
 

 

 

Φιλοξενούμενερ παπαγωγέρ στον 

Τεχνοχώπο τηρ ΕΘΑΛ 

  

  

«Το Φιόρο ηοσ Λεβάνηε» από ηοσς Περι- Οδεύονηες ζε θθινοπωρινή 

περιοδεία, ηον Σεπηέμβριο 

  

Η απνιαπζηηθή θσκσδία εζώλ ηνπ Νελόπνπινπ, έλα θόζκεκα ηζηνξηθήο 
ζεκαζίαο γηα ην λενειιεληθό ζέαηξν επηζηξέθεη ζηε ζθελή, κε αλαλεσκέλν 

πλεύκα θαη …ζίαζν, απηό ην Ρεπηέκβξην γηα λα ζπλαξπάζεη θαη λα ζαο 

κεηαθέξεη ζηε λνζηαιγία ηεο παιηάο Αζήλαο.  

Λεηά από ηηο παξαζηάζεηο ζην πιαίζην ηεο Ονιηηηζηηθήο Απνθέληξσζεο ηνπ 
Σπνπξγείνπ Οαηδείαο, ηνλ πεξαζκέλν Θνύιην, νη Οεξη- Ξδεύνληεο/ Ρπλεξγαζία 

Ηζνπνηώλ Οάθνπ κεηά από πξνηξνπή ηνπ θνηλνύ θαη θίισλ γηα επηπιένλ 
παξαζηάζεηο ζηελ Οάθν αιιά θαη πεξηνδεία εθηόο… παξνπζηάδνπλ ην «Φηόξν 

ηνπ Κεβάληε», ζηε Κεκεζό, ζην ερλνρώξν ηεο ΕΘΑΚ, ηε Κσριακή ζηις 16 
Σεπηεμβρίοσ ζηις 7 μμ ηο απόγεσμα. 

Ρύκθσλα κε ηελ ππόζεζε ηνπ έξγνπ ν δαθπλζηλόο Μηόληνο Μηνληάθεο πνπ ηνλ 
ππνδύεηαη ν Γηάλλνο Αλησλίνπ, θνβνύκελνο ηνπο ηόηε ζεηζκνύο ηεο 

ζεηζκνγελνύο πεξηνρήο ηεο Ζαθύλζνπ θαη «θνπβαιώληαο» καδί ηνπ ηα 
ζύκβνια ηεο ηδηαίηεξεο παηξίδαο ηνπ - κηα θηζάξα θαη κηα γιάζηξα κπνπγαξίλη 

- έξρεηαη ζηελ Αζήλα, κε ζθνπό λα δήζεη κόληκα εθεί, πξνζθέξνληαο ηηο 
ππεξεζίεο ηνπ, ζηνλ παηδηθό ηνπ θίιν, δηθεγόξν θαη κόληκν θάηνηθν Αζελώλ, 

Αξηζηνηέιε Βάιδε πνπ ηνλ ππνδύεηαη ν Κνπθάο  Ζήθνο. Αθνύ αλαγλσξίζεη 
ηελ γηαγηά Βάιδε πνπ ηνλ «θαηαραίξηδε» όηαλ ήηαλ κηθξόο ζηελ Ζάθπλζν ηελ 

νπνία ππνδύεηαη ζηνλ θύθιν απηήο ηεο πεξηνδείαο ε εζνπνηόο Έιελα Τεηιέηε, 
γλσξίδεηαη θαη κε ηελ ππόινηπε νηθνγέλεηα Βάιδε, ηελ γπλαίθα ηνπ Πνδαιία 

πνπ ηελ ππνδύεηαη ε Θσάλλα Ρηαθθάιε αιιά θαη ηηο θόξεο Βηξγηλία θαη 
Οελειόπε πνπ ηηο ππνδύνληαη αληίζηνηρα νη Οαπιίλα Φιεβνηνκά θαη Άληξεα 

Αγαζνθιένπο, θαη ηέινο ηελ ππεξέηξηα ηνπ ζπηηηνύ Ιαηεξίλα πνπ ηελ 

ππνδύεηαη ε Αλησλία Φηιίππνπ. 

Έηζη, ν Μηόληνο θαηαθέξλεη κέλνληαο ζην αξρνληηθό ηνπ Βάιδε λα γίλεη 



επηζηάηεο (θαη όρη ππεξέηεο – ιέμε πνπ ν ίδηνο απερζάλεηαη) ζην ζπίηη ηνπ 

Βάιδε θαη κε ηελ εύζπκε θαη επεξγεηηθή παξνπζία ηνπ λα γίλεη πξόμελνο 
ραξάο θαη επζπκίαο ζην ζπίηη ηνπ δηθεγόξνπ. Φξνληίδεη έηζη ώζηε λα θηάζνπλ 

ζε αίζην ηέινο νη έξσηεο ησλ δπν λεαξώλ ζπγαηέξσλ ηνπ Βάιδε κε ηνπο δπν 
λεαξνύο Ταξίιανο Βαγελίδεο θαη άθεο Λαξνπιίδε ηνπο νπνίνπο ππνδύνληαη 

αληίζηνηρα ζηελ παξάζηαζε νη Τάξηο Επξηπίδνπ & Ζαραξίαο Θνξδαλίδεο, αιιά 
θαη θαηαθέξλεη θαη λα δηαιύζεη ηελ εμσζπδπγηθή ζρέζε ηνπ δηθεγόξνπ κε ηελ 

αξηίζηα Κηιή πνπ ππνδύεηαη ε εζνπνηόο Ρηέθαλε Λαπξνθνξδάηνπ. νλ Μηόλην 
όκσο, πνιύ ζύληνκα ζα ζπλεπάξεη ε λνζηαιγία γηα ηελ παηξίδα ηνπ Ζάθπλζν 

θαη ε αλάγθε γηα λα επηζηξέςεη. Έηζη, αλ θαη θνβάηαη πνιύ ηνπο ζεηζκνύο 
ηεο, ζα απνθαζίζεη ζην ηέινο παξά ηηο πξνηξνπέο ηνπ Βάιδε θαη ηεο 

ππόινηπεο νηθνγέλεηαο Βάιδε, αιιά θαη ην καθξόζπξην θαη παξάθσλν θιάκα 
ηεο ππεξέηξηαο, λα γπξίζεη πίζσ ζηελ όκνξθε «Ζαθπζνύια ηνπ» πνπ πάληα 

ηνλ κάγεπε.   

Ρθελνζεζία, Λελάο ίγθηιεο, θνζηνύκηα Τξηζηίλα Θαθώβνπ, ζθεληθό Γηώξγνο 

Οαπαδόπνπινο θαη Ιπξηάθνο Γεσξγίνπ θαη θσηηζκνί, Οαλαγηώηεο Λαλνύζεο. 

Xνξεγνί oη Ονιηηηζηηθέο Σπεξεζίεο, ηα εζηηαηόξηα McDonald’s, ε εηαηξία 
A.N.C.Waterproofing Industries, ε Vasilikon Winery, ην bar Noir, νη 

εθπαηδεπηηθνί νξγαληζκνί International School of  Paphos θαη Neapolis 
University, ε Cobalt, oi Terpsoula Vasou, Αudit services θαη ην θώην ΚΑΠΙΞ 

ηεο Οαθνπ. Σπό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Οξεζβείαο ζηε Ιύπξν  

  

Οξνπώιεζε εηζηηεξίσλ  γηα ηε Κεκεζό, ζην ερλνρσξν θαη ζηα ηει. 

99.120263, 99 044684 θαη 99 852128 

  

  
Τετνοτώρος της ΕΘΑΛ: Φραγκλίνοσ Ρούσβελτ 76, Ακίνητα Δήμοσ Λεμεσού-Κτίριο ΣΑΛΑ 

3840 Λεμεσός 

  
 


