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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

25χρονα ΣΣΠΦΛ και 100 χρόνια από το θάνατο του Βασίλη Μιχαηλίδη 
 

«ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ ΒΑΣΙΛΗ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ» 
 
 

Συμπληρώνονται φέτος 100 χρόνια από το θάνατο του μεγάλου Κύπριου δημιουργού που έχει 
χαρακτηριστεί και ως ο εθνικός ποιητής της Κύπρου. Ο Βασίλης Μιχαηλίδης έγραψε τα έργα του 
στην κυπριακή διάλεκτο, αλλά και στη δημοτική και την καθαρεύουσα με τα πιο γνωστά: «Η 9η Ιουλίου 
του 1821 εν Λευκωσία Κύπρου», «Η Χιώτισσα» και «Η Ανεράδα». 

Το  Συντονιστικό Συμβούλιο Πολιτιστικών Φορέων Λεμεσού «ΣΣΠΦΛ» συμπληρώνοντας φέτος 25 χρόνια 
δράσης στον χώρο του πολιτισμού, έχει καλέσει τα Σωματεία-Μέλη του να δημιουργήσουν  μέσα από 
την τέχνη που υπηρετούν, έργα εμπνευσμένα από το έργο του Βασίλη Μιχαηλίδη τα οποία και θα 
παρουσιαστούν στα πλαίσια των εορτασμών για τα 25χρονα του. 
 
Ο Βασίλης Μιχαηλίδης εκφράζει μέσα από τα έργα του την καθημερινότητα και τον αγώνα των κυπρίων, 
την ιστορική πραγματικότητα της εποχής με όλο τον πλούτο και την εκφραστικότητα της κυπριακής 
διαλέκτου. Οι απλοί άνθρωποι απάγγελλαν ανέκαθεν στίχους του, γαλουχήθηκαν με αυτούς, και σε 
δύσκολους καιρούς υπήρξαν πηγή δύναμης για τη διατήρηση της ελληνικής παράδοσης.  
 
 Στόχος μας η επαφή του σύγχρονου κοινού με το έργο και την έξοχη ποιητική γλώσσα του  ποιητή, μέσα 
από δράσεις εικαστικές, ποιητικές, παραστάσεις θεατρικές και μουσικές που τα πολιτιστικά σωματεία 
και καλλιτέχνες θα δημιουργήσουν με τη δική τους μοναδική  προσέγγιση.  
 
Οι εκδηλώσεις για τα 25χρονα του ΣΣΠΦΛ θα πραγματοποιηθούν κατά την περίοδο Νοέμβριος 2017 – 
Ιανουάριος 2018 σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Καλών Τεχνών Κύπρου (Ε.ΚΑ.ΤΕ.) και με τη στήριξη 
των Πολιτιστικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και του Δήμου Λεμεσού. 
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