
«Η Πόρνη του Οχάιο»  
Η ΕΘΑΛ παρουσιάζει στη Κύπρο –για πρώτη φορά στην ελληνική γλώσσα -  τη μαύρη 
κωμωδία  του Χανόχ Λεβίν σε σκηνοθεσία Παναγιώτη Λάρκου. 
Τα σκηνικά και κοστούμια υπογράφει ο Εδουάρδος Γεωργίου και τους φωτισμούς ο 
Βασίλης Πετεινάρης. 
 
Λίγα λόγια για το έργο: 
Η πόρνη του Οχάιο είναι μια μαύρη κωμωδία που μιλά για το σεξ, τα λεφτά, το θεό, την 
αγάπη, τα όνειρα, την εθνική τιμή, την κοινωνική ασφάλιση και λέει για όλα ψέματα! 
Είναι η ιστορία μιας πόρνης του δρόμου που περιμένει έναν πλούσιο τουρίστα να την 
παντρευτεί και να της αγοράσει μια πισίνα και είναι σίγουρη πως υπάρχει η πιθανότητα 
αυτό να συμβεί (ψέμα!) 
Είναι η ιστορία ενός ζητιάνου του Οϊμπίτερ ο οποίος αποφασίζει να γιορτάσει τα 
εβδομηκοστά του γενέθλια (ψέμα!) πηγαίνοντας στην πόρνη του δρόμου και δίνοντας 
της όλες του τις οικονομίες (ψέμα!). 
Είναι η ιστορία του γιου του, του Οιμάρ ο οποίος τρέχει πίσω από τον πατέρα του γιατί 
τον αγαπά (ψέμα) και θέλει να του προσφέρει λίγη αγάπη και ζεστασιά (αυτό κι αν 
είναι ψέμα)! 
Είναι η ιστορία της αναμονής και των τριών τους. Της αναμονής που τους κρατάει 
ζωντανούς ή τουλάχιστον όχι εντελώς πεθαμένους και τους οδηγεί μέσα από την σκόνη 
και τη βρωμιά στο απέραντο γρασίδι της πρόσοψης της βίλας της πόρνης του Οχάιο. 
(Π.Λάρκου) 
 
Παραστάσεις: 
Λευκωσία: Νέο Θέατρο ΘΟΚ, 16 και 17 Ιανουαρίου στις 8.30μμ 
Λεμεσός: Τεχνοχώρος ΕΘΑΛ από τις 19 Ιανουαρίου και κάθε Σάββατο, Τρίτη (8.30μμ) και 
Κυριακή (6.30μμ) για 10 μόνο παραστάσεις 

 
Προκρατήσεις: τηλ 25877827 και από τις 14 Ιανουαρίου 2013 στο 77772717 (ΘΟΚ) 
 
Mέγας θεσμικός χορηγός: ΘΟΚ 

Πάγιοι Xορηγοί: Δήμος Λεμεσού, Συνεργατικό Ταμιευτήριο Λεμεσού 

Xoρηγοί Επικοινωνίας: ΡΙΚ, ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Kανάλι 6, Εφημερίδα Λεμεσός, Onlycy.com 

Χορηγοί παραγωγής: Triple Five, Atlas Pantou Construction, Royal Crown Insurance, 
ΟΠΑΠ Κύπρου, Positive Consulting, Shoham Cyprus Ltd, KP Kyriakou Bookshop, K&K 
Vasilikon Winery 

 
Πληροφορίες: 25877827, ethallimassol@cytanet.com.cy 

www.ethal.com.cy 
 
 

mailto:ethallimassol@cytanet.com.cy
http://www.ethal.com.cy/

