
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Η Commandaria Orchestra  

καταγράφεται και προβάλλεται σε έκδοση της 
Κυπριακής Εθνικής Επιτροπής UNESCO  

 
Την Τετάρτη, 25 Απριλίου 2018, παρουσιάστηκε στη Λεβέντειο Πινακοθήκη στη 
Λευκωσία, η έκδοση «Πολιτιστικές Εκφράσεις και Πλουραλισμός: Όψεις της 
Σύγχρονης Δημιουργίας στην Κύπρο», η οποία ετοιμάστηκε από τις Πολιτιστικές 
Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και την Κυπριακή Εθνική 
Επιτροπή UNESCO. 
 
Στην έκδοση αυτή προσδιορίζεται το θεωρητικό πλαίσιο της Σύμβαση της UNESCO 
για την Προστασία και Προώθηση της Πολυμορφίας των Πολιτιστικών Εκφράσεων 
(2005) και της πολιτιστικής πολιτικής στην Κύπρο και αναδεικνύεται ο ρόλος της 
κοινωνίας των πολιτών στην προώθηση των αρχών της Σύμβασης. 
 
Η Σύμβαση της UNESCO για την Προστασία και Προώθηση της Πολυμορφίας των 
Πολιτιστικών Εκφράσεων 2005 φέρνει στο προσκήνιο τον ουσιαστικό ρόλο που 
διαδραματίζει η κοινωνία των πολιτών στη δημιουργία ενός πλουραλιστικού 
πολιτιστικού τοπίου, επισημαίνοντας τη σημαντική συμβολή των καλλιτεχνών και 
όλων εκείνων που συμμετέχουν στη δημιουργική διαδικασία των πολιτιστικών 
κοινοτήτων και των οργανώσεων που τις υποστηρίζουν στην εργασία τους, καθώς 
επίσης τον κεντρικό ρόλο τους, που είναι να τροφοδοτούν την πολυμορφία της 
πολιτιστικής έκφρασης. 
 
Το Κυπριακό Οινομουσείο και η «Ορχήστρα ΚΟΥΜΑΝΔΑΡΙΑ» (Commandaria 
Orchestra) καταγράφεται και προβάλλεται από την εν λόγω έκδοση στο πλαίσιο της 
υλοποίησης μια σειράς δράσεων για την περαιτέρω προώθηση, των σκοπών της 
Σύμβασης της UNESCO στην Κύπρο.  
 
Η παρούσα έκδοση έχει επίσης ως σκοπό να παράσχει πληροφορίες γύρω από 
πολιτιστικές δράσεις που μπορούν να συμβάλουν μελλοντικά στην περαιτέρω 
πολιτιστική ανάπτυξη, στην αναβάθμιση του πολιτιστικού σχεδιασμού στην ανάδειξη 
της πολιτιστικής έκφρασης και δημιουργίας ως σημαντικού πυλώνα ανάπτυξης κλπ. 
 
Το Κυπριακό Οινομουσείο οφείλει να εκφράσει τις ιδιαίτερες ευχαριστίες του στις 
Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και την Κυπριακή 
Εθνική Επιτροπή UNESCO, αλλά και στους καλλιτέχνες, μέλη και συνεργάτες, της 
Commandaria Orchestra που στηρίζουν και προωθούν τις δράσεις της τα τελευταία 
εννέα χρόνια. 



Commandaria Orchestra  
Is recorded and presented  in Cyprus National Commission for  

UNESCO publication  
 
On Wednesday April 25th  2018, at the A.G. Leventis Gallery in Nicosia, the Cultural  
Services of the Ministry of Education and Culture and the Cyprus National 
Commission for UNESCO, in the context of the release of UNESCO’s 2018 Global 
Report “Re Shaping Cultural Policies” presented the launch of the publication 
“Cultural Expressions and Pluralism: Aspects of Contemporary Creativity in Cyprus”. 
 
The publication defines the theoretical framework of UNESCO’s Convention for the 
Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions (2005) and the 
cultural policy in Cyprus. The role of the civil society best practices in Cyprus for the 
promotion of the objectives of the Convention is also highlighted. 
 
The 2005 UNESCO’s Convention brings to the fore the substantial role civil society 
pays in establishing a diverse cultural landscape, pointing out the important 
contribution of artists, others involved in the creative process, cultural communities 
and organizations that support their work, and their central role in nurturing the 
diversity of cultural expressions. 
 
The Cyprus Wine Museum and The Commandaria Orchestra is recorded and 
presented by this publication in the context οf implementing a series of actions for 
further promoting the objectives of the UNESCO 2005 Convention in Cyprus.  
 
This publication also aims at providing information on cultural actions which may 
contribute to further cultural development in the future, fostering creativity, upgrading 
cultural planning, developing skills on issues of cultural management and, finally, 
promoting cultural expression and reaction as an important pillar or development.  
 
The Cyprus Wine Museum would like express its gratitude to the Cultural Services of 
the Ministry of Education and Culture and the Cyprus National Commission for 
UNESCO and also to the artists, members and collaborators, of The Commandaria 
Orchestra who support and promote the orchestra the last nine years.  
 
 
 

 
The Cyprus Wine Museum 
42 Pafos Street, P.O.Box 23 
4630 Erimi, Limassol, Cyprus 

 
Tel: 00357 25873808 / Fax: 00357 25821718 

Mob: 00357 99907636 
orchestra@cypruswinemuseum.com / cypruswinemuseum@cytanet.com.cy 

www.cypruswinemuseum.com 
 
 
 

mailto:orchestra@cypruswinemuseum.com
mailto:cypruswinemuseum@cytanet.com.cy
http://www.cypruswinemuseum.com/

