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Ο ο υρανός το ήκο υσεν
κ’ επέφτασιν τα άστρη...



ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΦΕΣΤΙΒΑΛ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΚΥΠΡΟΥ

12ο

ΤΤ
ο Πολιτιστικό Φεστιβάλ του Πανεπιστηµίου Κύπρου

διανύει φέτος τον δωδέκατο χρόνο της λειτουργίας

του. Με µια θεµατική καθορισµένη που ολοένα βα-

θαίνει χωρίς εκπτώσεις. ∆ίνοντας στο φεστιβάλ τη δική

του δυναµική. Που το καθιέρωσε στη συνείδηση ενός

εκλεκτού κοινού φίλων των γραµµάτων και των τεχνών.

Που ξέρει ν’ ακούει, ξέρει να συνδυάζει. Με καταξιωµέ-

νους διεθνώς καλλιτέχνες που επιλέγουν την Αξιοθέα

επειδή αναγνωρίζουν τη σηµασία της. Και την προοπτική

της. Σπουδαίοι καλλιτέχνες που φέρνουν αισθήσεις άλλων

τόπων. Συνευρίσκονται χωρίς ίχνος συγκατάβασης µε σχή-

µατα λιγότερο γνωστά. Σε δρόµους «νεκρούς» που δεν

βγάζουν πουθενά. Συµβαδίζουν όµως στους ελεύθερους

µουσικούς δρόµους του φεστιβάλ. Σµίγοντας τις γνώριµες

«φωνές» της Kύπρου µε τις µακρινές (µα όχι ανοίκειες)

«φωνές» της Ανατολής και της ∆ύσης. Συνδυάζοντας γνώ-

σεις και εντυπώσεις από διαφορετικούς πολιτισµούς της

Μεσογείου. Σ’ ένα φεστιβάλ που επιµένει στο αναγνωρι-

στικό ταξίδι µέσα στους καιρούς και στους τόπους της πε-

ριφέρειας. Και των παρυφών. Σε ιδιώµατα και διαλέκτους.

Φέρνοντας νέες φωνές, αλλά και τις παράξενες φωνές που

χάθηκαν. Φωνές που επιµένουν να κρατηθούν στο φως...

οο  οουυρρααννόόςς  ττοο  ήήκκοουυσσεενν
κκ’’  εεππέέφφτταασσιινν  τταα  άάσσττρρηη......



TT
he Cultural Centre of the University of Cyprus enters into
its twelfth year of operation this year. With a distinctive
thematic focus that becomes ever so clear and deep wi-

thout concessions. Giving to the festival its own dynamic that
has established it in the hearts and minds of a select audience
of friends of the arts and letters. Who know how to listen, how
to pick and match. With artists who have earned their name in-
ternationally and chose Axiothea, recognising its significance.
And its prospects. Outstanding artists who bring the feeling of
other places. Who encounter without a trace of condescen-
sion less known performers. On dead-end streets that lead no-
where. And yet pace together with them the open freeways of
the festival. Merging the familiar “voices” of Cyprus with the di-
stant (but not alien) “voices” of the East and the West. Com-
bining experiences and impressions from different cultures of
the Mediterranean. In a festival that persists on the revelatory
journey through times and places in the outskirts. And the out-
posts. Through idioms and dialects. Bringing new voices, but
also old and strange ones that perished. Voices that insist on re-
maining in the spotlight... 

...This year Axiothea set off early. It was April and after se-
veral years of drought, the skies opened again. And you could
hear spring tweeting. Now we enter the warm autumn of Cy-
prus. Where other music lies in store for us to enjoy, new so-
unds bound to bring other unique feelings. Axiothea is once
again ready and waiting. Dressed in colours and scents. She
waits to be filled with the voices of poetry and music. A gift
from another reality. The one that exists when time sets still.
When you exit the city, escape from the crazy rush of its un-
relenting rhythm, and enter a silver silence. A denizen of the
serenity of music in a courtyard full of scent. Where the art of
heaven blends with the art of man. Where things acquire a
human touch. In the open-air interior of Axiothea. With the
architectural relics of a palimpsest culture. 

Michalis Pieris
Cultural Centre Director

University of Cyprus

CULTURAL
FESTIVAL
UNIVERSITY OF

CYPRUS12th
...Φέτος η Αξιοθέα ξεκίνησε νωρίς. Απρίλης ήταν κι

ύστερα από κάµποσα χρόνια αναβροχιάς, άνοιξαν πάλι οι ου-

ρανοί. Κι ακούστηκε η άνοιξη να τρίζει. Τώρα µπαίνουµε στο

ζεστό φθινόπωρο της Κύπρου. Όπου µας περιµένουν άλλες

µουσικές, καινούργιοι ήχοι µ’ αλλιώτικα ακούσµατα. Η Αξιοθέα

είναι έτοιµη και πάλι και περιµένει. Φορώντας χρώµατα και µυ-

ρωδιές. Περιµένει να γεµίσει µε φωνές της ποίησης, της µου-

σικής. Η δωρεά µιας άλλης πραγµατικότητας. Αυτής που

υπάρχει όταν σταµατά ο χρόνος. Όταν βγαίνεις απ’ την πόλη,

ξεφεύγεις απ’ τον ξέφρενο καλπασµό του δήµιου χρόνου της,

κι εισέρχεσαι στην αργυρή σιγή. Εγκάτοικος της µουσικής γα-

λήνης σε µιαν αυλή µυρωτική. Όπου η τέχνη του ουρανού σµί-

γει µε την τέχνη του ανθρώπου. Όπου τα πράγµατα σε

πλησιάζουν σε κλίµακα ανθρώπινη. Στον υπαίθριο εσωτερικό

χώρο της Αξιοθέας. Με τα αρχιτεκτονικά σηµεία ενός παλίµ-

ψηστου πολιτισµού.

Μιχάλης Πιερής

∆ιευθυντής Πολιτιστικού Κέντρου

Πανεπιστηµίου Κύπρου



ΦΦααύύσστταα  ττοουυ  ΜΜπποοσσττ
ΕΕττααιιρρεείίαα  ΘΘεεααττρριικκήήςς  ΑΑννάάππττυυξξηηςς

ΛΛεεμμεεσσοούύ  ((ΕΕΘΘΑΑΛΛ))

ΗΗEΘΑΛ παρουσιάζει την κωµωδία Φαύστα του Μποστ σε
µια παράσταση πληµµυρισµένη από µουσική και χρώµα
που προβάλλει τον ιδιόρρυθµο λόγο και το πνεύµα του

συγγραφέα. Πρόκειται για ένα έργο µε πολλά εικονοκλαστικά
και σουρεαλιστικά στοιχεία, το πιο επιτυχηµένο του Μποστ,
έργο ανατρεπτικό, µε φαντασία και χιούµορ, που σε συνδυα-
σµό µε τους γρήγορους ρυθµούς γραφής, αγγίζει τα όρια του
θεάτρου του παραλόγου.

Σκηνοθεσία: Αχιλλέας Γραµµατικόπουλος
Σκηνικά-Κοστούµια: Γιάννης Τουµαζής
Φωτισµοί: Βασίλης Πετεινάρης
Βοηθός σκηνοθέτης: Μάριος Θεοχάρους

Πρωταγωνιστούν κατά σειρά εµφάνισης:
Σοφία Καλλή (Φαύστα)
Βίβιαν Νικολαΐδου (Ελένη)
Ντίνος Λύρας (Γιάννης)
Νικολέττα Πασχούδα (Μαριάνθη)
Αχιλλέας Γραµµατικόπουλος (Ριτσάκι, Υιός)
Μιχάλης Έλληνας (Κύριος Ιατρού)
Ελένη Μυλωνά (Κυρία Ιατρού)

Τετάρτη 2 & Πέµπτη 3 Σεπτεµβρίου 8.30µµ | Είσοδος 15e Φοιτητικό 10e

�

FFaauussttaa  bbyy  BBoosstt
LLiimmaassssooll  TThheeaattrree

DDeevveellooppmmeenntt  CCoommppaannyy

TThe Limassol Theatre Development
Company presents the comedy Fausta
by Greek playwright Metnis Bostan-

tzoglou (Bost) in a performance suffused
with music and colour, which brings for-
ward the inimitable language and spirit of
the author. With its iconoclastic and sur-
realist features, Fausta, Bost’s greatest suc-
cess, can be described as a subversive
work. Written with fantasy and humour,
with sharp-witted and rapid dialogues, the
play borders on the theatre of the absurd.

Stage Direction: Achileas Grammatikopoulos
Set and Costumes: Yannis Toumazis
Lighting Design: Vassilis Petinaris
Assistant Director: Marios Theocharous

Cast in order of appearance:
Sofia Kalli (Fausta)
Vivian Nikolaidou (Eleni)
Dinos Lyras (Yannis)
Nicoletta Paschouda (Marianthe)
Achileas Grammatikopoulos (Ritsaki, Son)
Michalis Ellinas (Mr. Iatrou)
Eleni Milona (Mrs. Iatrou)

�

Wednesday 2 & Thursday 3 September 8.30pm | Εntrance 15e Students 10e



Tuesday 8 September 8.30pm | Εntrance 15e Students 7e

CCllaassssiiccaall  MMuussiicc  aanndd
OOppeerraa  SSooiirrééee

AAn exciting soirée with songs, arias, and duets from favou-
rite operas like Otello and Carmen, as well as the oppor-
tunity to enjoy some lesser known classical works – all

performed by Cypriot soprano Julietta Demetriades and tenor
Anando Mukerjee.

Julietta Demetriades has been described by critics as “an
artist of quality and persuasion”. She studied piano and singing
at the Royal Academy of Music in London and opera perfor-
mance at the Opera School of the University of London. She
has performed in concerts in Cyprus, Greece, England, Ger-
many, France, Poland, Finland and Egypt, and has cooperated
with symphony orchestras such as the Cyprus State Orchestra,
the Lublin Philharmonic, and the Cairo Symphony Orchestra.

Lirico-spinto tenor Anando Mukerjee studied singing in En-
gland, furthering his studies with the celebrated Swedish tenor
Nicolai Gedda. His repertoire includes operatic roles, classical
songs, and oratorios. He has appeared in leading operatic roles
and as a soloist on stages in England, Italy, Serbia, and India,
among others.

The two soloists are accompanied on the piano by Gary
Peacock.

The concert features:
Julietta Demetriades: soprano
Anando Mukerjee: tenor
Gary Peacock: piano

�

ΒΒρρααδδυυάά  ΚΚλλαασσιικκοούύ  ΤΤρρααγγοουυδδιιοούύ
&&  ΌΌππεερρααςς  

ΜΜια συναρπαστική βραδυά µε τραγούδια, άριες και ντουέτα
από αγαπηµένες όπερες όπως Otello και Carmen αλλά επί-
σης και η ευκαιρία όµορφων ακουσµάτων από λιγότερα

γνωστά έργα του φωνητικού ρεπερτορίου. Τραγουδούν η Κύπρια
σοπράνο Ιουλιέττα ∆ηµητριάδου και ο τενόρος Anando Mukerjee.

Η Ιουλιέττα ∆ηµητριάδου έχει χαρακτηριστεί από κριτικούς
ως «καλλιτέχνις ποιότητας και πειστικότητας». Σπούδασε πιάνο
και τραγούδι στη Βασιλική Ακαδηµία Μουσικής του Λονδίνου και
εκτέλεση όπερας στη Σχολή Όπερας του Πανεπιστηµίου του
Λονδίνου. Έδωσε συναυλίες σε Κύπρο, Ελλάδα, Αγγλία, Γερµα-
νία, Γαλλία, Πολωνία, Φιλανδία και Αίγυπτο, και συνεργάστηκε µε
κρατικές ορχήστρες όπως της Κύπρου, του Lublin Πολωνίας και
του Καΐρου.

Ο λυρικο-σπίντο τενόρος Anando Mukerjee σπούδασε τρα-
γούδι στην Αγγλία, συνεχίζοντας την εκπαίδευσή του κοντά στον
γνωστό Σουηδό τενόρο Nicolai Gedda. Στο ρεπερτόριό του πε-
ριλαµβάνονται οπερατικοί ρόλοι, κλασικά τραγούδια και ορατό-
ρια. Έχει εµφανιστεί ως ερµηνευτής σηµαντικών ρόλων και ως
σολίστας σε όπερες και συναυλίες στην Αγγλία, Ιταλία, Σερβία,
Ινδία κ. α.

Τους δύο σολίστες συνοδεύει στο πιάνο ο Gary Peacock.

Εµφανίζονται:
Ιουλιέττα ∆ηµητριάδου: σοπράνο
Anando Mukerjee: τενόρος
Gary Peacock: πιάνο

Tρίτη 8 Σεπτεµβρίου 8.30µµ | Είσοδος 15e Φοιτητικό 7e

�



�

ΠΠααιιδδεεμμοοίί  ττοουυ  ΈΈρρωωτταα
ΜΜοουυσσιικκόό  ΣΣχχήήμμαα  ΆΆδδμμηηττοουυ  ΠΠιιττσσιιλλλλίίδδηη

ΟΟι καηµοί της αγάπης µέσα από τα τραγούδια των Κυ-
πρίων συνθετών όπως oι Αχιλλέας Λυµπουρίδης, Κω-
στής Κωστέας, Γιώργος Κοτσώνης, Μιχάλης Βιολάρης,

Λεωνίδας Πιτσιλλίδης, Βάσος Αργυρίδης, Ευαγόρας Καρα-
γιώργης, αλλά και της κυπριακής παράδοσης. Θα ακουστούν
τραγούδια όπως η ∆ροσούλα σε ποίηση του Κώστα Μόντη, το
Όροµαν και Απόκριση σε ποίηση του ∆ηµήτρη Λιπέρτη, Έναν
κλωνίν βασιλιτζιάν, σε ποίηση του Άνθου Ροδίνη, Κλαίω γρουσή
µου σε ποίηση του Παύλου Λιασίδη, Έλα να σµίξουµεν τα δκυό
του Χρίστου Κασάπη, Μαντίλιν ολοµέταξον σε ποίηση του Μι-
χάλη Πασιαρδή, Τριανταφυλλένη σε µουσική διασκευή του Μι-
χάλη Χριστοδουλίδη, καθώς και διάφορα παραδοσιακά
τραγούδια της Κύπρου, όπως Άσπρον τριαντάφυλλον, Αγαπώ την
τζι’ αγαπά µε, Ψιντρή Βασιλιτζιά µου, Μαρούλα µου και άλλα.

Πέµπτη 10 Σεπτεµβρίου 8.30µµ | Είσοδος 15e Φοιτητικό 7e

Συντελεστές:
Μιχάλης Μηνάς: µπουζούκι, λαούτο
Θεόδωρος Κρασίδης: φλάουτο
Ευγενία Καραπατάκη: τσέλο
Άδµητος Πιτσιλλίδης: κιθάρα, τραγούδι
Θανάσης Αθανασίου: βιολί
Κώστας Χαλλούµας: κοντραµπάσο
Ρόδος Παναγιώτου: τύµπανα
Χριστιάνα Παύλου: τραγούδι

�

TTrriibbuullaattiioonnss  ooff  LLoovvee
AAddmmiittooss  PPiittssiilllliiddiiss  EEnnsseemmbbllee

TThe tribulations of love through the songs of Cypriot com-
posers Achileas Lymbouridis, Kostis Kosteas, Yorgos Ko-
tsonis, Michalis Violaris, Leonidas Pitsillidis, Vasos

Argyridis, Evagoras Karagiorgis and others, as well as through
a selection of traditional songs of Cyprus. The concert pro-
gramme comprises musical pieces based on poems by some of
the best Cypriot poets including Drosoula by Costas Montis,
Dream and Response by Dimitris Lipertis, A Basil Sprig by An-
thos Rodinis, I’m Crying, My Precious by Pavlos Liasidis, Come and
Join with Me by Christos Kasapis, Silken Kerchief by Michalis Pa-
shiardis, as well as popular songs of the Cypriot folklore such
as Rose Girl arranged and adapted by Michalis Christodoulides,
White Rose, I Love Her and She Loves Me, My Delicate Basil, My
Maroula and others.

Thursday 10 September 8.30pm | Εntrance 15e Students 7e

The concert features:
Michalis Minas: bouzouki, lute
Theodoros Krasidis: flute
Eugenia Karapataki: cello
Admitos Pitsillidis: guitar, voice
Thanasis Athanasiou: violin
Kostas Chaloumas: double bass
Rodos Panagiotou: drums
Christiana Pavlou: voice



��

Παρασκευή 11 Σεπτεµβρίου 8.30µµ | Είσοδος Ελεύθερη

��
Στη διάρκεια της εκδήλωσης θα γίνει προβολή αποσπά-

σµατος από ταινία-ντοκιµαντέρ του Πάρη Mεταξά. H ταινία
γυρίστηκε το 1986 και σε αυτήν, οι καλλιτέχνες A. ∆ιαµαντής
και T. Kάνθος συνοµιλούν για εικαστικά θέµατα.

Χαιρετισµούς θα απευθύνουν ο υπουργός Παιδείας και
Πολιτισµού, κ. Ανδρέας ∆ηµητρίου, και ο αντιπρύτανης Ακα-
δηµαϊκών Υποθέσεων του Πανεπιστηµίου Κύπρου, καθηγητής
Κώστας Χριστοφίδης.

XXααμμππήήςς::  ΧΧααρραακκττιικκήή  ΔΔιιααδδρροομμήή
σσττοο  ΚΚυυππρριιαακκόό  ΠΠεερριιββάάλλλλοονν

��ηη  ΕΕκκδδήήλλωωσσηη  γγιιαα  ττιιςς  ΚΚααλλέέςς  ΤΤέέχχννεεςς
εειιςς  μμννήήμμηηνν  ττοουυ  ζζωωγγρράάφφοουυ

ΑΑδδααμμάάννττιιοουυ  ΔΔιιααμμααννττήή

ΗΗπέµπτη κατά σειρά εκδήλωση-αφιέρωµα στον µεγάλο
εικαστικό της Κύπρου, Αδαµάντιο ∆ιαµαντή, φιλοξενεί
έναν κορυφαίο Κύπριο χαράκτη, τον Χαµπή Τσαγγάρη,

µε µία διάλεξη για την εξέλιξη της τέχνης της χαρακτικής στην
Κύπρο.

Ο χαράκτης Χαµπής αναφέρεται στην προσωπική σχέση
του µε τον Αδαµάντιο ∆ιαµαντή. Μιλά στη συνέχεια για τη δική
του καλλιτεχνική διαδροµή. Τα χαρακτικά µονοπάτια και τους
δρόµους που περπάτησε, τις ευτυχισµένες στιγµές και τις δυ-
σκολίες που συνάντησε στο κυπριακό περιβάλλον. Περιγράφει
την καλλιτεχνική κίνηση στην Κύπρο, όπως την έζησε από το
1970 µέχρι τις µέρες µας. ∆ίνει παραδείγµατα για τις σηµερι-
νές γνώσεις χαρακτικής στην Κύπρο. 



��

The presentation also includes excerpts from a 1986 do-
cumentary by Paris Metaxas, in which artists Adamantios Dia-
mantis and Telemachos Kanthos discuss visual arts issues.

Welcoming addresses will be given by the Minister of Edu-
cation and Culture, Mr. Andreas Demetriou, and the Debuty
Rector of Academic Affairs, Prof. Costas Christofidis.��

HHaammbbiiss::  AA  PPrriinnttmmaakkeerr’’ss  JJoouurrnneeyy
iinn  tthhee  CCyypprriioott  EEnnvviirroonnmmeenntt

��tthh  cceelleebbrraattiioonn  ooff  FFiinnee  AArrttss
iinn  mmeemmoorryy  ooff  CCyypprriioott  aarrttiisstt

AAddaammaannttiiooss  DDiiaammaannttiiss

TThe fifth of a series of events ded-
icated to the great painter of
Cyprus, Adamantios Diamantis,

welcomes a leading Cypriot print-
maker, Hambis Tsangaris, with a lec-
ture on the development of the art of
printmaking in Cyprus.

Famous Cypriot printmaker Ham-
bis recalls his personal encounters
with artist Adamantios Diamantis and
talks about his own journey in art: the
creative paths he followed, the happy
occasions and fortunate opportunities,
but also the challenges he encounte-
red in the Cypriot environment.

Through his own personal experiences, Hambis makes an over-
view of the artistic developments in Cyprus since 1970 and provi-
des some examples of today’s state of printmaking in Cyprus.

Friday 11 September 8.30pm | Free Entrance



MMεεσσααιιωωννιικκήή  κκααιι
ΑΑννααγγεεννννηησσιιαακκήή  ΜΜοουυσσιικκήή

LLyyrraaee  CCaannttuuss

ΩΩς σχήµα πολύτεχνης δηµιουργίας, το Lyrae Cantus ξε-
κίνησε τη δηµιουργική του πορεία το 1995 από τα Κύ-
θηρα. Αποτελείται από έξι µέλη τα οποία απαγγέλλουν,

συµµετέχουν στα φωνητικά και είναι εκτελεστές των µουσι-
κών οργάνων, τα περισσότερα από τα οποία είναι αντίγραφα
αυθεντικών µεσαιωνικών και αναγεννησιακών οργάνων.

Επιδίωξη του σχήµατος είναι η µελέτη και παρουσίαση υλι-
κού της ∆υτικοευρωπαϊκής κοσµικής µουσικής του Μεσαίωνα
και της Αναγέννησης, µέσω µιας διαρκούς αναζήτησης για µια
ορθή και σύγχρονη µουσικολογική προσέγγιση παρά µιας
στείρας αναπαραγωγής των σχετικά περιορισµένων σε πλη-
ροφορίες εκτέλεσης χειρογράφων και ανατυπώσεών τους.

Ένα δείγµα αυτής της καλλιτεχνικής αναζήτησης παρου-
σιάζεται στη συναυλία των Lyrae Cantus στο Αρχοντικό Αξιο-
θέας.

Συντελεστές:
Παναγιώτης Πρίφτης: τενόρος, recorders
Βαλέρι Ορέσκιν: τενόρος
Βαγγέλης Μανιάτης: βαρύτονος
Βαγγέλης Σαγρής: πλήκτρα
Βασίλης Πριόβολος: recorders, cornamuse, gemshorn
Σόνια Χαραλαµπίδου: αναγεννησιακό λαγούτο
Νίκη Ανδρονίκου: αναγεννησιακό λαγούτο
Μαριάννα Αργυροπούλου: bass & treble βιόλα
Γιάννης Τουλής: bass βιόλα

Κυριακή 13 Σεπτεµβρίου 8.30µµ | Είσοδος 15e Φοιτητικό 7e
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MMuussiicc  ffrroomm  tthhee  MMiiddddllee  AAggeess
aanndd  tthhee  RReennaaiissssaannccee

LLyyrraaee  CCaannttuuss

LLyrae Cantus, a multi-art formation, began its creative jo-
urney in 1995 in Kythera. The group comprises six mem-
bers who recite, perform vocal parts, and play authentic

Medieval and Renaissance instruments.
The mission of the Lyrae Cantus Ensemble is to study and

present Western European secular music of the Middle Ages
and the Renaissance, seeking the right musicological approach
from a modern perspective, rather than narrowing down to a
strict reproduction of manuscripts that contain little, if any, de-
tails related to performance.

The concert at the Axiothea Mansion presents some exam-
ples of this creative approach.

The concert features:
Panagiotis Priftis: tenor, recorders
Valeri Oreshkin: tenor
Vangelis Maniatis: baritone
Vangelis Sagris: percussion
Vassilis Priovolos: recorders, cornamuse, gemshorn
Sonia Charalambidou: Renaissance lute
Niki Andronikou: Renaissance lute
Marianna Argiropoulou: bass and treble viola
Jannis Toulis: bass viola

Sunday 13 September 8.30pm | Εntrance 15e Students 7e
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Τρίτη 15 Σεπτεµβρίου 8.30µµ | Είσοδος 15e Φοιτητικό 7e

ΕΕκκδδήήλλωωσσηη  εειιςς  μμννήήμμηηνν  ΚΚώώσστταα  ΜΜόόννττηη
ΠΠέέννττεε  χχρρόόννιιαα  ααππόό  ττοο  θθάάννααττόό  ττοουυ

HHΦιλοσοφική Σχολή και το Πολιτιστικό Κέντρο του Πα-
νεπιστηµίου Κύπρου, θέλοντας να τιµήσουν τη µνήµη
του κορυφαίου Κύπριου ποιητή, Κώστα Μόντη, διορ-

γανώνουν εκδήλωση-αφιέρωµα µε την ευκαιρία της συµπλή-
ρωσης πέντε χρόνων από το θάνατό του.

Α΄ ΜΕΡΟΣ
1. Χαιρετισµοί:
Ανδρέας ∆ηµητρίου, Υπουργός Παιδείας και Πολιτισµού
Σταύρος Ζένιος, Πρύτανης Πανεπιστηµίου Κύπρου
2. «Στη γλώσσα που πρωτοµίλησα»
Λίγα λόγια για τη διαλεκτική ποίηση του Κώστα Μόντη:
Μιχάλης Πιερής, Κοσµήτορας Φιλοσοφικής Σχολής
Πανεπιστηµίου Κύπρου
3. Aνάγνωση ποιηµάτων του Κώστα Μόντη
στην κυπριακή διάλεκτο, από µέλη του Θ.Ε.ΠΑ.Κ.

Β΄ ΜΕΡΟΣ
Αριστοφάνους Λυσιστράτη, σε µετάφραση και
διασκευή του Κώστα Μόντη, θεατρική παράσταση.

∆ιάρκεια εκδήλωσης: Α΄ µέρος: 20 λεπτά
Β΄ µέρος: 1.30΄
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AAρριισσττοοφφάάννοουυςς  ΛΛυυσσιισσττρράάττηη
ττοουυ  ΚΚώώσστταα  ΜΜόόννττηη

Σκηνοθεσία: Μιχάλης Πιερής
Μουσική: Ευαγόρας Καραγιώργης
Σκηνικά – Κοστούµια: Χρίστος Λυσιώτης,
Ηλιάνα Χρυσοστόµου
Κινησιολογία: Μιχάλης Πιερής
Χορογραφία: Έλενα Χριστοδουλίδου
Φωτισµοί: Γιώργος Κουκουµάς
Υπεύθυνη παραγωγής, βοηθός σκηνοθέτις:
Σταµατία Λαουµτζή

H κωµωδία Λυσιστράτη του Αριστοφάνη στη µετάφραση
και διασκευή του σηµαντικότερου σύγχρονου ποιητή της Κύ-
πρου, Κώστα Μόντη, έχει ένα έντονο τοπικό χρώµα, ένα σα-
φέστατο κυπριακό χαρακτήρα. Η γλώσσα της διασκευής είναι
χυµώδης, πικάντικη, γεµάτη µε έξυπνες λύσεις. ∆ιατηρείται η
φρεσκάδα και το µπρίο του αριστοφανικού κειµένου, χωρίς
να χρειάζεται να γίνουν υποχωρήσεις σε εξυπνακίστικες ή κα-
κόγουστες υπερβολές στο θέµα της χρήσης βωµολοχικών
φράσεων.

∆ιασκευάζοντας δηµιουργικά το έργο, ο Μόντης αποτέ-
λεσε σπουδαίο διαµεσολαβητή ανάµεσα στο αρχαίο κείµενο
και στο σηµερινό γλωσσικό αίσθηµα των Κυπρίων. Ωστόσο, ο
κυπριακός χαρακτήρας της Λυσιστράτης του Μόντη δεν περιο-
ρίζεται µόνο στο επίπεδο της γλώσσας, αλλά εκτείνεται και σε
αυτό της γενικότερης µουσικής και ρυθµικής οργάνωσης του
έργου, το οποίο στη διασκευασµένη του µορφή εντάσσεται
σε µια νέα πολιτισµική κοιτίδα, αυτή της δηµοτικής και λαϊκής
κυπριακής παράδοσης.
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Η παράσταση του Θ.Ε.ΠΑ.Κ. αποτελεί τη δεύτερη αξιό-
λογη προσπάθεια να ανεβαστεί το έργο του Αριστοφάνη στη
µετάφραση του Μόντη µετά την πρώτη του παρουσίαση επί
σκηνής από τον Θ.Ο.Κ. το 1981/1982. Από την πρεµιέρα της
το φθινόπωρο του 2000 µέχρι σήµερα, η Λυσιστράτη του
Θ.Ε.ΠΑ.Κ. παίχτηκε πάνω από 40 φορές στην Κύπρο και στο
εξωτερικό, έλαβε µέρος στο Αναγεννησιακό Φεστιβάλ του Ρε-
θύµνου Κρήτης και στη ∆ιεθνή Συνάντηση Πανεπιστηµιακού
Θεάτρου Ολυµπίας, γνώρισε εντυπωσιακή ανταπόκριση από
το κοινό και την κριτική, και έγινε µια από τις πλέον επιτυχη-
µένες παραγωγές του Θεατρικού Eργαστηρίου του Πανεπι-
στηµίου Κύπρου.
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σκαλίας στη πανεπιστηµιακή αίθουσα, της ανάγνωσης γύρω
από το τραπέζι και του στησίµατος γύρω από το θεατρικό
χώρο, όλο το µακρύ ταξίδι φαίνεται να µαντεύεται µέσα στο
αποτέλεσµα στην παράσταση. Οι γλωσσικές ιδιαιτερότητες
του Χρονικού της Κύπρου, του Φιάκα, της Λυσιστράτης του
Μόντη, µπορεί να παρουσιάζουν αντικειµενικές δυσκολίες για
ένα ανέµελο και απροβληµάτιστο ανέβασµα ακόµα και από
επαγγελµατίες. Για το Θ.E.ΠA.Κ. αποτέλεσαν στόχο έρευνας,
εξ οικείωσης, αφοµοίωσης και τελικά κυριαρχίας των φοιτητών
– ηθοποιών στο ρόλο του κειµένου. […] O σκηνοθέτης δεν
επικεντρώνει την προσοχή του µόνο στις κωµικές κορυφώσεις
µερικών σκηνών, αλλά αντλεί το χιούµορ που είναι διάχυτο
στην παράσταση από το καλά χωνεµένο κείµενο. H παρά-
σταση […] φαντάζει σαν ελαφρό τρεχαντήρι σε σύγκριση µε
τις βαρυφορτωµένες µε περίπλοκα, υπερβολικά και προπαντός
µε καταγωγή εκτός κειµένου σκηνοθετικά ευρήµατα και στο-
λίδια, αριστοφανικές παραγωγές που τελικά βουλιάζουν από
το βάρος όλης αυτής της διακόσµησης. Αξίζουν συγχαρητήρια
στους ηθοποιούς της παράστασης.

Νόνα Μολέσκη,
εφ. Ο Φιλελεύθερος, 17-9-2000

H παράσταση που δόθηκε την Κυριακή στο θέατρο Ερω-
φίλη της Φορτέτζας του Ρεθύµνου ήταν ένα εκπληκτικό απο-
τέλεσµα µιας συνολικής προσπάθειας γεµάτης µελωδίες,
ήχους και χρώµατα της Κύπρου, έτσι όπως αιώνες τώρα τα
διέσωσε η εµµονή της στην ελληνική παράδοση. Πόσες φορές
έχουµε παρακολουθήσει τη Λυσιστράτη από διάφορα θεατρικά
σχήµατα; Μας είχαν συνηθίσει σε µια φιλολογία για το φαλλό
και σε πολιτικάντικα αστεία παραµορφώνοντας το µεγάλο κω-
µικό της Αθήνας Αριστοφάνη. [...] Το Θεατρικό Εργαστήρι του
Πανεπιστηµίου Κύπρου (ΘEΠΑK) ήρθε και µας ξανάδωσε τον
Αριστοφάνη µ’ όλο του το µεγαλείο.
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H Λυσιστράτη του Αριστοφάνη, ντύθηκε κυπριακά, µε πε-
ρίτεχνη φροντίδα και µίλησε µια γλώσσα πλούσια σε περιγρα-
φικότητα και νοηµατική και µε πλουµίδια. H µετάφραση του
έργου από τον Κώστα Μόντη, τον έξοχο ποιητή της Κύπρου
στην Κυπριακή διάλεκτο, µια µετάφραση, που πρέπει να πάρει
περίοπτη θέση στο είδος της, ήταν η αποκάλυψη της παρά-
στασης. Ποιητικό αριστούργηµα θα έλεγα, χάρη στην αξιο-
σύνη, τη βαθιά γνώση, και την πλούσια ποιητική φλέβα του
µεταφραστή. H σκηνοθεσία µε µαγικό τρόπο αξιοποίησε τη
δουλειά του Κώστα Mόντη σε αρµονική συνεργασία µε την
έξοχη µουσική επένδυση του Ευαγόρα Καραγιώργη, τα σκη-
νικά και τα κοστούµια του Χρήστου Λυσιώτη, τη χορογραφία
της Έλενας Χριστοδουλίδου, τους φωτισµούς του Γιώργου
Kουκουµά και την οργανωτική πείρα της υπεύθυνης παραγω-
γής Σταµατίας Λαουµτζή, καθώς και µε την ερµηνευτική ετοι-
µότητα και την εκπληκτική ζωντάνια των ηθοποιών, που
γοήτευσε το κοινό. Πρωταγωνίστρια ακαταµάχητη, και ακατά-
λυτη φυσικά, ήταν η γλώσσα.

Κώστας Πετρίδης,
εφ. Ρεθυµνιώτικα Νέα, 30-8-2000

Οι παραγωγές του Θεατρικού Εργαστηρίου Πανεπιστη-
µίου Κύπρου χαρακτηρίζονται από ακριβή αίσθηση του µέ-
τρου, όπως στους δηλωµένους στόχους, έτσι και στη θεατρική
τους πραγµατοποίηση. […] Οι επιλογές του Θ.E.ΠA.K. δεν
είναι, βέβαια, απλώς δείγµα νηφάλιας αυτογνωσίας. Βασικός
γνώµονας, η χρησιµότητα της κειµενολογικής τριβής των φοι-
τητών – συντελεστών µε τα έργα που διδάσκονται και ανεβά-
ζονται στο εργαστήρι θεάτρου. Εµείς βλέπουµε µόνο την
παράσταση, ενώ στην ουσία η κάθε παραγωγή αποτελεί ένα
µάθηµα, µια έρευνα, µια εργασία µακράς διάρκειας και κατα-
πληκτικής συνθετικότητας. Και παρόλο που δεν ξέρω (θα ’θελα
να µάθω) τι αναλογίες τηρήθηκαν µεταξύ της περιόδου διδα-
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στον τόπο τους στα πιο ευαίσθητα χρόνια έχοντας τη δυνατότητα
όχι µόνο να µάθουν αλλά και να δηµιουργήσουν. Η παράσταση
της Λυσιστράτης απέδειξε ότι η συµβολή στη σταδιακή δηµιουργία
µιας πνευµατικής νησίδας που λείπει από την Κύπρο, έχει ήδη αρ-
χίσει να ζυµώνεται.

Μαρίνα Σχίζα,
εφ. Ο Φιλελεύθερος, 17-9-2000

Το Θεατρικό Εργαστήρι του Πανεπιστηµίου της
Κύπρου έφερε στη Φορτέτζα, µε την παράσταση

της Λυσιστράτης, έναν άλλο Αριστοφάνη. Ένα Αρι-
στοφάνη που µιλούσε την κυπριακή διάλεκτο,
που ντύθηκε την παραδοσιακή φορεσιά της
Κύπρου, τραγούδησε και χόρεψε µε τις µε-
λωδίες και τους ρυθµούς της Κύπρου. […]
Μια σειρά από ευτυχείς συγκυρίες και επι-
λογές συνέβαλαν στο άρτιο αποτέλεσµα της
παράστασης της Λυσιστράτης από το
ΘEΠAK στη Φορτέτζα. Και πρώτα η µετα-
γλώττιση του κειµένου. O Κώστας Mόντης,
ο µεγαλύτερος εν ζωή ποιητής της Κύπρου
[...] ήταν ο ενδεδειγµένος για να συναντηθεί
µε τη γραφίδα του Αριστοφάνη και να τη ντύ-

σει µε τη σύγχρονη γλωσσική σκευή, χωρίς να
χαθεί η ποίηση και ο στοχασµός της.  […] Τα

παιδιά του Θ.Ε.ΠΑ.Κ. οδοιπόρησαν ρυθµικά
στους ορίζοντες της Λυσιστράτης, κωµώδησαν µε

σεµνότητα τις ερωτικές της σκηνές, εξέφεραν µε σο-
βαρότητα τα κοινωνικά και πολιτικά µηνύµατα του

έργου και µε την άδολη χαρά του πανηγυριώτη γλεντιστή
πρόβαλαν τη λαϊκότητα της Λυσιστράτης.

Ζήνων Ζαννέτος,
εφ. Κρητική Επιθεώρηση, 2/3-9-2000
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H κυπριακή ντοπολαλιά µελωδούσε στη Φορτέτσα επί µιά-
µιση ώρα ωσάν αγγελικό µουρµούρισµα. Τα χρώµατα και τα σχή-
µατα των κοστουµιών των παιδιών γήινα όσο και αιθέρια
παρέπεµπαν στις χειροκέντητες κυπριακές στολές και στην περι-
βόητη κυπριακή βράκα κάνοντας τον Αριστοφάνη σύγχρονο και
διαχρονικό. Τα παιδιά που υποδύθηκαν τους ρόλους έδωσαν µα-
θήµατα κεφιού, αγάπης και συλλογικότητας για την ερµη-
νεία του Αριστοφάνη. Χωρίς θεατρινισµούς αλλά µε
έρωτα προς το λόγο τον κυπριακό, προς τους ρυθ-
µούς και τις µελωδίες της Κύπρου, προς τις εκ-
φραστικές και κινησιακές συµπεριφορές των
απλών λαϊκών ανθρώπων, οδήγησαν την παρά-
σταση στη µαγεία και την καθαριότητα της τέ-
χνης. H µουσική είχε όλο το πάθος και την
ευαισθησία της Κύπρου, που χάνεται στους
Βυζαντινούς και πιο πριν χρόνους. Υπηρέ-
τησε τη φόρµα της κωµωδίας και τον κλαυ-
σίγελο του Αριστοφάνη.

Στέλλα Κορωνάκη,
εφ. Ρεθυµνιώτικα Νέα, 29-8-2000

Ο Μόντης αξιοποιεί µε τον καλύτερο
τρόπο τεχνικές της δηµοτικής και της λαϊκής
ποίησης, καθώς και ορισµένες τεχνικές της
επιθεώρησης. Ο Μιχάλης Πιερής κατάφερε να
στήσει µε ευρυµατικό τρόπο τη Λυσιστράτη στον
καθόλα θεατρικό χώρο του Αρχοντικού της Αξιο-
θέας και να σεβαστεί το ύφος και τη γλώσσα του ποι-
ητή. […] Παρακολουθώντας τους ερασιτέχνες, αλλά
καθόλα εραστές του θεάτρου φοιτητές, σκεφτόµουν ότι
πριν µερικά χρόνια η Κύπρος έµοιαζε σαν έρηµη χώρα· χώρα
γερόντων. Όλοι αναγκαζόµασταν να εγκαταλείψουµε τον τόπο.
[…] Σήµερα µια µεγάλη µερίδα νέων έχουν την ευκαιρία να µένουν

Ε. Καραγιώργης, Μ. Πιερής και Κ. Μόντης 
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AA  TTrriibbuuttee  ttoo  CCoossttaass  MMoonnttiiss
FFiivvee  YYeeaarrss  SSiinnccee  HHiiss  DDeeaatthh

TThe School of Letters and the Cultural Centre of the Uni-
versity of Cyprus, paying tribute to the memory of the
great Cypriot poet Costas Montis, organise a commemo-

rative event to mark five years since his death.

PART A
1. Welcoming addresses
Andreas Demetriou, Minister of Education and Culture
Stavros Zenios, Rector of the University of Cyprus
2. “In the Language I First Spoke”
A few words about Costas Montis’ dialectic poetry.
Michalis Pieris, Dean of the School of Letters at the
University of Cyprus
3. A selection of poems in Cypriot dialect by Costas
Montis, read by members of the University of Cyprus
Theatrical Workshop

PART B
Aristophanes’ Lysistrata translated and adapted into
Cypriot dialect by Costas Montis. Theatre performance.

Event duration: Part A: 20 minutes
Part B: 1.30’

Tuesday 15 September 8.30pm | Εntrance 15e Students 7e
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The production of Lysistrata by the Theatrical Workshop
of the University of Cyprus (THEPAK) is the second notewor-
thy attempt to bring to stage Montis’ translation of Arisopha-
nes’ play, which was first presented by the Cyprus Theatre
Organisation in 1981/1982.

Since its première in 2000, THEPAK’s version of Lysistrata
has been performed more than 40 times in Cyprus and abroad,
has participated in the Rethymno’s Renaissance Festival in Crete
and in the International Meeting of University Theatre in An-
cient Olympia, and has thrilled both audiences and critics, be-
coming one of the most successful productions of the
University of Cyprus Theatrical Workshop.

Arisophanes’ Lysistrata put on Cypriot attire, embroidered
with much creativity and skill, and spoke an embellished lan-
guage, eloquent and rich in descriptiveness. The translation of
the play into Cypriot dialect by the outstanding poet of Cyprus,
Costas Montis – a translation that deserves a prominent place
in its genre – was a true revelation. A poetic masterpiece, I
would say, that demonstrates the talent, in-depth knowledge,
and elaborate poetic flair of the translator. The stage direction
contributed in a magical way to the excellence of Costas Mon-
tis’ work, benefiting by Evagoras Karagiorgis’ splendid musical
score, Christos Lysiotis’ set and costumes, Elena Christodouli-
dou’s choreography, Giorgos Koukoumas’ light design, Stama-
tia Laoumtzi’s organising skills as production manager, as well
as the promptitude and amazing vivacity of the actors, which
thrilled the audience. The matchless protagonist, everlasting
and all-pervading, was, of course, the language.

Kostas Petridis,
Rethymno News, 30-8-2000 
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AArriissttoopphhaanneess’’  LLyyssiissttrraattaa  
bbyy  CCoossttaass  MMoonnttiiss

Stage Direction: Michalis Pieris
Music: Evagoras Karagiorgis
Set and Costumes: Christos Lysiotis,
Eliana Chrysostomou
Movement Coaching: Michalis Pieris
Choreography: Elena Christodoulidou
Lighting: Giorgos Koukoumas
Production Manager – Assistant Director:
Stamatia Laoumtzi

Aristophanes’ comedy Lysistrata in the translation and ada-
ptation of the best contemporary poet of Cyprus, Costas Mon-
tis, has a distinct local flavour, an unmistakable Cypriot
character. The language of the adaptation is luscious, poignant,
full of brilliant choices. The freshness and vivacity of Arisopha-
nes’ text is preserved without resorting to purportedly shrewd
or distasteful exaggerations in the use of profanities.

With his creative adaptation, Montis emerged as a talented
mediator between the ancient dramatic work and the linguistic
sense of modern-day Cypriots. The Cypriot nature of Montis’
Lysistrata, however, is not limited only to language and verbal
expression but extends over to the broader musical and me-
trical organisation of the play, which in Montis’ adaptation fits
into a new cultural setting, that of the demotic and popular nar-
rative tradition of Cyprus.
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The performance held on Sunday at the Erophile Theatre in

Rethymno’s Fortezza was the amazing result of a collective effort
that brought us the melodies, sounds and colours of Cyprus, as
they were preserved over the centuries by the island’s persi-
stence in keeping Greek tradition alive. How many times have
we seen Lysistrata performed by different theatre companies? We
have gotten accustomed to purportedly philological contempla-
tions about the phallic symbol and opportunist jokes of political
nature that misconstrued the great Athenian comedian Aristo-
phanes. […] The Theatrical Workshop of the University of Cy-
prus came to bring us Aristophanes in all his greatness.

For an hour and a half, the melodic Cypriot dialect echoed
in the Fortezza like an angelic song. The colours and patterns of
the actors’ costumes, earthy yet ethereal, brought to mind the
hand-embroidered traditional dresses of Cyprus and the notori-
ous Cypriot vraka, thus making Aristophanes both contempo-
rary and diachronic. With gusto, devotion, and collective spirit,
the young actors, who played the roles, gave an example of how
Aristophanes should be performed. Without excessive theatri-
cality but with true love for the vernacular of Cyprus, for the is-
land’s rhythm and melodies, for the behaviour, gestures, and
expressions of common people, the cast made magic with their
performance and created genuine art. Tapping on a rich musical
tradition that dates back to pre-Byzantine times, the music of the
play had all the passion and sensitivity of Cyprus and added body
and substance to Aristophanes’ comic and tragicomic elements.

Stella Koronaki,
Rethymno News, 29-8-2000
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The productions of THEPAK are distinguished by a precise
sense of moderation, both in terms of the declared goals and in
terms of their theatrical achievement. […] THEPAK’s choices are,
of course, more than merely the result of sensible self-awareness.
The primary criterion is always the benefit, which the student ac-
tors would gain by probing deeper into the literary works taught at
the University and brought to stage by the Theatrical Workshop.
We see only the final outcome, the performance, while in fact every
production constitutes a seminar, a research project, a time-con-
suming and astoundingly complicated endeavour. And although I do
not know (I wish I did) how much time was devoted to academic
study, read-through and actual rehearsals, the long journey seems
evident in the final outcome. The linguistic idiosyncrasies of The Cy-
prus Chronicle, the Fiakas, and Montis’ Lysistrata could pose an ob-
jective challenge to a carefree and unproblematic production even
by professionals. For THEPAK they served as an impetus for pro-
bing deeper in their research, embarking on a close reading, iden-
tifying themselves with the literary work and ultimately dominating
over the text with their performance. […] Rather than focusing
only on the culmination of several comic scenes, the director
brought forward the humour that spurs from the entire play. 

THEPAK’s performance […] feels like a breath of fresh air
against other productions of Aristophanes’ works, which are so
overloaded with complicated, excessive, and most importantly,
extra-textual director’s devices and embellishments, that they end
up crushed by the weight of so much superfluities. The actors re-
ally deserve to be congratulated.

Nona Moleski,
Phileleftheros Daily, 17-9-2000



����

Montis makes the best use of demotic and popular poetry te-
chniques, as well as of some devices borrowed from topical satire.
Michalis Pieris managed to stage Lysistrata with much creativity and
imagination, taking full advantage of the truly theatre-worthy venue
of Axiothea Mansion and showing full respect to the poet’s language
and style. […] Watching the amateur, yet enamoured with theatre
student actors, I thought that a few years ago Cyprus seemed like
a wasteland, an old men’s land, which we all preferred to forsake.
[…] Today the majority of young people have the chance to live
their best and most decisive years in the country, benefiting from the
opportunity not only to study, but also to create. THEPAK’s per-
formance of Lysistrata was a clear example that efforts to gradually
develop cultural and intellectual life in Cyprus have already begun.

Marina Schiza,
Phileleftheros Daily, 17-9-2000

With its production of Lysistrata, THEPAK brought to Fortezza
a different Aristophanes. An Aristophanes that spoke the vernacu-
lar of Cyprus, put on a traditional Cypriot costume, and sang and
danced to the music and rhythms of Cyprus. […] Several happy
concurrences and propitious choices contributed to the excellent
quality of THEPAK’s performance of Lysistrata at the Fortezza. First
and foremost among them was the translation of the ancient text.
Costas Montis, the greatest living poet of Cyprus […] was the most
appropriate candidate to match Aristophanes’ plume and dress his
text in a contemporary linguistic outfit, while preserving its poetic
features and its overall vision. […] The members of THEPAK
reached effortlessly Lysistrata’s horizons, played the erotic scenes
with much humour and modesty, conveyed with solemnity and ho-
nesty the social and political messages of the play, and highlighted the
popular nature of Aristophanes’ work, recreating the genuine joy
that used to dominate village fairs and festivities.

Zenon Zannetos,
Cretan Review, 2/3-9-2000
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EEnnccoouunntteerr
SSaavvvvaass  SSaavvvvaa  &&  KKoouulliiss  TThheeooddoorroouu

TTwo established artists and long-time friends meet in the
unique setting of the Axiothea Mansion for a magical en-
counter that will bring together Mikis Theodorakis and

Manos Hadjidakis, Vasilis Tsitsanis and Manos Loizos, Stamatis
Kraounakis and Thanos Mikroutsikos, Nikos Papazoglou and
Pyx Lax.

In the matter of an hour and a half, a piano and a voice will
take us on a journey from the Mediterranean to the Caribbean,
from the Beautiful City of our Small Homeland to Kavvadias’
Thessaloniki and wuthering Corsica, from love into dream and
Ιmmortality.

In an innovative and creative way, the two artists will pre-
sent a large selection of songs, some of which we used to sing
along, and others, which have sunk into memory, waiting to be
recalled.

The concert features:
Savvas Savva: piano
Koulis Theodorou: voice

��

ΣΣυυννάάννττηησσηη
ΣΣάάββββααςς  ΣΣάάββββαα  &&  ΚΚοούύλληηςς  ΘΘεεοοδδώώρροουυ

ΔΔύο καταξιωµένοι καλλιτέχνες και φίλοι δίνουν ραντεβού
στον µοναδικό χώρο του Αρχοντικού Αξιοθέας για µια
συνάντηση µαγική που θα φέρει κοντά τον Θεοδωράκη

και τον Χατζιδάκι, τον Τσιτσάνη και τον Λοΐζου, τον Κραου-
νάκη και τον Μικρούτσικο, τον Παπάζογλου και τους Πυξ Λαξ.

Μέσα σε µιάµιση περίπου ώρα, ένα πιάνο και µια φωνή θα
µας ταξιδέψουν από τη Μεσόγειο στην Καραϊβική, από την
Όµορφη πόλη της Μικρής πατρίδας µας στη Θεσσαλονίκη του
Καββαδία και την ανεµοδαρµένη Κορσική, από τον έρωτα στο
όνειρο και την Αθανασία.

Με έναν τρόπο διαφορετικό και δηµιουργικό, οι δυο καλ-
λιτέχνες θα παρουσιάσουν ένα µεγάλο φάσµα από τραγούδια,
κάποια από τα οποία σιγοτραγουδήσαµε και κάποια άλλα, που
είναι απλά κατεγραµµένα στο µυαλό µας, περιµένοντας την
ανάκλησή τους.

Eµφανίζονται:
Σάββας Σάββα: πιάνο
Κούλης Θεοδώρου: φωνή

Πέµπτη 17 Σεπτεµβρίου 8.30µµ | Είσοδος 15e Φοιτητικό 7e Thursday 17 September 8.30pm | Εntrance 15e Students 7e
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Σενάριο και σκηνοθεσία: Romeo F. Narvaez
Ρύθµιση ήχου: Ramil Villota 
Τεχνική υποστήριξη: Alma Celesthia Dumalag-Aguja

Παίζουν:
Lovella Derit
Rommel Quiao
Wahab Watamama
Ismael Pantao
Ma. Theresa Intal

Με τις παραστάσεις αυτές που γίνονται σε συνεργασία µε
το Κυπριακό Κέντρο του ∆ιεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου, πα-
ρουσιάζεται ο σύγχρονος πολιτισµός των Φιλιππινών αλλά και
προσεγγίζεται η διόλου αµελητέα πλέον φιλιππινέζικη κοινό-
τητα στην Κύπρο.

��

DDuullaa  TTaa  ••  ΑΑςς  ΠΠααίίξξοουυμμεε
ΘΘεεααττρριικκήή  ΟΟμμάάδδαα  ττοουυ  ΠΠααννεεππιισσττηημμίίοουυ

ΜΜιιννττααννάάοο,,  ΦΦιιλλιιππππίίννεεςς

ΤΤο Πολιτιστικό φεστιβάλ του Πανεπιστηµίου Κύπρου φι-
λοξενεί µια οµάδα πανεπιστηµιακού θεάτρου από τις µα-
κρινές, αλλά καθόλου αλλότριες πλέον Φιλιππίνες.

Η Θεατρική Οµάδα του Πανεπιστηµίου Μιντανάο, που
διανύει τη δεύτερη δεκαετία από την ίδρυσή της, παίζει ση-
µαντικό ρόλο στην επίτευξη των πολιτιστικών στόχων του Πα-
νεπιστηµίου και προσπαθεί µε τις δραστηριότητές της να
συµβάλει στην εξοµάλυνση της κατάστασης στο νησί του Μιν-
τανάο, το οποίο 40 χρόνια τώρα κατασπαράζεται από σφο-
δρές συγκρούσεις µεταξύ αυτονοµιστών και κυβερνητικών
δυνάµεων.

Στο πλαίσιο αυτών των προσπαθειών εντάσσεται και το
µονόπρακτο έργο Ας παίξουµε του καθηγητή και καλλιτεχνικού
διευθυντή της Θεατρικής οµάδας, Romeo F. Narvaez, στο
οποίο οι συνέπειες και η συµφορά του πολέµου παρουσιά-
ζονται µέσα από τα µάτια δύο παιδιών που εκπροσωπούν τις
δύο διαµαχόµενες κοινότητες στο νησί, τη χριστιανική και τη
µουσουλµανική.

Κυριακή 20 & ∆ευτέρα 21 Σεπτεµβρίου 8.30µµ | Είσοδος 15eΦοιτητικό 7e
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Playwright and Director: Romeo F. Narvaez
Sound Director: Ramil Villota
Technical Support: Alma Celestina Dumalag-Aguja

Cast:
Lovella Derit
Rommel Quiao
Wahab Watamama
Ismael Pantao
Ma. Theresa Intal

The two performances, organised in co-operation with the
Cyprus Centre of the International Theatre Institute, aim at
presenting the present-day culture of the Philippines, but also
approaching the quite numerous already Philippine community
in Cyprus.

��

DDuullaa  TTaa  ••  LLeett’’ss  PPllaayy
MMiinnddaannaaoo  UUnniivveerrssiittyy  TThheeaattrree  GGrroouupp

PPhhiilliippppiinneess

TThe Cultural Centre of the University of Cyprus welcomes
a university theatre group from the distant but no longer
alien Philippines.

The Mindanao University Theatre Group, which has ente-
red the second decade since its establishment, plays an impor-
tant role in pursuing the University’s cultural mission and strives
with its activity to contribute to normalising the situation on
the island of Mindanao, which for the last 40 years has been
wracked by violent clashes between separatists and government
forces.

Part of this effort is also the one-act play Let’s Play by uni-
versity professor and artistic director of the theatre group,
Romeo F. Narvaez, which depicts the tragic consequences of
war through the eyes of two children who represent the two
conflicting communities on the island, the Christian and the
Muslim.

Sunday 20 & Μonday 21 September 8.30pm | Εntrance 15e Students 7e
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Σύνθεση- ενορχήστρωση: Λάρκος Λάρκου
Σκηνικά- προβολές: Χριστόφορος Λάρκου,
µε χαρακτικά του Χαµπή Τσαγγάρη.

Τραγουδούν:
Μιχάλης Ττερλικκάς
Κυριακού Πελαγία
Μιχάλης Χατζήµιχαηλ 
Χριστιάνα, Χριστόφορος και Λάρκος Λάρκου

Αφήγηση: Άλκηστη Παυλίδου

Βυζαντινή χορωδία «Ρωµανός ο Μελωδός»
∆ιεύθυνση: πατήρ Νικόλαος Λυµπουρίδης

Kαµεράτα Ορχήστρα Λεµεσού
∆ιεύθυνση: Roland Melia 

Μουσικοί:
Ειρηναίος Κουλουράς (µπάσο)
Ρόδος Παναγιώτου (ντραµς)
Ilker Kaptanoglou (κλαρίνο)
Λάρκος Λάρκου (λαούτο, κιθάρα)
και ο δωδεκάχρονος Μωυσής Παπαµωυσέως (βιολί)

��

Παρασκευή 25 Σεπτεµβρίου 8.30µµ | Είσοδος 15e Φοιτητικό 7e

ΒΒαασσίίλληηςς  ΜΜιιχχααηηλλίίδδηηςς,,  ηη  άάλλλληη  όόψψηη
ΜΜεελλοοπποοιιηημμέέννηη  πποοίίηησσηη  ααππόό  ττοονν  ΛΛάάρρκκοο  ΛΛάάρρκκοουυ

ΜΜελοποιηµένη ποίηση του µεγάλου ποιητή της Κύπρου,
Βασίλη Μιχαηλίδη, από τον Λάρκο Λάρκου, µε µια νέα
διαφορετική προσέγγιση, η οποία έρχεται να ρίξει και-

νούργιο φως στο έργο του ποιητή, προσθέτοντας µια νέα διά-
σταση στη µεγάλη παράδοση µουσικής ερµηνείας των έργων
του από καταξιωµένους Κύπριους και Ελλαδίτες µουσουργούς
(από τον Σόλωνα Μιχαηλίδη έως τον Ευαγόρα Καραγιώργη).
Στην πολυεπίπεδη αυτή µουσική παράσταση όπου ο Λάρκος
ενορχηστρώνει σύνολα και σολίστες, µε έµφαση στον έντονα
θεατρικό χαρακτήρα του ποιητικού λόγου του Μιχαηλίδη, πα-
ρουσιάζονται οι κυριότερες όψεις της ποιητικής του: η κυ-
πριακή διάλεκτος σε λόγιο επίπεδο, η ιδιάζουσα (δηµοτικί-
ζουσα) καθαρεύουσα που χρησιµοποιεί στα πιο πολλά ποι-
ήµατά του, το χιούµορ του, η ερωτική του διάσταση, οι υπαρ-
ξιακές του εξάρσεις, ο µηδενισµός του, η λατρεία του για την
Κύπρο ως γεωγραφική και ιστορική περιοχή, η αγανάκτησή
του από τις συνθήκες διαβίωσής του και τον καταιγισµό από
ατυχείς περιστάσεις που τον οδήγησαν στην υλική κατα-
στροφή. 
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VVaassiilliiss  MMiicchhaaeelliiddeess::
aa  DDiiffffeerreenntt  PPeerrssppeeccttiivvee

SSeelleecctteedd  ppooeemmss  sseett  ttoo  mmuussiicc  bbyy  LLaarrkkooss  LLaarrkkoouu

TThe concert, featuring selected poems by the great Cypriot
poet, Vasilis Michaelides, set to music by Larkos Larkou, pre-
sents a different approach, which sheds new light to the po-

et’s oeuvre, adding yet another dimension to the long tradition of
interpreting Michaelides’ works through music, which has been
established by recognised Cypriot and Greek composers (from So-
lonas Michaelides to Evagoras Karagiorgis). This multilevel musical
performance, in which Larkos employs instrumental and vocal en-
sembles, and soloists, emphasising on the distinctly dramatic cha-
racter of Michaelides’ poetry, presents the most important aspects
of his poetic oeuvre: the Cypriot dialect in its literary and scholarly
dimension, the peculiar katharevousa with demotic elements, which
the poet uses in most of his works, his humour, the erotic dimen-
sions of his poetry, his existential verve, his nihilism, his adoration
of Cyprus as a geographical and historical location, his exaspera-
tion with the conditions in which he lived, as well as the series of
ill-fated circumstances that ultimately led him to destruction.

Friday 25 September 8.30pm | Entrance 15e Studends 7e
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Composition – Orchestration: Larkos Larkou
Set and Multimedia Design: Christophoros Larkou,
featuring prints by Hambis Tsangaris.

Soloists:
Michalis Tterlikkas
Kyriakou Pelagia
Michalis Hadjimichael
Christiana, Christophoros, and Larkos Larkou

Narration: Alkisti Pavlidou

Roman the Melodist Byzantine Choir
Maestro: Father Nikolaos Lymbouridis

Limassol Camerata
Maestro: Roland Melia

Musicians:
Irineos Koulouras (bass guitar)
Rodos Panayotou (drums)
Ilker Kaptanoglou (clarinet)
Larkos Larko (lute, guitar)
and twelve-year-old Moses Papamoses (violin)
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AAss  aa  MMaann  LLoonngg  PPrreeppaarreedd
ΕΕvvaaggoorraass  KKaarraaggiioorrggiiss

EExactly one year ago, on October 1, 2008, in the frame-
work of the Cultural Festival of the University of Cyprus,
Evagoras Karagiorgis presented eight songs for voice and

piano and five “monostinati” for piano. Today, a year later,
these two music cycles are being presented, now recorded, in
the same venue, here at the Axiothea Mansion. The compact
disc was recorded with the contribution of Manolis Neofytou
on the piano and with the participation of Andreas Karakotas,
Pavlina Konstantopoulou and Alexis Anastasiou who perfor-
med the vocal parts.

The new compact disc of Evagoras Karagiorgis, entitled
As a Man Long Prepared, comprises five instrumental pieces and
eight songs, based on poetic works by C. P. Cavafy, Georgios
Drosinis, Michalis Pashardis, and Michalis Pieris, as well as on
ancient sepulchral epigrams.

Τuesday 29 September 8.30pm | Free Entrance
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ΣΣαανν  έέττοοιιμμοοςς  ααππόό  κκααιιρρόό  
ΕΕυυααγγόόρρααςς  ΚΚααρρααγγιιώώρργγηηςς

ΠΠριν από ένα χρόνο ακριβώς, την 1η Οκτωβρίου 2008, ο
Ευαγόρας Καραγιώργης παρουσίασε στο πλαίσιο του
Πολιτιστικού Φεστιβάλ του Πανεπιστηµίου Κύπρου,

οκτώ τραγούδια για φωνή και πιάνο και πέντε «µονοστινάτι»
για πιάνο. Σήµερα, ένα χρόνο µετά, οι δύο αυτοί µουσικοί κύ-
κλοι παρουσιάζονται δισκογραφηµένοι πια, στον ίδιο χώρο,
εδώ στο Αρχoντικό της Οδού Αξιοθέας.

Οι ηχογραφήσεις του δίσκου πραγµατοποιήθηκαν µε τη
συµµετοχή του Μανώλη Νεοφύτου στο πιάνο και των Ανδρέα
Καρακότα, Παυλίνας Κωνσταντοπούλου και Αλέξη Αναστα-
σίου στο τραγούδι. Ο Ευαγόρας Καραγιώργης λοιπόν, παρου-
σιάζει τον νέο του δίσκο Σαν έτοιµος από καιρό, ο οποίος
αποτελείται από πέντε ορχηστρικά κοµµάτια και οκτώ τρα-
γούδια βασισµένα σε ποίηση των Κ. Π. Καβάφη, Γεώργιου
∆ροσίνη, Μιχάλη Πασιαρδή, Μιχάλη Πιερή καθώς και σε αρ-
χαία επιτύµβια επιγράµµατα.

Τρίτη 29 Σεπτεµβρίου 8.30µµ | Είσοδος Ελεύθερη 



ΤΤαα  ττρρααγγοούύδδιιαα  ττηηςς  ΑΑμμααρρττίίααςς
ΑΑννδδρρέέααςς  ΚΚααρραακκόόττααςς  &&  
ΘΘόόδδωωρροοςς  ΚΚοοττεεππάάννοοςς

ΤΤα Τραγούδια της αµαρτίας που απασχόλησαν τον Μάνο Χα-
τζιδάκι τα τρία τελευταία χρόνια της ζωής του, παρου-
σιάζει, για πρώτη φορά στην Κύπρο, ο Ανδρέας

Καρακότας µαζί µε τον Θόδωρο Κοτεπάνο, και οι δύο φίλοι
και συνεργάτες του αξέχαστου συνθέτη.

Όπως λέει ο ίδιος ο Χατζιδάκις το 1993 –ένα χρόνο πριν
το θάνατό του– τα τραγούδια αυτά είναι «µια πολύχρωµη τοι-
χογραφία που περιέχει ποιήµατα του Ντίνου Χριστιανόπου-
λου κι ένα του Γιώργου Χρονά, βυζαντινές υµνωδίες, λαϊκούς
ρυθµούς και µια στρατιωτική µπάντα που να παίζει επίµονα το
Ειδύλλιο του Ζήγκφριντ του Βάγκνερ». Ο συνθέτης αφιέρωσε
το έργο αυτό «σ' όσους µπορούν ακόµη να διαβρωθούν από
τη Μουσική και το Τραγούδι».

Στο δεύτερο µέρος της συναυλίας οι δύο συντελεστές θα
παρουσιάσουν αγαπηµένα τραγούδια του Μάνου Χατζιδάκι
από κύκλους τραγουδιών του και τον κινηµατογράφο.

Εµφανίζονται:
Ανδρέας Καρακότας: τραγούδι
Θόδωρος Κοτεπάνος: πιάνο

����

Τετάρτη 30 Σεπτεµβρίου 8.30µµ | Είσοδος 15e Φοιτητικό 7e

Aνδρέας Καρακότας

Τώρα που ζω µε τον εαυτό µου βαθειά κι απόλυτα,
θέλω να µάθω ο ίδιος ποιος υπήρξα, τι σκέφθηκα,
πώς έζησα και τι είναι αυτό που συνθέτει
την µελλοντική µου απουσία.

ΜΑΝΟΣ ΧΑΤΖΙ∆ΑΚΙΣ
Από την ποιητική συλλογή Μυθολογία, εκδόσεις Ύψιλον
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Now that I am living with myself body and soul,
I have this wish to know who I was, what I thought,
how I lived, and what my future absence involves.

MANOS HADJIDAKIS
From the poetic collection Mythology, Ypsilon Publications
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SSoonnggss  ooff  SSiinn
AAnnddrreeaass  KKaarraakkoottaass  &&
TThhooddoorrooss  KKootteeppaannooss

TThe Songs of Sin, which occupied Manos Hadjidakis in the
last three years of his life, are presented for the first time
in Cyprus by Andreas Karakotas and Thodoros Kotepa-

nos who were both friends and collaborators of the unforget-
table composer.

As Hadjidakis himself noted in 1993 – one year before his
death – this song cycle is “a multi-coloured fresco, which fea-
tures poetic works by Dinos Christianopoulos and one poem
by Yorgos Chronas, Byzantine hymns, rhythms rooted in the
folkloric tradition, and a military band to blare Wagner’s Sieg-
fried Idyll”. The composer dedicated his work to “all those who
can still be eroded by Music and Song”.

In the second part of the concert, the two artists will pre-
sent some of the most popular songs by Manos Hadjidakis from
his other song cycles, as well as from the cinema.

The concert features:
Andreas Karakotas: voice
Thodoros Kotepanos: piano

Wednesday 30 September 8.30pm | Εntrance 15e Students 7e

Ντίνος Χριστιανόπουλος Γιώργος ΧρονάςΘόδωρος Κοτεπάνος
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TToo  ΧΧρροοννιικκόό  ττηηςς  ΚΚύύππρροουυ
ττοουυ  ΛΛεεόόννττιιοουυ  ΜΜααχχααιιρράά

ΗΗιστορική παράσταση του Θ.Ε.ΠΑ.Κ., παγκόσµια πρώτη
του σηµαντικότερου αφηγηµατικού (και δυνάµει
δραµατικού) κειµένου της µεσαιωνικής και νεότερης

κυπριακής γραµµατείας, Εξήγησις της γλυκείας χώρας Κύπρου, η
οποία λέγεται Κρόνικα, τουτέστιν χρονικόν. Βραβευµένο στο
φεστιβάλ Ιθάκης το 1998, το έργο αυτό έχει κάνει
περισσότερες από 50 παραστάσεις στην Κύπρο στην Ελλάδα
και στο εξωτερικό. Η πιο πρόσφατη παράσταση δόθηκε τον
Φεβρουάριο 2009 στο αµφιθέατρο Richelieu του Πανεπιστη-
µίου της Σορβόννης.

Η κριτική πρόσληψη του έργου υπήρξε υπερθετική και η
παράσταση χαρακτηρίστηκε «µείζον φιλολογικό και θεατρικό
γεγονός» (Γιώργος Χατζηδάκης, εφ. H Kαθηµερινή, Αθήνα,
19-7-1998). Ενώ, πέρα από τις κριτικές στον ελλαδικό και
κυπριακό τύπο, τη σηµασία της παράστασης για την ιστορική
αυτογνωσία του λαού της Κύπρου, επισήµανε ο διακεκριµένος
καθηγητής της µεσαιωνικής ιστορίας στο Πανεπιστήµιο Cardiff
της Oυαλίας, Peter W. Erbury (Journal of Medieval History, τόµ.
25, τχ. 1, 1999). Ακόµη, ο καταλανός ελληνιστής Eusebi Ayensa
i Prat, σε αναλυτική κριτική της παράστασης στο ισπανικό
φιλολογικό περιοδικό Erytheia, Revista de Estudios Bizantinos
y Neogriegos (τόµ. 20, Μαδρίτη, 1999), σηµειώνει ανάµεσα σε
άλλα ότι «η παράσταση αναδεικνύει ένα από τα πιο σηµαντικά
κείµενα της µεσαιωνικής κυπριακής γραµµατείας και
προδροµικού των κειµένων της κρητικής αναγέννησης».

Σάββατο 3 Οκτωβρίου 8.30µµ | Είσοδος 15e Φοιτητικό 7e
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∆ιασκευή-σκηνοθεσία: Mιχάλης Πιερής
Μουσική: Aντώνης Ξυλούρης-Ψαραντώνης
Στίχοι τραγουδιών: Mιχάλης Πιερής
Σύνθεση τραγουδιών: Eυαγόρας Kαραγιώργης
Σκηνικός διάκοσµος: Xρίστος Λυσιώτης
Κοστούµια: Βεστιάριο ΘΟΚ, ΡΙΚ και Action
Ενδυµατολογική επιµέλεια: Xρίστος Λυσιώτης
Φωτισµοί: Γρηγόρης Παπαγεωργίου
Eπιµέλεια-ρύθµιση ήχου: Σταµατία Λαουµτζή
Βοηθός σκηνοθέτης: Kωστής ∆ανόπουλος
Επιµέλεια παραγωγής – υποβολείο: Σταµατία Λαουµτζή

Το Χρονικό του Μαχαιρά που παρουσιάζουν στο θαυµά-
σιο περιβάλλον του Αρχοντικού της οδού Αξιοθέας οι φοιτη-
τές του Πανεπιστηµίου Κύπρου, σε θεατρική διασκευή του
Μιχάλη Πιερή, είναι µια εξαιρετική θεατρική προσπάθεια, που
για πρώτη φορά γνωρίζει το κείµενο του Λεοντίου Μαχαιρά.
[...] Οι θεατές χαρήκανε τη γλώσσα του Μαχαιρά, αλλά και αρ-
κετά ταλέντα στην υποκριτική και στο τραγούδι που παρου-
σίασαν οι φοιτητές µας. Αξίζει να πούµε µια εκτίµηση που
όλως ιδιαίτερα ακούσαµε τον Μιχάλη Πιερή να εκφράζει: ότι
ο Λεόντιος Μαχαιράς είναι ο Σαίξπηρ της Κύπρου. Έστω και
αργά τον ανακαλύψαµε, χάρη στο Πανεπιστήµιό µας.

Χριστάκης Κατσαµπάς,
εφ. O Φιλελεύθερος, 12-6-1998



��

Η δραµατοποίηση του κειµέ-
νου φέρνει πιο κοντά στον κοινό
άνθρωπο το Χρονικό, διατηρώντας
τήν κάπως ιδιότυπη, αλλά όχι
δυσνόητη, γλώσσα του, το ζων-
τανό ρυθµό του και έστω κατά
έµµεσο τρόπο δίνει το διαχρο-
νικό δράµα αυτού του λαού που
«πολλούς αφέντες άλλαξε, δεν
άλλαξε καρδιά». H παράσταση
ήταν ένα επίτευγµα του νεαρού
φοιτητικού θεάτρου και ο καθη-
γητής Πιερής κινείται στ’ αχνάρια
µιας παγκόσµιας φοιτητικής πα-
ράδοσης, που έδωσε µεγάλους
συγγραφείς, σκηνοθέτες, ηθοποι-
ούς. Kίνησε µε εκπληκτικό τρόπο
δεκαοκτώ τόσους φοιτητές,
έβγαλε από µέσα τους τον καλύ-
τερο υποκριτικό εαυτό τους και
έδωσε µια παράσταση που συγκί-
νησε και προβληµάτισε.

Χριστάκης Γεωργίου,
εφ. O Φιλελεύθερος, 14-6-1998

H έκπληξη, πραγµατικό θεατρικό γεγονός για τα πολιτι-
στικά πράγµατα του «Mεγάλου Kάστρου», ήταν η παράσταση
του Πανεπιστηµίου Kύπρου, µε το έργο του Λεόντιου Mα-
χαιρά, Eξήγησις της γλυκείας χώρας Kύπρου. Mια παράσταση µε
ρυθµό, πάρα πολλές εικόνες και τολµηρούς ηθοποιούς. Mια
ιστορική αναδροµή στη µεσαιωνική εξέλιξη της Kύπρου την
εποχή των Λατίνων, των Tούρκων και των Σαρακηνών. Θέµα
επίκαιρο, αφού το νησί ακόµη υποφέρει από αυτή την πολυε-
θνική υστεροβουλία των Eυρωπαίων, των Tούρκων και των
σύγχρονων Σαρακηνών, που δεν µπορεί να είναι άλλοι από
τους Aµερικανούς Πιλάτους και τους Άγγλους κακοµαθηµέ-
νους αποικιοκράτες της Mεσογείου. Aποκαλυπτικό στοιχείο
του έργου, η γλώσσα. 15ος αιώνας και η Eλληνική παρά τις
τόσες επιδράσεις από τους κατακτητές του νησιού προβάλλει
δυναµική, λεπτοµερής και περιγραφική, µε ρίζες αρχαϊκές,
συµπληρωµένες από το κυπριακό ιδίωµα προφοράς της.

Kώστας Aρβανιτάκης,
εφ. H Tόλµη, 28-7-1998
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Tο Θεατρικό Eργαστήρι Πανεπιστηµίου Kύπρου προσέ-
φερε στο Aναγεννησιακό µας φεστιβάλ µιαν ουσιαστική συµ-
βολή µε τη δραµατική προσαρµογή του Xρονικού του
Λεόντιου Mαχαιρά, Eξήγησις της γλυκείας χώρας Kύπρου, που
παρουσίασε στο θέατρο Eρωφίλη. Oυσιαστική συµβολή, γιατί
αξιοποιήθηκε το έργο ενός καταπληκτικού χρονικογράφου θε-
ατρικά, µε τέτοιο τρόπο που και τους θεατές γοήτευσε και τη
γλώσσα ανέδειξε την ιδιότυπη του λαού της Kύπρου της επο-
χής εκείνης µε τις τόσες επιρροές, σε όλο το γλωσσοπλαστικό
των Eλλήνων µεγαλείο και ταλέντο. Oυσιαστική συµβολή, γιατί
κατέδειξε ότι η ελληνική αναγέννηση, δεν έφτασε τυχαία στο
ύψος της Kρητικής θαυµατουργίας, αλλά είχε προδροµικά
φύτρα, που µπόρεσαν να δουν τον ήλιο µέσα από τις πιο δύ-
σκολες περιστάσεις, ως συνέχεια των καταβολών του λαού
µας, όπου οι συνθήκες του άφηναν περιθώρια να ξεδιπλώσει
τα χαρίσµατά του.

Kώστας Πετρίδης,
εφ. Pεθυµνιώτικα Nέα, 28-7-1998

Η σπονδυλωτή διασκευή του υλικού σε τριάντα εικόνες
συνυπολογίζει τις αρετές αλλά και τις γλωσσικές ιδιοτυπίες του
προικισµένου Μαχαιρά και τις µεταφέρει εξοµαλυντικά, έτσι
ώστε ο ακροατής παρά τις δυσχέρειες και να κατανοεί και να
«αλλεγριάζεται» [...] Η µετα-λαµπάδευση του ανθηρού λόγου
που υπαγορεύεται από ένα αµιγώς «Πορευθέντες µαθητεύ-
σατε...», πιστώνεται ακέραιη στους Κύπριους πνευµατικούς
αθλητές.

Γιάννης Βαρβέρης,
εφ. Η Καθηµερινή, 28-5-2000
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TThhee  CCyypprruuss  CChhrroonniiccllee
bbyy  LLeeoonnttiiooss  MMaacchhaaiirraass

TTHEPAK’s historical world-premiere production of the
most important narrative (and potentially stageworthy)
work of Medieval and Modern Cypriot literature, Recital

concerning the Sweet Land of Cyprus entitled Cronica, that is Chro-
nicle. Awarded at the Ithaca Festival in 1998, this production
has had more than 50 performances in Cyprus, in Greece and
in other countries, the latest one being held at the Richelieu
Amphitheatre of the Sorbonne in February 2009.

The production received high critical acclaim and was cha-
racterised as a “major philological and theatrical event” (Yor-
gos Hatzdakis, Kathimerini, Athens, July 19, 1998). Apart from
the positive critical reviews in the Cypriot and Greek press, the
production was also praised internationally, while its significance
for the awareness of the people of Cyprus of their history was
emphasises by the distinguished Professor of Medieval History
at the Cardiff University, Peter W. Erbury (Journal of Medieval
History, vol. 25, issue I, 1999). In his analytical critical review,
published in the Spanish philological journal Erytheia, Revista de
Estudios Bizantinos y Neogriegos (vol. 20, Madrid, 1999), the Ca-
talan Hellenist Eusebi Ayensa i Prat noted, among others, that
“the production highlights one of the most important works of
Medieval Cypriot literature, which precedes similar works of
the Cretan Renaissance”.

Saturday 3 October 8.30pm | Entrance 15e Studends 7e
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Adaptation – Stage Direction: Michalis Pieris
Music: Antonis Xylouris-Psarantonis
Song Lyrics: Michalis Pieris
Song Composition: Evagoras Karagiorgis
Set and Props: Christos Lysiotis
Costumes: Wardrobe Department of the Cyprus
Theatre Organisation, CyBC and Action
Wardrobe Supervision: Christos Lysiotis
Lighting: Grigoris Papageorgiou
Sound Supervision: Stamatia Laoumtzi
Assistant Director: Costis Danopoulos
Production Manager – Prompter: Stamatia Laoumtzi

The Chronicle of Machairas, adapted for stage by Michalis
Pieris, which the students of the University of Cyprus presen-
ted in the wonderful surroundings of the Axiothea Mansion, is
an excellent and unprecedented attempt to set Leontios Ma-
chairas’ work on stage. […] The audience greatly enjoyed the
language of Machairas but also the dramatic talent and the vocal
abilities, demonstrated by our students. It is worth reiterating
the ingenious comment made by Michalis Pieris that Leontios
Machairas is the Shakespeare of Cyprus. Albeit late, we have
know realised this thanks to our University.

Christakis Katsampas,
Phileleftheros Daily, 12-6-1998
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The stage adaptation of the original text brings the Chroni-
cle closer to the ordinary people, preserving its somewhat idio-
syncratic but still comprehensible language and its lively rhythm,
while revealing, albeit implicitly, the historical drama of the pe-
ople of Cyprus that “changed many masters, but never changed
heart”. The performance is an achievement of the young stu-
dent theatre run by Prof. Pieris who builds upon an internatio-
nal student tradition that has produced great writers, directors,
and actors. Impressive is the way in which Prof. Pieris inspired
the eighteen or so students to bring their best selves on stage,
giving a performance that moved the audience and gave food for
thought.

Christakis Georgiou,
Phileleftheros Daily, 14-6-1998

The surprise, the real theatrical event in the cultural life of
the “Great Castle”, came with the performance of the Univer-
sity of Cyprus, based on Leontios Machairas’ work Recital con-
cerning the Sweet Land of Cyprus. A performance with much
rhythm, numerous scenes, and bold actors. A historical journey
into the Medieval history of Cyprus at the time of the French,
the Venetians, the Turks and the Saracens. A topical subject
even today, since the island is still suffering from the ulterior
motives of the Europeans, the Turks and the modern Saracens
who could be no other than the American successors of Pilate
Pontius and the spoiled British colonisers of the Mediterranean.
The language of the performance was a revelatory experience:
a 15th century Greek, which despite the numerous influences
by the island’s conquerors, still emerges powerful, exquisite and
expressive with ancient word forms, embellished by the typical
dialectic pronunciation of the Cypriots.

Costas Arvantikis,
Tolmi, 28-7-1998
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The Theatrical Workshop of
the University of Cyprus made a
substantial contribution to our Re-
naissance Festival with the stage ada-
ptation of Leontios Machairas’
Chronicle, Recital concerning the
Sweet Land of Cyprus, which was per-
formed at the Erophile Theatre. A
substantial contribution because the
work of an exceptional chronicler
was put on stage in such a way that
it fascinated the audience and brou-
ght out the idiosyncratic vernacular
of the people of Cyprus at that time,
with all its influences, with all the
grandeur and talent of the Greeks in
coining and shaping their language. A
substantial contribution because it
demonstrated that the Greek Re-
naissance did not reach the height of
the Cretan thaumaturgy incidentally
but had precursory sprouts that ma-
naged to see the light of day even in
the direst of circumstances, nurtu-
red by the ancient roots of our na-

tion, which unfolded its talents whenever it was given the chance to.
Costas Petridis,

Rethymno News, 28-7-1998

The adapted text, divided into thirty independent scenes
structured around a common thematic axis, takes into account
the qualities but also the linguistic idiosyncrasies of the gifted
chronicler and conveys them in such a way that, despite the dif-
ficulties, the audience can not only understand but actually
enjoy the performance […] The credit for handing this ornate
language over to the audience belongs entirely to the Cypriot
enlighteners who thus managed to fulfil the clearly educational
purpose of this endeavour.

Yiannis Varveris, 
Kathimerini, 28-5-2000
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WWhheerree  II  WWaanntt  ttoo  BBee
PPssaarraannttoonniiss

AAutumn again and Psarantonis returns to the Axiothea
Mansion that embraced him with a selection of songs with
lyrics by the unforgettable and gifted mantinada writer

Giorgis Stavrakis or Michalombas, as he became known in
Crete. The songs, composed by the talented self-taught musi-
cian Vasilis Xylouris, are dedicated to the memory of Micha-
lombas who left us before his time, leaving a collection of
inimitable and authentic poems, a real cultural heritage for
younger generations and for Cretan musical tradition in gene-
ral. A heritage, which Psarantonis preserves and promotes with
his restless and insightful spirit, his primordial voice, and his lyre
with its peculiar tune.

The songs, based on Michalombas’ poetry, will be accom-
panied by a selection of older and newer compositions by the
unique Psarantonis, performed jointly with Niki Xylouri whose
quest for new frontiers in performance has matured into a ver-
satile vocal expression that moves comfortably in both high and
low tonal registers. 

The concert features:
Psarantonis: lyre, voice
Niki Xylouri: pitcher, drum, voice
Giorgis Xylouris: lute
Charalambos Xylouris: oud
Nektarios Kontoyannis: lute

Monday 12 October 8.30pm | Εntrance 15e Students 7e
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ΈΈκκεειιαα  πποουυ  θθέέλλωω
ΨΨααρρααννττώώννηηςς

ΦΦθινόπωρο και Ψαραντώνης, στον χώρο που τον αγκά-
λιασε, µε µια σειρά τραγουδιών σε στίχους του αξέχα-
στου και σηµαντικού µαντιναδολόγου Γιώργη

Σταυρακάκη, ή όπως έγινε γνωστός στην Κρήτη, Μιχαλόµπα.
Το µουσικό αυτό έργο, σε συνθέσεις του αυτοδίδακτου και
ταλαντούχου Βασίλη Ξυλούρη, είναι αφιερωµένο στη µνήµη
του Μιχαλόµπα που έφυγε πρόωρα και ο οποίος, µε τους ανε-
πανάληπτους και αυθεντικούς στίχους του, άφησε µια µεγάλη
πολιτιστική κληρονοµιά στις νεότερες γενιές και γενικότερα
στη µουσική παράδοση της Κρήτης. Μια παράδοση  την οποία
ο Ψαραντώνης υπηρετεί και αναδεικνύει µε το ανήσυχο και
υποψιασµένο πνεύµα του, την αρχέγονη φωνή του, και τη λύρα
του µε το ιδιότυπο ύφος της.

Tα τραγούδια σε στίχους του Μιχαλόµπα θα πλαισιωθούν
µε µια επιλογή από παλαιότερες και νεότερες επιτυχίες του
µοναδικού Ψαραντώνη. Μαζί του η Νίκη Ξυλούρη, που µέσα
από τη διαρκή αναζήτηση νέων δυνατοτήτων στην ερµηνεία,
έχει κατακτήσει µια πολύτροπη έκφραση, η οποία κινείται µε
άνεση σε υψηλούς και χαµηλούς τόνους.

Συµµετέχουν:
Ψαραντώνης: λύρα, τραγούδι
Νίκη Ξυλούρη: στάµνα, νταούλι, τραγούδι
Γιώργης Ξυλούρης: λαγούτο
Χαράλαµπος Ξυλούρης: oύτι
Νεκτάριος Κοντογιάννης: λαγούτο

∆ευτέρα 12 Οκτωβρίου 8.30µµ | Είσοδος 15e Φοιτητικό 7e



ΜΜοουυσσιικκήή  γγιιαα  όόλλοουυςς
ΣΣυυμμφφωωννιικκήή  ΟΟρρχχήήσσττρραα  ΚΚύύππρροουυ
ΠΠρρόόγγρρααμμμμαα  ΚΚοοιιννωωννιικκήήςς  ΠΠρροοσσφφοορράάςς

HH
Συµφωνική Ορχήστρα Κύπρου στο πλαίσιο της κοινωνικής
της προσφοράς, διοργανώνει τη σειρά συναυλιών Μουσική
για όλους – 3ο Πρόγραµµα Κοινωνικής Προσφοράς, παρου-

σιάζοντας ένα ρεπερτόριο από εκλεκτά δηµοφιλή έργα κλασικής
µουσικής των Μπαχ, Μπετόβεν, Μότσαρτ, Μέντελσον, Τσαϊκόφ-
σκι, Ντβόρζακ, έναν κυπριακό χορό του Κύπριου συνθέτη Γ. Χα-
τζηλοΐζου και παραδοσιακά κυπριακά τραγούδια. 

Το Πρόγραµµα εµπίπτει στην πο-
λιτική κοινωνικής προσφοράς και
αποκέντρωσης του Ιδρύµατος Σ.Ο.Κ.
και στόχο έχει να φέρει την Ορχή-
στρα κοντά σε όσο το δυνατό περισ-
σότερο κοινό της Κύπρου, µε
διοργάνωση συναυλιών σε χώρους
πέραν του καθιερωµένου θεάτρου
συναυλιών.

∆ιευθύνει ο µαέστρος Γιάννης Χατζηλοΐζου.

Τuesday 13 October 8.30pm | Free EntranceTρίτη 13 Οκτωβρίου 8.30µµ | Είσοδος Ελεύθερη

MMuussiicc  ffoorr  EEvveerryyoonnee
CCyypprruuss  SSyymmpphhoonnyy  OOrrcchheessttrraa
CCoommmmuunniittyy  OOuuttrreeaacchh  PPrrooggrraammmmee

IIn the framework of its third Community Outreach Pro-
gramme, the Cyprus Symphony Orchestra organises a se-
ries of concerts under the title Music for Everyone, presenting

a selection of famous classical works by Bach, Beethoven, Mo-
zart, Mendelssohn, Tchaikovsky, Dvorak, a Cypriot dance by
Yannis Hadjiloizou, as well as traditional Cypriot songs.

The Programme is part of the CySo community outreach
and decentralisation policy, which aims at bringing the Orche-
stra closer to a wider audience by holding concerts at venues
beyond the established concert hall.

The Cyprus Symphony Orchestra is conducted by Cypriot
maestro Yannis Hadjiloizou.

����
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ΓΓιιάάννννηηςς  ΡΡίίττσσοοςς
ΑΑφφιιέέρρωωμμαα  σστταα  ������  χχρρόόννιιαα

ααππόό  ττηη  γγέέννννηησσήή  ττοουυ

ΕΕκδήλωση αφιερωµένη στον µεγάλο Έλληνα ποιητή Γιάννη
Ρίτσο, µε αφορµή τη συµπλήρωση 100 χρόνων από τη
γέννησή του.

Ο Γιάννης Ρίτσος (Μονεµβασιά, Πρωτοµαγιά 1909 – Αθήνα,
11 Νοεµβρίου 1990), άφησε ένα τεράστιο σε ποσότητα και ση-
µαντικό σε ποιότητα έργο: πάνω από εκατό ποιητικές συλλογές
και συνθέσεις, εννέα πεζογραφήµατα, τέσσερα θεατρικά έργα,
καθώς και µελέτες για οµότεχνούς του. Πολυάριθµες µεταφρά-
σεις, χρονογραφήµατα και ποικίλα άλλα δηµοσιεύµατα συµπλη-
ρώνουν την εικόνα του δηµιουργού Ρίτσου, ο οποίος θεωρείται
ένας από τους σηµαντικότερους εκπροσώπους της νεότερης ελ-
ληνικής ποίησης κι ένας µείζων Eυρωπαίος ποιητής. Συγχωνεύον-
τας το παρελθόν µε το παρόν µε υπαινικτικό µεταφορικό τρόπο,
προσεγγίζει την ελληνική µυθολογία σε συνάρτηση προς την αν-
τίληψη για τη συνέχεια της ελληνικής γλώσσας και τη συνοχή του
ελληνικού τοπίου, και οδηγείται στη δηµιουργία σύγχρονων ελλη-
νικών δραµάτων όπου, µε διάµεσο τις αρχαίες ελληνικές τραγω-
δίες, εισδύει στην πολιτική σηµασία σύγχρονων µύθων.
Βραβευµένος µε το βραβείο Λένιν και µε πολλές άλλες κορυφαίες
διακρίσεις, ο Ρίτσος έχει πάρει µια περίοπτη θέση ανάµεσα στους
σηµαντικότερους ποιητές της εποχής του, τόσο για την ποιότητα
του έργου του, όσο και για την ξάγρυπνη πολιτική και κοινωνική
του συνείδηση, για την οποία υπέστη εκτοπίσεις, φυλακίσεις και
εξορίες.

Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 8.30µµ | Είσοδος ∆ωρεάν
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Χαιρετισµοί
Υπουργός Παιδείας και Πολιτισµού,
κ. Ανδρέας ∆ηµητρίου
Πρύτανης Πανεπιστηµίου Κύπρου,
καθηγητής Σταύρος Ζένιος

Εισαγωγική οµιλία
Oµιλία για τον Γιάννη Ρίτσο και το
έργο του από τον Vincenzo Rotolo,
Οµότιµο Καθηγητή Πανεπιστηµίου
του Παλέρµο

Συναυλία
Θα παρουσιαστεί µελοποιηµένη ποί-
ηση του Γιάννη Ρίτσου από µεγάλους
Έλληνες συνθέτες (Μίκη Θεοδωράκη,
Μάνο Λοΐζο, Θάνο Μικρούτσικο,
Χρήστο Λεοντή, Σπήλιο Μεντή κ.ά.)

Συµµετέχουν:
Ανδρέας Παγουλάτος:
εισήγηση, σχόλια
∆έσποινα Στεφανίδου:
πιάνο, τραγούδι
Παναγιώτης Μπούσαλης:
κιθάρα, τραγούδι
Επίκουρος Τριανταφυλλίδης: βιολί
Έκτακτη συµµετοχή:
Χρήστος Κωνσταντίνου: µπουζούκι,
τραγούδι

Απαγγέλλει η Εύα Κοταµανίδου.

∆ιάρκεια: δύο ώρες.

Η εκδήλωση γίνεται σε συνεργασία
µε το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού

The event is organised with the co-operation
of the Ministry of Education and Culture

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης για τον Γιάννη Ρίτσο και σε συ-
νεργασία µε το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου, θα λειτουργήσει έκ-
θεση-αφιέρωµα στον µεγάλο Έλληνα ποιητή, µε βιογραφικό
και φωτογραφικό υλικό. H έκθεση θα διαρκέσει από τις 16 έως
τις 23 Οκτωβρίου, εκτός Σαββατοκύριακου.
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YYaannnniiss  RRiittssooss
������  yyeeaarrss  ssiinnccee  hhiiss  bbiirrtthh

TThe Cultural Centre of the University of Cyprus and the
Ministry of Education and Culture of the Republic of Cy-
prus pay tribute to the great Greek poet Yannis Ritsos on

the occasion of the centennial anniversary of his birth.
Yannis Ritsos (Monemvasia, May 1, 1909 – Athens, No-

vember 11, 1990) left behind a remarkable literary heritage in
both volume and quality: more than one hundred poetic col-
lections and compositions, nine prose works, four plays, and
many essays and research studies on other poets. Numerous
translations, newspaper articles and other publications com-
plete the legacy of Yannis Ritsos, who is considered one of the
most eminent representatives of contemporary Greek poetry
and a great European poet. Weaving together past and present
in an allusive, metaphorical manner, Ritsos approaches Greek
mythology from the perspective of the continuity of Greek lan-
guage and the coherence of the Greek environment, thus cre-
ating Greek dramas which highlight the political significance of
modern myths, employing as an intermediary the traditions of
ancient Greek tragedy. Honoured with the Lenin Award and
with many other high distinctions, Ritsos has occupied a pro-
minent position among the leading poets of his time, both for
the quality of his oeuvre, as well as for his vigilant political and
social consciousness for which he suffered years of persecu-
tion, incarceration, and exile. 

Friday 16 October 8.30pm | Free Entrance

��

Welcoming addresses:
Mr. Andreas Demetriou, Minister of Education and Culture
Prof. Stavros Zenios, Rector of the University of Cyprus

Keynote speech:
Βy Vincenzo Rotolo, Professor Emeritus
of the Palermo University

Concert:
Poetry by Yannis Ritsos set to music by leading Greek compo-
sers (Mikis Theodorakis, Manos Loizos, Thanos Mikroutsikos,
Christos Leontis, Spilios Mentis and others)

The concert features:
Andreas Pagoulatos: introductory comments
Despina Stefanidou: piano, voice
Panayiotis Bousalis: guitar, voice
Epikouros Triantafyllidis: violin
Special appearance:
Christos Konstantinou: bouzouki, voice

Narrator: Eva Kotamanidou

Duration: 2 hours

The commemorative event will be accompanied by a docu-
mentary exhibition dedicated to Yannis Ritsos’ life and work,
kindly provided by the National Book Centre of Greece. The
exhibition will last from 16-23 October, weekend excluded.



Τ Η Ε  P R O G R A M M E

Wednesday 2 & Thursday 3 September
Fausta by Bost
Limassol Theatre Development Company

Τuesday 8 September
Classical Music and Opera Soirée
Julietta Demetriadis & Anando Mukerjee

Thursday 10 September
Tribulations of Love
Admitos Pitsillidis Ensemble

Friday 11 September
Ηambis Tsangaris – Printmaking in Cyprus
5th Celebration of Fine Arts in Memory of Cypriot
Artisτ Adamantios Diamantis

Sunday 13 September
Μusic from the Middle Ages & the Renaissance
Lyrae Cantus

Tuesday 15 September
Aristophanes’ Lysistrata by Costas Montis
THEPAK Performance

Τhursday 17 September
Encounter
Savvas Savva & Koulis Theodorou

Sunday 20 & Monday 21 September
Dula Ta • Let’s Play
Mindanao University Theatre Group,
Philippines

Friday 25 September
Vasilis Michaelides: a Different Perspective
Selected poems set to music by Larkos Larkou

Tuesday 29 September
As a Man Long Prepaired
Evagoras Karagiorgis

Wednesday 30 September
The Songs of Sin
Andreas Karakotas & Thodoros Kotepanos

Saturday 3 October
The Cyprus Chronicle by Leontios Machairas
THEPAK Performance

Monday 12 October
Where I want to be
Psarantonis

Tuesday 13 October
Music for Everyone
Cyprus State Orchestra

Friday 16 October
Yannis Ritsos
Tribute to the Nobelist Poet


