
Δελτίο Tύπου 
 

Ο Κυπριώτης ποιητής Βασίλειος Μιχαηλίδης στη Λεμεσό 
 

Μελοποιημένη ποίηση από τον Λάρκο Λάρκου. 
 
Ο Δήμος Λεμεσού σε συνεργασία με το Συντονιστικό Συμβούλιο Πολιτιστικών 
Φορέων Λεμεσού (Σ.Σ.Π.Φ.Λ.) διοργανώνει την παράσταση με τίτλο «O Κυπριώτης 
ποιητής Βασίλειος Μιχαηλίδης» με μελοποιημένη ποίηση από τον Λάρκο Λάρκου. Η 
παράσταση είναι αφιερωμένη στα 100 χρόνια από τον θάνατο του Βασίλη 
Μιχαηλίδη. 
 
Συμμετέχει η τραγουδίστρια Ατύς που θα ερμηνεύσει με κοστούμια εποχής του 
1900, ο παραδοσιακός τραγουδιστής Κυριάκος Μαππούρας και ο ίδιος ο συνθέτης/ 
ερμηνευτής Λάρκος Λάρκου, υπό τη συνοδεία κουαρτέτου εγχόρδων από μέλη της 
ορχήστρας Commandaria, μουσικών με κανονάκι, νέυ, κιθάρα, λαούτο, 
κοντραμπάσο και κρουστά και μελών της βυζαντινής χορωδίας «Άγιος Ιλαρίων». 
 
Θα παρουσιαστούν μελοποιημένα ποιήματα του Βασίλη Μιχαηλίδη σε πανελλήνια 
γλώσσα (καθαρεύουσα και δημοτική) και ως μουσικά δρώμενα τα ποιήματα που 
τον καταξίωσαν στο κυπριακό ιδίωμα, την «Ανεράδα», τη «Χιώτισσα...» και την «9η 
Ιουλίου του 1821...» υπό τη φιλολογική εποπτεία του Δρος Κυριάκου Ιωάννου. 
 
Μέσα από τον λόγο του Βασίλη Μιχαηλίδη και τις ερμηνείες, και σε έναν χώρο 
καθαρά θεατρικό όπως αυτόν της Ε.Θ.Α.Λ., θα αναδειχθεί το δραματικό στοιχείο 
των μελοποιημένων ποιημάτων του Β. Μιχαηλίδη και μέσα από τον λόγο του θα 
παρουσιαστεί με ενάργεια η ζωή του «μοναδικού, ίσως, Κυπριώτη ποιητή», όπως 
γράφει η εφημερίδα «Αλήθεια» σε επιμνημόσυνο δημοσίευμά της για τον Βασίλη 
Μιχαηλίδη, ο οποίος πέθανε στη Λεμεσό το 1917. 
 
Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της παράστασης θα είναι ο μη ενισχυμένος, 
ακουστικός ήχος, καθώς και η συμμετοχή των θεατών-ακροατών με έναν 
πρωτότυπο τρόπο-έκπληξη. 
 
Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2017 στις 8.00 μ.μ.  
στον Τεχνοχώρο της ΕΘΑΛ (Λεμεσός) 
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 
 
Προκρατήσεις θέσεων: 
Τεχνοχώρος της ΕΘΑΛ 
25 877 827 
Συντονιστικό Συμβούλιο Πολιτιστικών Φορέων Λεμεσού 
25 749 179 
 
 
 



Ερμηνεύουν: 
Κουαρτέτο εγχόρδων (μέλη της «Commandaria orchestra») 
Βιολί I: Pavel Rotaru 
Βιολί II: Marianna Doncehva 
Βιόλα: Velentina Valova 
Τσέλο: Δώρος Ζήσιμος 
 
Κοντραμπάσο: Μιχάλης Μέσσιος 
Κανονάκι, κρουστά: Μαριάννα Μουμτζή 
Νέυ, κιθάρα: Παναγιώτης Τσαππής 
Λαούτο, κιθάρα: Λάρκος Λάρκου 
 
Τραγούδι: 
Α τ ύ ς 
Λάρκος Λάρκου 
Κυριάκος Μαππούρας 
 
Βυζαντινή χορωδία «Άγιος Ιλαρίων», διεύθυνση Γεωργία Ευριπίδου. 
 
Μελοποίηση-ενορχήστρωση-επιλογές στίχων: Λάρκος Λάρκου 
 
Φιλολογική εποπτεία: Δρ. Κυριάκος Ιωάννου 
 
 
 


