.χ. η 
Ευρωπαϊκή Λογοτεχνική Βραδιά (European Literature Night) και το Ευρωπαϊκό Φεστιβάλ Μπέρµινχαµ 
(Birmingham European Festival) και αφετέρου αυξάνει τις συνεργίες µε τα υπόλοιπα µέλη του δικτύου 
στο πλαίσιο άσκησης εξωστρεφούς πολιτιστικής διπλωµατίας.

Τέλος σηµειώνεται ότι το Πολιτιστικό Τµήµα το 2016 µέσω της συνεργασίας µε τις τοπικές αστυνοµικές 
αρχές, τα µουσεία του Λονδίνου και το Τµήµα Αρχαιοτήτων της Κύπρου συνέβαλε στη διαδικασία 
επαναπατρισµού σηµαντικών Κυπριακών αρχαιοτήτων. Παράλληλα, συνεχίζει να διευκολύνει τα 
Κυπριακά Πανεπιστηµιακά Ιδρύµατα ούτως ώστε όπου είναι δυνατό οι φοιτητές/τριες που φοιτούν σε 
αυτά εξ αποστάσεως και διαµένουν στο Ηνωµένο Βασίλειο να µπορούν να παρακάθονται σε εξετάσεις 
στους χώρους της Υ.Α. Επίσης, συµβάλλει ενεργά στην αναβάθµιση των χώρων εκδηλώσεων της Υ.Α. 
ούτως ώστε να µπορούν να φιλοξενούν περισσότερες πολιτιστικές εκδηλώσεις.  



CYPRUS
HIGH COMMISSION 
CULTURAL SECTION
LONDON, UK

7 ]

1| Launch of Reading’s Corpus of Cypriote Antiquities

Είδος:  Βιβλιοπαρουσίαση
Ηµερ:  26 Φεβρουαρίου 2016
Xώρος:   Ελληνικό Κέντρο Λονδίνου
Σχόλια:  Παρουσίαση συλλογικού τόµου για τις Κυπριακές αρχαιότητες στην πόλη του Reading από την 
καθηγήτρια αρχαιολογίας Prof. Amy Smith και επίδειξη αρχαιοτήτων από το εν λόγω βιβλίο. Η εκδήλωση τέθηκε 
υπό την αιγίδα του Υ.Α.

2 | Επίσκεψη διπλωµατών και αντιπροσώπων πολιτιστικών οργανισµών του δικτύου 
EUNIC Λονδίνου στην Κυπριακή συλλογή του µουσείου Fitzwilliam στο Κέιµπριτζ

Είδος:  Επίσκεψη επισήµων
Ηµερ:  22 Μαρτίου 2016
Xώρος:  Μουσείο Fitzwilliam, Κέιµπριτζ
Σχόλια:  Στο πλαίσιο της προεδρίας του δικτύου EUNIC Λονδίνου από την Κυπριακή Υ.Α. δόθηκε η ευκαιρία σε 
12 ξένους διπλωµάτες και αντιπροσώπους πολιτιστικών οργανισµών να γνωρίσουν την Κυπριακή αρχαιολογία και 
πολιτισµό. Το πρόγραµµα συµπεριλάµβανε ξενάγηση και διάλεξη υπό τύπο σεµιναρίου από την επιµελήτρια της 
συλλογής A.G. Leventis ∆ρα Αναστασία Χριστοφιλοπούλου.

2]  ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙΣΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2016 1

1. Για περισσότερες πληροφορίες, οπτικοακουστικό υλικό και κάλυψη από τον τύπο σε σχέση µε τις εκδηλώσεις που έλαβαν χώρα το 
2016 βλ. www.culturalchc.co.uk
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3 | Relapse: Identity

Είδος:  Εικαστική Έκθεση
Ηµερ:  28 Απριλίου – 19 Μαΐου 2016
Xώρος:  Peltz Gallery, University of Birbeck
Σχόλια: Στην έκθεση συµµετείχαν µε έργα τους οι Κύπριοι καλλιτέχνες Νικόλας Κάσινος και ∆ηµήτρης 
Μιχαηλίδης, οι Ελλαδίτισσες καλλιτέχνες Βασιλική Αντωνοπούλου και Πηνελόπη Κολιοπούλου ενώ η γενική 
επιµέλεια ανήκε στον Κυπριακής καταγωγής ανώτερο Λέκτορα του Πανεπιστηµίου του Birkbeck ∆ρα Γαβριήλ 
Κουρέα. Στη λήξη της έκθεσης διοργανώθηκε δηµόσια διάλεξη µε οµιλητή τον αντιπρύτανη του Πανεπιστηµίου 
Λευκωσίας καθ. Κωνσταντίνο Φελλά. Η εκδήλωση τέθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισµού 
∆ρα Κώστα Καδή.

4 | 12 Préludes

Είδος:  Μουσική Εκδήλωση
Ηµερ:  3 Ιουνίου 2016
Xώρος: Ελληνικό Κέντρο Λονδίνου
Σχόλια:  Στην εκδήλωση εκτελέστηκαν µουσικές συνθέσεις για βιολί (Βικτώρια Μαυροµουστάκη) και 
πιάνο (Ελένη Μαυροµουστάκη) του εγνωσµένου κύρους συνθέτη ∆ρα Κωνσταντίνου Στυλιανού. Πριν 
το µουσικό µέρος προηγήθηκαν διαλέξεις από τον Κύπριο εικαστικό Φρίξο Παπαντωνίου, το 
µουσικολόγο του Πανεπιστηµίου Λευκωσίας ∆ρα Νικόλα Κωνσταντίνου αλλά και από τον ίδιο τον 
συνθέτη µε θέµα την πολυδιάστατη σχέση µεταξύ εικαστικών τεχνών και µουσικής. Η εκδήλωση τέθηκε 
υπό την αιγίδα του Υ.Α. 

Στο πιάνο διακρίνεται η κα Ελένη Μαυροµουστάκη. Στο έδρανο από αριστερά προς δεξιά διακρίνονται ο εικαστικός Φρίξος Παπαντωνίου, ο 
µουσικολόγος ∆ρ Νικόλας Κωνσταντίνου και ο συνθέτης ∆ρ Κωνσταντίνος Στυλιανού.
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5 | Of Time and Space

Είδος:  Εικαστική Έκθεση
Ηµερ:  7-17 Ιουνίου 2016
Xώρος:  12 Star Gallery, Σπίτι της Ευρώπης στο Λονδίνο
Σχόλια:  Στην έκθεση συµµετείχαν µε έργα τους δύο Κύπριοι καλλιτέχνες  που ζουν και εργάζονται στο Ηνωµένο 
Βασίλειο, ο Φρίξος Παπαντωνίου και ο Sumer Εrek. Οι συµµετέχοντες καλλιτέχνες χρησιµοποιώντας 
ποικιλόµορφα εκφραστικά µέσα (καµβά, κεραµικό, εγκαταστάσεις) διαπραγµατεύθηκαν τα όρια της προσωπικής 
και συλλεκτικής ταυτότητας και πώς αυτά επηρεάζονται από τον κόσµο των συναισθηµάτων σε διαφορετικά 
χρονικά και τοπικά πλαίσια. Η εκδήλωση τέθηκε υπό την αιγίδα του Υ.Α.

6 | (Re)Framing Identities

Είδος:   Εικαστική Έκθεση 
Ηµερ:   8 Ιουλίου 2016
Xώρος:   Κυπριακή Ύπατη Αρµοστεία
Σχόλια:  Στην έκθεση οι συµµετέχοντες µαθητές του µοναδικού ελληνορδόδοξου γυµνασίου του Λονδίνου         
St. Andrew the Apostle, χρησιµοποιώντας διάφορες τεχνικές (ζωγραφική σε καµβά, κολάζ, εγκαταστάσεις) 
κλήθηκαν να αναλύσουν µέσα από τη δική τους οπτική τα στοιχεία που συµβάλλουν στη διαµόρφωση της 
κοινωνικής, πολιτιστικής και εθνικής τους ταυτότητας. Η εκδήλωση τέθηκε υπό την αιγίδα του Υ.Α.

Από αριστερά προς τα δεξιά ο εικαστικός Φρίξος Παπαντωνίου, ο Ύπατος Αρµοστής Ευριπίδης Ευρυβιάδης, ο εικαστικός Sumer Erek και ο 
Μορφωτικός Σύµβουλος Αχιλλέας Χατζηκυριάκου.
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7 | Macbeth: Without words

Είδος:  Θεατρική Παράσταση
Ηµερ:  1-27 Αυγούστου 2016
Xώρος:   Ζοο Venue 124, Edinburgh Fringe Festival 2016
Σχόλια: Παρουσίαση θεατρικής παράστασης του Κύπριου σκηνοθέτη Φίλιππου Φιλίππου ο οποίος ζει και 
εργάζεται στο Εδιµβούργο στο πλαίσιο του διεθνούς φεστιβάλ Fringe Εδιµβούργου. Το εν λόγω καλλιτεχνικό 
Φεστιβάλ είναι το µεγαλύτερο στον κόσµο σε αριθµό συµµετοχών στο οποίο όµως δεν υπήρξε Κυπριακή 
συµµετοχή από το 2012. Η παράσταση απέσπασε εγκωµιαστικές κριτικές από σηµαντικά καλλιτεχνικά περιοδικά 
στη Σκωτία.

8 | Development of Postal Communication in Cyprus, from the 14th to 20th century

Είδος:  ∆ηµόσια ∆ιάλεξη
Ηµερ:     23 Σεπτεµβρίου 2016
Xώρος:   Βρετανική Βιβλιοθήκη

Σχόλια:  ∆ηµόσια διάλεξη του επικεφαλής επιµελητή της φιλοτελικής συλλογής της Βρετανικής  Β ι β λ ι ο θ ή κ η ς 
Πολ Σκίννερ µε θέµα την ανάπτυξη των ταχυδροµικών συστηµάτων στην Κύπρο από το 14ο µέχρι τον 20ο αιώνα 
και πώς αυτές επηρέασαν τόσο τη γεωστρατηγική όσο και την κοινωνική ιστορία της Κύπρου. Η εκδήλωση 
αποτέλεσε τη δεύτερη συνέργεια ανάµεσα στη Βρετανική Βιβλιοθήκη και την Κυπριακή Υπάτη Αρµοστεία στον 
πολιτιστικό τοµέα τα τελευταία 2 χρόνια καθώς προηγήθηκε πέρυσι η διάλεξη του ερευνητή Ashley Baynton 
-Williams µε τίτλο The Mapping of Cyprus, 1485–1885. Η εκδήλωση τέθηκε υπό την αιγίδα του Υ.Α.

Στην Φωτ. 1 διακρίνεται ο οµιλητής Πολ Σκίννερ, επιµελητής της φιλοτελικής συλλογής της Βρετανικής Βιβλιοθήκης. Στη Φωτ. 2 εµφανίζονται 
από αριστερά προς τα δεξιά οι Αχιλλέας Χατζηκυριάκου, Μορφωτικός Σύµβουλος Υ.Α., Χριστάκης Μιχαηλίδης, επιµελητής της συλλογής 
Ιταλικών και Ελληνικών Εκδόσεων της Βρετανικής Βιβλιοθήκης, Πολ Σκίννερ, Ευριπίδης Ευρυβιάδης Ύπατος Αρµοστής και ο ∆ιευθυντής του 
τοµέα Ανάπτυξης της Βρετανικής Βιβλιοθήκης Πάτρικ Φλέµινγκ.
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9 | The Ground Beneath Our Feet: Four Artists from Cyprus Discuss              
      Archaeology and Contemporary Art

Είδος:  Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης
Ηµερ:  30 Σεπτεµβρίου 2016
Xώρος:  Βρετανικό Μουσείο
Σχόλια:  Στη συζήτηση έλαβαν µέρος οι εικαστικοί Χάρις Επαµεινώνδα, Χριστόδουλος Παναγιώτου, Μαρία 
Λοϊζίδου και Αλέβ Αντίλ υπό την επιµέλεια της Έλενας Πάρπα και Χριστίνας Λάµπρου και το συντονισµό του 
καθηγητή ιστορίας της Τέχνης του Birkbeck College ∆ρα Γαβριήλ Κουρέα. Σε αυτή εξετάστηκε το πώς 
συνδυάζεται το παρελθόν µε το παρόν και πώς αυτή η σχέση διαµορφώνει το µέλλον, µε την αρχαιολογία και την 
τέχνη να είναι στοιχεία που συνθέτουν απόψεις της πολυδιάστατης κυπριακής ταυτότητας. Σηµειώνεται ότι η 
εκδήλωση αποτέλεσε τη δεύτερη συνέργεια ανάµεσα στη Βρετανική Βιβλιοθήκη και την Κυπριακή Υπάτη 
Αρµοστεία στον πολιτιστικό τοµέα τα τελευταία 2 χρόνια καθώς προηγήθηκε πέρυσι η προβολή του ντοκιµαντέρ 
του Σταύρου Παπαγεωργίου Wanassa, Kypris, Aphrodite! The Great Goddess of Cyprus. Η εκδήλωση τέθηκε 
υπό την αιγίδα του Υ.Α.
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10 | Cyprus Short Film Day 2016

Είδος:    Κινηµατογραφική Ηµερίδα
Ηµερ:     2 Οκτωβρίου 2016
Xώρος:  Ελληνικό Κέντρο Λονδίνου
Σχόλια: Πρώτη εκδήλωση που διοργανώνεται από την Κυπριακή Ύπατη Αρµοστεία αφιερωµένη στον κυπριακό 
κινηµατογράφο και δη στο ανερχόµενο είδος των ταινιών µικρού µήκους. Προβλήθηκαν οκτώ ταινίες µικρού 
µήκους, έξι ταινίες οι οποίες διακρίθηκαν στο ∆ιεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους στην Κύπρο 2015 
(«Κατηφόρα» του Στέλιου Καµµίτση, «Άνορακ» της Αλεξάνδρας Ματθαίου, «Boomerang» των Χρίστου Νικολάου 
και Γιάννη Κόκκινου, «Austerity» του Ρένου Γαβρή, «Out of Sight» των Χριστίνας Γεωργίου και David Hands, και 
«∆ε θα Γεράσουµε Ποτέ» του Σπύρου Χαραλάµπους) και δύο ειδικές προβολές («For His Sake» του Louis Lagay-
ette σε παραγωγή Μαριλένας Παρούτη, και «Πέντε Τρόποι να Πεθάνεις» της Ντάινας Παπαδάκη). Το πρόγραµµα 
διαµορφώθηκε σε συνεργασία µε τους καλλιτεχνικούς διευθυντές ∆ρα Μάριο Ψαρά, Αλεξία Ρόιτερ και Ιωακείµ 
Μυλωνά. Μετά το πέρας της προβολής των ταινιών ακολούθησε ανοικτή συζήτηση ανάµεσα στους δηµιουργούς  
και το κοινό. Η εκδήλωση τέθηκε υπό την αιγίδα του Υ.Α.
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11 | Greeks and Cypriots in the United Kingdom, 1815-2015: Culture, 
        Commerce and Politics

Είδος:   Ακαδηµαϊκό Συνέδριο

Ηµερ:   14-15 Οκτωβρίου 2016

Xώρος:  Ελληνικό Κέντρο Λονδίνου

Σχόλια:  ∆ιήµερο συνέδριο µε θέµα την παρουσία της Κυπριακής και Ελληνικής οµογένειας στο 

Ηνωµένο Βασίλειο κατά το 19ο και 20ο αιώνα. Στο συνέδριο έλαβαν µέρος τόσο ακαδηµαϊκοί όσο και 

στελέχη της κυπριακής και ελληνικής παροικίας. Η διοργάνωση ήταν προϊόν συνέργειας µε την 

Ελληνική Πρεσβεία, το Ελληνικό Κέντρο Λονδίνου και το Κέντρο Μελετών Ελληνικής ∆ιασποράς του 

Royal Holloway College, του Πανεπιστηµίου του Λονδίνου. Το συνέδριο τέθηκε υπό την αιγίδα τόσο 

του Κύπριου Υ.Α. όσο και του Έλληνα Πρέσβη στο Η.Β. 

12 | Cyprus - A Culinary Journey

Είδος: Βιβλιοπαρουσίαση και φωτογραφική έκθεση
Ηµερ: 26 Οκτωβρίου 2016
Xώρος: Ελληνικό Κέντρο Λονδίνου
Σχόλια: Φωτογραφική έκθεση βασισµένη σε φωτογραφίες από το οµώνυµο πολυβραβευµένο βιβλίο της κας 
Marianne Traeger. Η εκδήλωση ταξίδευσε το κοινό στην ιστορική εξέλιξη της Κυπριακής κουζίνας ενώ 
παράλληλα έδωσε την ευκαιρία σε εκπροσώπους πρεσβειών, τουριστικούς δηµοσιογράφους, ειδικούς σε θέµατα 
οινοποσίας και ακαδηµαϊκούς που προσεκλήθηκαν να απολαύσουν γεύσεις από παραδοσιακά Κυπριακά 
εδέσµατα και ποτά. Οι φωτογραφίες που επιλέχθηκαν για την έκθεση παρουσίασαν την Κύπρο µέσα από 
απεικονίσεις ειδυλλιακών φυσικών τοπίων, πολιτιστικών/ιστορικών χώρων, παραδοσιακών φαγητών και 
επαγγελµάτων. Η έκθεση διοργανώθηκε στο Βερολίνο και στο Λονδίνο και τέθηκε υπό την αιγίδα του Υ.Α.



13 | Cyprus lecture 2016: Towards Gender Equality: Contemporary            
        research and challenges on Gender equality - The case of Cyprus

Είδος:  ∆ηµόσια ∆ιάλεξη

Ηµερ:  5 ∆εκεµβρίου 2016

Xώρος: King’s College London

Σχόλια: Η διάλεξη επικεντρώθηκε στις ανισότητες ανάµεσα στους άνδρες και στις γυναίκες τόσο στη 

σύγχρονη Κυπριακή κοινωνία όσο και στην Ευρώπη. Κύρια οµιλήτρια ήταν η καθηγήτρια στο Τµήµα 

Επιστηµών της Αγωγής του Πανεπιστηµίου Κύπρου και κάτοχος της έδρας UNESCO για την Ισότητα και 

Ενδυνάµωση των Φύλων, ∆ρ Μαίρη Κουτσελίνη. Η ∆ρ Κουτσελίνη, παρουσίασε τα αποτελέσµατα 

ερευνών τόσο του Πανεπιστηµίου Κύπρου όσο και ευρωπαϊκών φορέων τα οποία καταδεικνύουν πώς 

το σύγχρονο οικονοµικοκοινωνικό σύστηµα αφενός προσφέρει µια σειρά από συγκριτικά 

πλεονεκτήµατα στους άνδρες σχεδόν σε όλους τους τοµείς ενώ παράλληλα λειτουργεί περιοριστικά 

για τις γυναίκες. Η εκδήλωση τέθηκε υπό την αιγίδα του Υ.Α.
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3]  Παράρτηµα ηλεκτρονικών συνδέσµων µε ενδεικτικές αναφορές τύπου            
      στις Πολιτιστικές ∆ραστηριότητες 20162 

ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ, 29/2/2016

Βρετανία: Παρουσιάστηκε κατάλογος µε τις κυπριακές αρχαιότητες σε µουσεία του Ρέντινγκ, https://goo.gl/JEfxTg 

ΜΑΧΗ, 28/3/2016

Γνωριµία ξένων διπλωµατών µε την ιστορία και τον πολιτισµό της Κύπρου, https://goo.gl/snbdIq 

ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΗ, 14/4/2016

Επίσκεψη διπλωµατών και εκπροσώπων του δικτύου EUNIC στο Μουσείο Φιτζγουίλιαµ, https://goo.gl/m9F66u 

ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ, 6/5/2016

«Relapse-Identity»: Εικαστική έκθεση Κυπρίων και Ελλήνων στο Λονδίνο, https://goo.gl/AYRb0b 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, 12/5/2016

Εγκαίνια Έκθεσης Relapse-Identity (Υποτροπή-Ταυτότητα) µε καλλιτέχνες από Κύπρο και Ελλάδα, https://goo.gl/sCJk34 

ΚΥΠΕ, 14/6/2016

Κονσέρτο του Κύπριου συνθέτη Κωνσταντίνου Στυλιανού στο Λονδίνο, https://goo.gl/aOGioj 

ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ, 14/5/2016

Έκθεση στο Λονδίνο µε συµµετοχή Ε/κ και Τ/κ καλλιτέχνη, https://goo.gl/PjeXxV 

THE SCOTS REVIEWER

20/8/2016, Macbeth: Without Words Review, https://goo.gl/eRnT1K 

ΚΥΠΕ, 28/9/2016

Η ταχυδροµική ιστορία της Κύπρου παρουσιάστηκε στη Βρετανική Βιβλιοθήκη, https://goo.gl/ZYYBD6 

ΚΥΠΕ, 4/10/2016

Η σχέση κυπριακής αρχαιολογίας και σύγχρονης τέχνης σε εκδήλωση στο Βρετανικό Μουσείο, https://goo.gl/n8vYml 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 13/10/2016

Η άγνωστη δράση της διασποράς, https://goo.gl/Rtx0kt 

 2. Για πληρέστερη αναφορά δηµοσιευµάτων βλ. www.culturalchc.co.uk
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