
The Commandaria Orchestra 
42 Knights & 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 

 
 

                              
                    Music Traditions of Mediterranean 

 
 
 

 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

“Ε Ξ Ο Ρ Ι Α” 
Θεματική συναυλία του μουσικού σχήματος  

“ΕΝ ΧΟΡΔΑΙΣ” 
με τη συμμετοχή της  

'Commandaria Orchestra' 

 
ΚΑΤΩ ΒΡΥΣΗ – ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ - ΠΑΦΟΣ 

ΚΥΡΙΑΚΗ, 28 ΜΑΙΟΥ, 2017, 20:00 
                 http://www.pafos2017.eu/event/εξορια-ελλαδα-κυπρος-ιραν/ 

 
 

Η Commandaria Orchestra  του Κυπριακού Οινομουσείου έχει λάβει την τιμητική πρόσκληση να 
συνεργαστεί με το βραβευμένο μουσικό σχήμα «ΕΝ ΧΟΡΔΑΙΣ» σε μια ιδιάζουσα θεματική 
μουσική συναυλία με τίτλο «ΕΞΟΡΙΑ». 
 
«ΕΞΟΡΙΑ» είναι η τελευταία των τριήμερων δράσεων του Πάφος 2017 της 
ενότητας Μεσογειακές Μουσικές Παραδόσεις, και θα λάβει χώρα στην Κάτω Βρύση, στη 
Γεροσκήπου, την ερχόμενη Κυριακή, 28 Μαΐου 2017. 
 
Η ιστορία της ανθρωπότητας είναι μια μακρά και οδυνηρή σειρά από εξορίες. Στις μέρες μας, η 
πολύτροπη συνθήκη της εξορίας προβάλλει πιο επίκαιρη από ποτέ, τόσο στη ρεαλιστική, όσο 
και στην πνευματική και ψυχική διάστασή της. Ο Κυριάκος Καλαϊτζίδης, συνθέτης και 
καλλιτεχνικός διευθυντής του «Εν Χορδαίς», και ένας από τους σημαντικότερους μουσικούς και 
ερευνητές στο χώρο των μουσικών παραδόσεων της Μεσογείου, με καταγωγή από προσφυγική 
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οικογένεια από τον Πόντο και την Καππαδοκία, έχει ασχοληθεί επισταμένα με το θέμα της 
εξορίας, αναμειγνύοντας γοητευτικά, με ευαισθησία και δεξιοτεχνία, την ανατολική και δυτική 
μουσική παράδοση. 

Κυριάκος Πετράς (βιολί), Κυριάκος Καλαϊτζίδης (ούτι, φωνή), Δρόσος Κουτσοκώστας (τραγούδι, 
λαούτο), Άλκης Ζοπόγλου (κανονάκι), Πέτρος Παπαγεωργίου (τουμπελέκι, μπεντίρ), Γιώργος 
Κοκκινάκης (πιάνο), Λεωνίδας Παλάσκας (επιμέλεια ήχου). 

 
H εξορία είναι μέρος των πέντε εκδηλώσεων της ενότητας Μεσογειακές Μουσικές 
Παραδόσεις. Μέσα από μια εορταστική σπουδή στις μουσικές παραδόσεις της Ανατολικής 
Μεσογείου και των γειτονικών χωρών, αναδεικνύονται οι επιρροές αυτών των παραδόσεων και 
ο τρόπος με τον οποίο αυτές εκφράζονται μέσα από τη σύγχρονη μουσική. Ιδιαίτερη σημασία 
δίνεται στις κοινές μουσικές εμπειρίες, όσες διατρέχουν και μουσικές της Κύπρου, αλλά και 
ολόκληρης της Μεσογείου συμβάλλοντας στην ανάπτυξη διαπολιτισμικού διαλόγου και την 
οικοδόμηση γεφυρωμάτων που υπογραμμίζουν τα κοινά γνωρίσματα που παρουσιάζει η 
κληρονομιά της περιοχής. Το έργο απαρτίζεται από ένα τριήμερο, με πέντε συναυλίες από 
μουσικούς με χώρα προέλευσης την Ελλάδα, τη Νότια Ιταλία, το Ισραήλ και την Ισπανία. 
 
 
Το μουσικό σχήμα «ΕΝ ΧΟΡΔΑΙΣ»... ...ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΗΧΩΝ ΤΗΣ ΚΑΘ’ ΗΜΑΣ 
ΑΝΑΤΟΛΗΣ, με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Κύριοι άξονες αναζήτησης και δημιουργίας του, η 
ελληνική μουσική παράδοση και οι λόγιες και οι λαϊκές μουσικές παραδόσεις της Μεσογείου. 
Το ρεπερτόριό του συμπεριλαμβάνει έργα μεγάλων συνθετών της Μεσογείου, μεταβυζαντινή 
μουσική από χειρόγραφους μουσικούς κώδικες (15ος – 19ος αι), μουσικές παραδόσεις του 
ελληνισμού, καθώς και συνθέσεις σύγχρονων συνθετών από την Ελλάδα και τη Μεσόγειο. Στο 
σχήμα συμμετέχουν οι: Κυριάκος Πετράς (βιολί), Κυριάκος Καλαϊτζίδης (ούτι, φωνή), Δρόσος 
Κουτσοκώστας (τραγούδι, λαούτο), Άλκης Ζοπόγλου (κανονάκι), Πέτρος Παπαγεωργίου 
(τουμπελέκι, μπεντίρ), Γιώργος Κοκκινάκης (πιάνο) 
 
Η Commandaria Orchestra έχει προσκληθεί να συνεργαστεί στη συναυλία «ΕΞΟΡΙΑ» όπου και 
θα εμφανιστεί υπό τη διεύθυνση του Francis Guy. 
 
Η Commandaria Orchestra Ιδρύθηκε το 2009 από το Κυπριακό Οινομουσείο. Το όνομα της 
ορχήστρας οφείλεται στην τοποθεσία που βρίσκεται το Κυπριακό Οινομουσείο, στο ιστορικό 
διοικητικό κέντρο της Μεγάλης Κουμανδαρίας, το οποίο ιδρύθηκε από το τάγμα των Ιωαννιτών 
Ιπποτών. Κουμανδαρία ονομάζεται, επίσης, το μοναδικό στον κόσμο γλυκόπιοτο κρασί της 
Κύπρου. 
Η Ορχήστρα έχει ως στόχο τη διάδοση του λόγιου μουσικού πολιτισμού της Κύπρου. To πλούσιο 
ρεπερτόριο της περιλαμβάνει έργα από τον μεσαίωνα έως τις μέρες μας.  
 
www.facebook.com/CyprusWineMuseum.Commandaria/ 
Video Sample of the orchestra: https://www.youtube.com/watch?v=rpjdpWu-vEY 
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