
Επόμενες παραγωγές και φιλοξενούμενες παραστάσεις 
στον Τεχνοχώρο της ΕΘΑΛ: 
 
 
11 & 18 Ιανουαρίου 2015 (11:00  & 15:30) 
1η Φεβρουαρίου (11:00  & 15:30) 
 
H Παιδική Σκηνή της ΕΘΑΛ σε συνεργασία με το Θέατρο Ριάλτο και την Ομοσπονδία Γονέων Λεμεσού επανέρχεται 
φέτος με το πολύ γνωστό παραδοσιακό παραμύθι Ο Αυγερινός και η  Πούλια  στη διασκευή του Δημήτρη Αδάμη 
και σε σκηνοθεσία του γνωστού σκηνοθέτη και εκπαιδευτικού Νίκου Νικολαΐδη. 
Οι παραστάσεις θα πραγματοποιηθούν στο Θέατρο Ριάλτο στις 11 & 18 Ιανουαρίου 2015 (11:00  & 15:30) και 1η 
Φεβρουαρίου (11:00  & 15:30). 
Τα σκηνικά/ κοστούμια υπογράφει η Θέλμα Κασουλίδου, τον σχεδιασμό πολυμέσων η Άννα Φωτιάδου, την 
μουσική σύνθεση ο Γιώργος Κολιάς, τις χορογραφίες ο Χάμιλτον Μοντέιρο, και τους σχεδιασμούς φωτισμών ο 
Βασίλης Πετεινάρης. 
Πρωταγωνιστούν: Μαρίνα Βρόντη, Μικαέλλα Θεοδουλίδου, Βασίλης Χαραλάμπους, Γιάννος Αντωνίου, 
Παναγιώτα Παπαγεωργίου, Χάρης Ευριπίδου και η Μαρία Βιολάρη. 
Επόμενη παραγωγή, από την Κεντρική Σκηνή της ΕΘΑΛ, μια άπαιχτη στη Κύπρο κωμωδία του Εντουάρντο Ντε 
Φιλιππο, το  La Bugie con le Gambe Lunghe που πρωτοπαρουσίασε στα ελληνικά, ο Γιώργος Αρμένης στο Νέο 
Θέατρο με τίτλο, Το Ψέμα Έχει Μακρυά Ποδάρια. 

 
Μέχρι τότε, όμως υπάρχουν πολλά και ενδιαφέροντα στον Τεχνοχώρο…. 

 Πέμπτη 15 & 22 Ιανουαρίου (20:30) 

Κυριακή 18 και 25 Ιανουαρίου (18:30) 
 
O Αντώνης Γεωργίου (συγγραφέας μεταξύ άλλων των θεατρικών έργων «Αγαπημένο μου 
πλυντήριο», «Η Νόσος» και μυθιστορημάτων και ποίησης) και οι Παραπλεύρως Παραγωγές 
παρουσιάζουν το καινούριο του έργο La Belote, σε σκηνοθεσία Ευριπίδη Δίκαιου. Το έργο 
παρουσιάστηκε σε μορφή θεατρικού αναλογίου στη τελική φάση του προγράμματος PLAY που 
συνδιοργάνωσαν το Κυπριακό Κέντρου του Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου και ο Θεατρικός 
Οργανισμός Κύπρου. Το έργο διαδραματίζεται στη Κύπρο σε δύο διαφορετικές περιόδους. Μια 
παρέα από πέντε άντρες συναντούνται το 1998 κάθε Σάββατο για να παίξουν πιλόττα. Εκεί 
κουβεντιάζουν για γυναίκες, πολιτική, χρηματιστήριο και φυσικά για λεφτά. Η ίδια παρέα 
συναντιέται ξανά το 2010. Πάλι γύρω από ένα τραπέζι για ένα ακόμα παιχνίδι πιλόττας. Όλα 
έχουν αλλάξει όμως, «αγριέψαν τα πράματα, εν τω βλέπετε;” Ένα έργο στη καθομιλουμένη 
κυπριακή για την πιλόττα και όχι μόνο… 

Παραστάσεις: Πέμπτη 15 & 22 Ιανουαρίου (20:30) και Κυριακή 18 και 25 Ιανουαρίου (18:30) 
Είσοδος: 12€ / 7€ (Τα μέλη και οι συνδρομητές της ΕΘΑΛ  δικαιούνται μειωμένης τιμής 
εισιτηρίου)  

 Παρασκευή 16 Ιανουαρίου στις 8.30μμ 

Το Θέατρο Σκάλα έρχεται στον Τεχνοχώρο με δύο πρόσφατες παραγωγές του. 

Την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου στις 8.30μμ η επίκαιρη κωμωδία του Ντάριο Φο,  
 Δεν Πληρώνω! Δεν Πληρώνω, σε σκηνοθεσία Αντρέα Μελέκκη. Το έργο είναι ένα από τα πιο 
σημαντικά έργα του Ιταλού νομπελίστα θεατράνθρωπου. Πρόκειται για  μια ανατρεπτική σάτιρα 
που προκαλεί άφθονο γέλιο αλλά ταυτόχρονα διεγείρει τον θεατή για να απαντήσει σε κάποια 
σοβαρά ερωτήματα κοινωνικού περιεχομένου. Η κωμωδία του Ντάριο Φο μιλά για την 
επανάσταση απλών ανθρώπων, των εργαζομένων όταν η ακρίβεια έχει φτάσει στο απροχώρητο, 
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όταν οι μαζικές απολύσεις, οι μειώσεις ωραρίων και αμοιβών έχουν γίνει καθημερινές και η ζωή 
δυσκολότερη παρά ποτέ… και 

 Παρασκευή 30 Ιανουαρίου στις 8.30μμ 

Την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου στις 8.30μμ,  από την Δεύτερη Σκηνή το πολυβραβευμένο έργο 
Το Παιχνίδι του Τζιν του Donald L.Coburn σε σκηνοθεσία Βαρνάβα Κυριαζή. Μια τραγική 
κωμωδία με ήρωες δύο ανθρώπους τρίτης ηλικίας σ’ένα γηροκομείο που περνάνε την ώρα τους 
παίζοντας ένα παιχνίδι με χαρτιά, το Τζιν. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει στο σημείωμα του ο 
σκηνοθέτης της παράστασης «Μέσα από αυτό το παιχνίδι κονταροχτυπιέται η διαφορετική 
μοναξιά τους για να ξετυλίξει μπροστά στα μάτια μας δύο ζωές που αγωνίζονται για επαφή, 
επικοινωνίας, λόγους ύπαρξης. Μα πάνω από όλα ένας χαμένος αγώνας για την ανάκτηση αυτών 
που έχασαν ή τους απαρνήθηκαν». 
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