
 
 
 
«Το Βασιλόπουλο της Βενεδιάς» 
Τεχνοχώρος της ΕΘΑΛ 
 
Η Θεατρική Πορεία Λεμεσού παρουσιάζει, σε νέο κύκλο 
παραστάσεων, μια θεατρική παράσταση για μικρούς και μεγάλους, 
βασισμένη στο κυπριακό παραμύθι «Το Βασιλόπουλο της Βενεδιάς» από την συλλογή 
του Κώστα Προύση (εκδόσεις Χαμπή Τσαγγάρη). 
 
Σκηνοθεσία/Δραματουργική επεξεργασία/ δραματοποίηση: Χλόη Μελίδου 
Μουσική Σύνθεση: Δημήτρης Ζαχαρίου 
Σκηνική επιμέλεια/ σχεδιασμός σκηνικών: Χρίστος Σιαμαρής 
Κατασκευή σκηνικών: Μάριος Βαρέλας, Στέλιος Στυλιανού 
Ενδυματολογική επιμέλεια/ Κοστούμια: Ματίνα Λαμάρη 
Κατασκευή κοστουμιών: Βεστιάριο Λεμεσός 
Ηθοποιοί: Χριστάκης Αρέστη, Κούλλης Καυκαλιάς, Ματίνα Λαμάρη, Αναστασία Λυσανδρίδου, 
Ανδρέας Ματθαίου, Γεωργία Φαίδωνος, Γιούλα Χριστοφή,Κωνσταντίνα Κωνσταντίνου, 
Μαρούσα Παντέχη 

 
Παραστάσεις: 
Σάββατο 26/09 ώρα: 5:00 μ.μ. 
Κυριακή 27/09 ώρα: 11:00 π.μ. 
Σάββατο 03/10 ώρα: 5:00 μ.μ 
Κυριακή 04/10 ώρα: 11:00 π.μ 
Σάββατο 10/10 ώρα: 5:00 μ.μ 
Κυριακή 11/10 ώρα: 11:00 π.μ. 
 
Γενική είσοδος: 7 ευρώ 
 
Τηλ. κρατήσεων: 99-410414 
 
**Η παράσταση της Κυριακής 11/10 πραγματοποείται στα πλαίσια του 28ου Παγκύπριου Φεστιβάλ 
Ερασιτεχνικού Θεάτρου του ΘΟΚ** 
 

«Το Βασιλόπουλο της Βενεδιάς» είναι ένα χαρακτηριστικό παραδοσιακό κυπριακό παραμύθι. 
Στην κυπριακή διάλεκτο το πρωτότυπο (σε παφήτικο ιδίωμα) και με αναφορές στην 
Ενετοκρατία, αποτελεί αντικείμενο λαογραφικής και κοινωνιολογικής σημασίας, όπως όλα τα 
παραδοσιακά παραμύθια. 
 
Η κακιά και η καλή μάγισσα, η όμορφη, σεμνή αλλά και πεισματάρα ρηγοπούλα, οι περίεργες 
και ζηλόφθονες αδελφές, ο Ρήγας, ο μαγεμένος αετός, ήρωες χωρίς όνομα αλλά με ιδιότητες! 



Ένας ήρωας που βγαίνει μόνος στον κόσμο, εκτεθειμένος στο άγνωστο και στο απρόοπτο για να 
λυτρωθεί και για να λυτρώσει. Η μουσική, η κίνηση και το θέατρο, με βασικό εργαλείο τη 
δράση, αφήνουν να διαφανεί στο έργο ως «ανάγλυφο» το συλλογικό υποσυνείδητο. 
 
Ξεκινούμε λοιπόν με βάση την παράδοση για να δημιουργήσουμε ένα σύγχρονο έργο. Μια 
θεατρική παράσταση στηριγμένη σε ένα κυπριακό παραμύθι που απευθύνεται σε όλες τις 
ηλικίες. Ένα δύσκολο εγχείρημα αλλά συνάμα και μια πρόκληση για τη Θεατρική Πορεία 
Λεμεσού, που ανελλιπώς από το 1990 μέχρι σήμερα δημιουργεί στο χώρο του ερασιτεχνικού 
θεάτρου.  
 
 

Θεατρική Πορεία Λεμεσού: Αντώνη Λουκαϊδη 114, Όαση Κωρτ, Κατάστημα Γ 3-4, Μπλοκ Γ’ 3031 Λεμεσός 
Τ.Θ. 51794, 3508 Λεμεσός 

Τηλ. 99696380 - Φαξ : 25384582 


