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Ανανεωμένο, πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα για το 2019 
παρουσιάζει το Σπίτι της Κύπρου-Μορφωτικό Τμήμα
της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αθήνα.
Στόχος η προβολή της πολιτιστικής παράδοσης,
κληρονομιάς αλλά και της σύγχρονης πολιτιστικής
έκφρασης του πολιτιστικού γίγνεσθαι της Κύπρου.
Το νέο πρόγραμμα δίνει επίσης έμφαση στις γέφυρες 
επικοινωνίας των πνευματικών και καλλιτεχνικών 
δημιουργών Ελλάδας-Κύπρου. 
Το Σπίτι της Κύπρου συνεργάζεται με θεσμικούς, 
εκπαιδευτικούς και πολιτιστικούς φορείς της Ελλάδας
και της Κύπρου και διοργανώνει σημαντικές 
εκδηλώσεις, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Μιχάλης 
Κακογιάννης, που αποτελεί έναν από τους πυλώνες 
στήριξης των δράσεών του.

Tο πρόγραμμα εκδηλώσεων 
για το α' εξάμηνο του 2019 περιλαμβάνει:

Κ
ΙΝ

Η
Μ

Α
Τ

Ο
Γ

ΡΑ
Φ

Ο
Σ

Το Διεθνές Φεστιβάλ Ιστορικού Ντοκιμαντέρ 
Καστελλόριζου , θα ταξιδέψει «Πέρα από τα σύνορα»
στο Σπίτι της Κύπρου. Το ακριτικό Καστελλόριζο θα 
ανταμώσει την ακριτική Κύπρο. Σε συνεργασία με το 
Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών (ΙΔ.ΙΣ.ΜΕ.),
θα προβληθούν οι βραβευμένες ταινίες:

«Living with walls Εύφημη μνεία - 
Πέρα από τα σύνορα» Sherif Fathy Salem2018 του 
(Ιταλία, Κατάρ, Γαλλία),

«Γεγονότα στη Φώκαια 1914» Ανιές Σκλάβου των 
και  (Ελλάδα), Στέλιου Τατάκη «Στην Εξορία»
της  (Ελλάδα), Καλλιόπης Λεγάκη

«Τhe Legend of the Ugly King» Hüseyin Tabak του  
(Γερμανία, Αυστρία),

«True Blue» Χάρη Ραφτογιάννη του  (Ελλάδα)

«Στην Άκρη του Αιγαίου Καστελλόριζο» Ειρήνης  των 
Σαρίογλου Άγγελου Κοβότσου και  (Ελλάδα). 

Στο κινηματογραφικό αφιέρωμα συμμετέχουν
οι σκηνοθέτες και θα συζητήσουν με το κοινό.

# Φεβρουάριος 18, 20, 22, 24

# Ιανουάριος - Ιούνιος 2019

# Μάιος 10

Τελετή Απονομής Βραβείων 
του Διεθνούς Μαθητικού 

Διαγωνισμού Ταινιών 
Μικρού Μήκους από την 

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 
Σερρών με θέμα

«Κύπρος, Ελλάδα, 
Ομογένεια - Εκπαιδευτικές 

Γέφυρες»
στο Ίδρυμα Μιχάλης 

Κακογιάννης,



# Φεβρουάριος 1

Αφιέρωμα / συναυλία στον , τον βάρδο του έντεχνου λαϊκού Μιχάλη Βιολάρη
τραγουδιού για περισσότερο από πενήντα χρόνια, με τίτλο «Μιχάλης Βιολάρης...
εν χορδαίς και οργάνω» Ανδριάνας Κόλλια με τη συμμετοχή της 
και της . [ΙΜΚ]Κωνσταντίνας

# 12, 13

Ο Κυπριακός Πολιτιστικός Όμιλος  παρουσιάζει το έργο«ΔΙΑΣΤΑΣΗ»
«Εικόνες της μουσικής» Κώστα Κακογιάννη του μουσικοσυνθέτη με διεθνή καριέρα , 
ο οποίος αντλεί έμπνευση από την κυπριακή παραδοσιακή μουσική, αφομοιώνει
και αναπτύσσει κυπριακά μοτίβα και χρησιμοποιεί όλα τα παραδοσιακά κυπριακά 
μουσικά όργανα. [ΙΜΚ]

# Μάρτιος 20 

Μουσικοθεατρική παράσταση-συναυλία,  με μουσική  «Στου Πόθου το καμίνιν»
Γιώργου Κουρουπού ου. Τραγούδια σε κυπριακή μεσαιωνική ποίηση του 16  αιώνα, 
μελοποιημένη ποίηση των , , , Οδυσσέα Ελύτη Γιώργου Σαραντάρη Γιάννη Βαρβέρη
Γιάννη Ρίτσου Ιουλίτα Ηλιοπούλου. Τα ποιήματα ερμηνεύει η ποιήτρια  και τα 
τραγούδια η σοπράνο . [ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ]Άρτεμις Μπόγρη

# Απρίλιος 8

Συναυλία με τη συμμετοχή καταξιωμένων καλλιτεχνών αφιερωμένη τιμητικά
στον Κύπριο ερμηνευτή  [ΙΜΚ]Κώστα Χατζηχριστοδούλου.

# Μάιος 12

Ο  πραγματοποιεί συναυλία με τα ωραιότερα Πνευματικός  Όμιλος  Λεμεσού
τραγούδια που έχουν γραφεί για πόλεις και λιμάνια ελληνικά, που έπαιξαν σημαντικό 
ρόλο στην ιστορία του πολιτισμού, όπως η Αθήνα, ο Πειραιάς, η Αλεξάνδρεια,
η Πάφος και πόλεις που βρίσκονται σήμερα υπό κατοχή, όπως η Κερύνεια,
η Αμμόχωστος κ.ά., με το Φωνητικό Συγκρότημα , σε καλλιτεχνική «Μελωδία»
διεύθυνση και διεύθυνση ορχήστρας και χορωδίας, [ΙΜΚ]Βιολέτας Κακομανώλη. 

Το Σπίτι της Κύπρου σε συνεργασία με το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης,
διοργανώνουν μουσικά αφιερώματα σε Κύπριους συνθέτες / στιχουργούς,
οι οποίοι έχουν μακρά και γόνιμη παρουσία στο ελλαδικό μουσικό τοπίο.

ΜΟΥΣΙΚΗ



# Φεβρουάριος 21, 28 
# Μάρτιος 7

Διασκευή και θεατροποιημένη απόδοση του 
ομώνυμου έργου του Αμερικανού συγγραφέα 
Ambrose Bierce, «Λέσχη Γονεοκτόνων», 
σε σκηνοθεσία . [ΙΜΚ]Γεωργίας Ανδρέου

Μάιος 
# 3, 4
Θεατρικός μονόλογος
«Η πόρνη από πάνω» Αντώνη Τσιπιανίτη του , 
με τη ,Μήδεια Χάννα
σε σκηνοθεσία . [ΙΜΚ]Άγι Παΐκου

ΘΕΑΤΡΟ
Το Σπίτι της Κύπρου και το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης,
με στόχο να δώσουν βήμα σε μικρές θεατρικές ομάδες,
διοργανώνουν και προτείνουν:



Ιανουάριος 
# 31/1 - 8/2
Το Σπίτι της Κύπρου με τη συνεργασία του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών 
Κύπρου Άδωνι Χριστοφόρου πραγματοποιεί έκθεση φωτογραφίας του 
και παρουσίαση τριών νέων εκδόσεων αφιερωμένα στους , Άδωνι Χριστοφόρου
Φάνη Παρπαΐρη-Σμαρτ Πόλυ Κωνσταντινίδη και .

Φεβρουάριος
#15/2 - 8/3
Η Ομαδική έκθεση φωτογραφίας, «Ο άνθρωπος και η εικόνα του»
που διοργάνωσε το , με επιμελητήΕυρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών
τον , μεταφέρεται στο Σπίτι της Κύπρου. Τα εγκαίνια θα Πλάτωνα Ριβέλλη
τελέσει ο Διευθυντής του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών,
κ. .Παύλος Καλλιγάς

Μάρτιος
# 18/3 - 28/3 
Ατομική έκθεση ζωγραφικής από την Ιστορικό Τέχνης-Εικαστικό, Μαρία 
Δημητριάδη «Συμπαντισμός» με τίτλο . Η δημιουργός καταθέτει μία εικαστική 
αλληγορία εσωτερικής αναζήτησης για τη φιλοσοφική πρόσληψη
της συμβολικής, μεταφυσικής και κοσμογονικής διάστασης πίσω από τον 
προφανή φυσικό κόσμο. 

Η έκθεση με έργα τέχνης, λόγου, έκφρασης και φιλοσοφίας, στηρίζει το έργο 
του Συλλόγου Φίλων Παιδιών με καρκίνο , προσδίδοντας«Ελπίδα»
μια ανθρωπιστική διάσταση. Συντονίστρια του εγχειρήματος
και αρωγός, η τ. Υφυπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού, κ. .Άντζελα Γκερέκου

Μάιος
# 14/5 - 14/6
Το Σπίτι της Κύπρου τιμά την αδιάλειπτη παρουσία και την πνευματική 
δημιουργία του ποιητή, , με ομαδική έκθεση εμπνευσμένηΤίτου Πατρίκιου
από στίχους του, των φοιτητών της ,Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών
σε επιμέλεια της Καθηγήτριας . Ερατώς Χατζησάββα
Παράλληλα θα διοργανωθεί  (23/5/2019) όπου Ημερίδα για τον Τίτο Πατρίκιο
θα αναλυθούν διάφορες πτυχές από τη ζωή και το έργο του ποιητή.

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ 

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ



Στο Σπίτι της Κύπρου διοργανώνονται 
μεγάλα αφιερώματα για σημαντικούς 

ποιητές που άφησαν τη σφραγίδα τους 
στα νεοελληνικά γράμματα, παρουσιάσεις 

βιβλίων, αφιερώματα σε λογοτεχνικά 
περιοδικά Κύπρου και Ελλάδας, διαλέξεις 

και ημερίδες. Διοργανώνονται μεταξύ 
άλλων:

#Ιανουάριος 28 
Αφιέρωμα στον ποιητή «της κοινής 

λαλιάς», όπως τον έχουν αποκαλέσει, και 
εκφραστή της λυρικής ιθαγένειας, 

Μιχάλη Γκανά.

#Φεβρουάριος 13
Ο κριτικός λογοτεχνίας Βαγγέλης 
Χατζηβασιλείου παρουσιάζει την 

πολύχρονη μελέτη του «Η κίνηση του 
εκκρεμούς. Άτομο και κοινωνία στη 
νεότερη ελληνική πεζογραφία:1974-

2017», που εξετάζει τη σχέση του 
'ατομικού' και 'συλλογικού' στην 

πεζογραφία της Μεταπολίτευσης.
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# Μάρτιος 7
Τιμώντας την , το Σπίτι της Κύπρου, σε συνεργασία με τον Ποίηση «Κύκλο 
Ποιητών», διοργανώνει βραδιά ποίησης με τη συμμετοχή σημαντικών Κυπρίων 
ποιητών, οι οποίοι θα αναγνώσουν ποιήματά τους.

# 8
Στο πλαίσιο της , παρουσιάζεται το βιβλίο του Ημέρας της Γυναίκας
Αναπληρωτή Καθηγητή Πανεπιστημίου στην Ανώτατη Εκκλησιαστική 
Ακαδημία Αθηνών κ. . Μιχαήλ Κ. Μαντζανά, «Η Φιλοσοφημένη Γυναίκα»

# 28
Η πρώην Επίτροπος Εκπαίδευσης, Πολιτισμού, Πολυγλωσσίας και Νεολαίας 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση κ. παρουσιάζει το βιβλίο της Ανδρούλα Βασιλείου 
για τη διαδρομή της Κύπριας γυναίκας στη διάρκεια ενός και πλέον αιώνα.

# Απρίλιος 10

Παρουσίαση της έκδοσης του Σ.Ι.Μ.Α.Ε, του βιβλίου «Βασανιστήρια
και οι 14 Ηρωομάρτυρες της Ε.Ο.Κ.Α που πέθαναν στα ανακριτήρια των 
Βρετανών 1955-1959» Ευθύμιου Μίμη Βασιλείουτου , από τον Υπουργό 
Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. .Κώστα Χαμπιαούρη

Αφιέρωμα στον μεγάλο δάσκαλο των Ελληνικών γραμμάτων, .Νάνο Βαλαωρίτη

Αφιερώματα σε περιοδικά λογοτεχνίας και κριτικής

# Ιανουάριος 22 
Αφιέρωμα για το Περιοδικό Λογοτεχνίας και Κριτικής « »Ακτή  
για τα 30 χρόνια παρουσίας του. 

# Απρίλιος 15 
Αφιέρωμα για το Περιοδικό Λόγου και Εικαστικών ».«Νέο Επίπεδο

Παράλληλα, το Σπίτι της Κύπρου συνεχίζει την αγαστή συνεργασία
με το  και την Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου Εταιρεία Μελέτης και Έρευνας 
Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας, προγραμματίζοντας νέες σειρές διαλέξεων.

Σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Υποτρόφων Ιδρύματος Α.Γ. Λεβέντη
θα πραγματοποιηθεί (2/4/2019) επιστημονική ημερίδα,
«Public Engagement with Research», στο πλαίσιο της οποίας θα διοργανωθεί
η έκθεση με τίτλο (9/4/2019 - 12/4/2019).«Beyond Science» 

Στο Σπίτι της Κύπρου θα πραγματοποιηθεί το Σεμινάριο για την Αρχαία Κυπριακή 
Γραμματεία Εργαστήριο Κυπριακών Μελετών Τμήματος Φιλολογίας από το  του 
της ., καθώς επίσης και άλλες εκδηλώσειςΦιλοσοφικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α
σε συνεργασία με διάφορους φορείς και Ιδρύματα.



ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ
ΧΟΡΟΣ

 # Ιούνιος 11, 12

Με στόχο την ανάδειξη της 
σύγχρονης κυπριακής χορογραφίας, 
διοργανώνεται, σε συνεργασία με 
το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης,

η παρουσίαση ενός από τους πλέον 
γνωστούς και με διεθνή καριέρα 

σύγχρονου Κύπριου χορογράφου. 
Ένα διήμερο με χορευτικές 

παραστάσεις, βιντεοπροβολές
και εργαστήρια masterclasses.




