
ΘΕΑΤΡΟ ΕΝΑ 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Εκδήλωση μνήμης για τον κορυφαίο ιδιωματικό ποιητή της Κύπρου Παύλο Λιασίδη (1901-

1985) με την ευκαιρία της συμπλήρωσης τον περασμένο Σεπτέμβριο 30 χρόνων από τον θάνατό 

του και της επικείμενης τον προσεχή Μάρτιο 115ης επετείου από τη γέννησή του. 

Στην εκδήλωση, που θα γίνει την Τρίτη, 16 Φεβρουαρίου και ώρα 7:30 μ.μ., στο FoYer 

(φουαγιέ) του Θεάτρου Ένα (Β΄ Δημοτική Αγορά Λεμεσού), θα μιλήσει ο Θωμάς Συμεού, 

μελετητής του Παύλου Λιασίδη, με θέμα: «115 χρόνια από τη γέννηση και 30 χρόνια από τον 

θάνατο του Παύλου Λιασίδη. Η πολυθεματικότητα και διαχρονική επικαιρότητα του έργου 

του». Στην εκδήλωση θα ακουστούν ποιήματα του Παύλου Λιασίδη σε απαγγελία από 

ηθοποιούς, αλλά και σε ηχογραφημένη απόδοση από τον ίδιο τον ποιητή. 

Στον χώρο της εκδήλωσης θα διατίθεται, επίσης, το εντελώς πρόσφατο βιβλίο του Θωμά 

Συμεού Όψεις της κοσμοθεωρίας του Παύλου Λιασίδη / Ανθολόγιο Παύλου Λιασίδη.  

Σ’ αυτό ο συγγραφέας επιχειρεί την ανάλυση του ποιητικού φαινομένου που υπακούει στο 

όνομα Παύλος Λιασίδης, μακριά από τις συνήθως απλουστευτικές και κατά κανόνα 

επιδερμικές προσεγγίσεις που χαρακτήριζαν τις περισσότερες έως τώρα – τριάντα χρόνια από 

το θάνατό του ποιητή – αναφορές στο έργο του. 

Αντικείμενο αυτής της ανάλυσης γίνεται η υπό διαμόρφωση κοσμοθεωρία του Παύλου Λιασίδη 

όπως αυτή αποτυπώνεται στα διάφορα στάδια της δημιουργίας του. Έτσι, στα τέσσερα 

κεφάλαια-μελέτες του βιβλίου γίνεται καταρχήν μια προσπάθεια ανίχνευσης και 

προσδιορισμού των πηγών – εμπειρικών και κειμενικών – της κοσμοαντίληψης του ποιητή, η 

οποία στη συνέχεια επεκτείνεται στην εννοιακή ανάλυση του έργου του, καθώς και στον 

προσδιορισμό των κοσμοθεωρητικής σημασίας ποιητικών του συμβόλων.  

Ως αποτέλεσμα αυτής της πολυπρισματικής συνεξέτασης του έργου του ποιητή, ο αναγνώστης 

θα έχει την ευκαιρία να αντιληφθεί το πραγματικό μέγεθος του δημιουργικού του άθλου, 

βιώνοντάς τον τελικά στην πηγή του, μέσα από τα δείγματα γραφής που παρατίθενται με τη 

μορφή ανθολογίου του Παύλου Λιασίδη στο δεύτερο μέρος του βιβλίου.            
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