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Πρόγραμμα Εκδήλωσης 

«Φεστιβάλ Κυπριακής Παραδοσιακής Βραδιά»  

Άγιος Επιφάνιος 26/08/2022 

 

18:00 Έναρξη φεστιβάλ.  

Στο χώρο της εκδήλωσης θα υπάρχουν περίπτερα τα οποία θα παρουσιάζουν την 

παρασκευή παραδοσιακών κυπριακών εδεσμάτων. 

Περίπτερο 1: Απόσταξη ζιβανίας. 

Περίπτερο 2: Παρασκευή παλουζέ. 

Περίπτερο 3: Βούττημα σουτζούκου.  

Περίπτερο 4: Παρασκευή χαλουμιού και αναρής.  

Περίπτερο 5: Παρασκευή τραχανά. 

Περίπτερο 6: Παρασκευή παραδοσιακού παστελιού.  

Περίπτερο 7: Παρασκευή παραδοσιακού ψωμιού σε ξυλόφουρνο.  

Περίπτερο 8: Καλαθοπλεκτική/ψαθοπλεκτική και κατασκευή τόνενης καρέκλας.  

Περίπτερο 9: Παραδοσιακά αλλαντικά.  

20:30 Καλωσόρισμα από τον πρόεδρο του κοινοτικού συμβουλίου Δαμιανό Παπαγεωργίου.  

Καλλιτεχνικό μέρος 

20:40 Έναρξη καλλιτεχνικού προγράμματος.  

 Κυπριακό παραδοσιακό συγκρότημα «Μιχάλη Χατζημηχαήλ». Μαζί τους και η 

Άντρη Καραντώνη στο τραγούδι.  

 Χορευτικό συγκρότημα Αγίου Επιφανίου. 

 Χορευτικό συγκρότημα «Η βούρκα». 

Τα χορευτικά συγκροτήματα θα παρουσιάσουν παραδοσιακούς κυπριακούς χορούς και θα 

καλέσουν το κοινό να συμμετάσχει.  

Στην σκηνή θα τοποθετηθεί ένα μεγάλο πατητήρι σταφυλιών. Ο κύριος Αθηνόδωρος 

Γεωργίου θα εμφανιστεί στην  σκηνή συνοδευόμενος από ένα χαριτωμένο γαϊδουράκι 

φορτωμένο με κοφίνια γεμάτα σταφύλι. Στην συνέχεια οι χορευτές και ο κύριος 
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Αθηνόδωρος θα παρουσιάσουν με καλλιτεχνικό τρόπο το γέμισμα του πατητηριού με τα 

σταφύλια και στην συνέχεια το πάτημα των σταφυλιών και την απόσταξη του μούστου. 

 Παρουσίαση κυπριακού παραδοσιακού χορού των ποτηριών από τον Κύριο Ντίνο 

Κκαντή.  

Διασκέδαση και χορός μέχρι το τέλος της βραδιάς.  
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Programme 

"Traditional Cypriot Night Festival" 

Ayios Epifanios 26/08/2022 

18:00 Start of festival. 

During the event there will be stands presenting the preparation of traditional Cypriot dishes. 

Stand/Booth 1: “Zivania” (alcohol drink) Distillation. 

Stand 2: Preparation of “palouzes” (grape must dessert) 

Stand 3: “Soujoukos” Dipping. 

Stand 4: Preparation of “halloumi” and “anari” (Cyprus cheese products). 

Stand 5: “Trahanas” preparation.  

Stand 6: Preparation of traditional pasteli. 

Stand 7: Preparation of traditional bread in a wood-fired oven. 

Stand 8: Basket weaving/weaving and making a tonneau chair. 

Stand 9: Traditional sausages. 

20:30 Welcome speech from Mr Damianos Papageorgiou the president of the community 

council of Agios Epiphanios. 

Artistic part 

20:40 Start of artistic part.  

 Cypriot traditional band "Mihalis Hatzimichail". With Andri Karantoni on vocals. 

 Agios Epifanios Dance Group. 

 Dance group "I Vourka". 

The dance groups will present traditional Cypriot dances and audience will be welcomed to 

participate. 

A large grape press will be placed on stage. Mr. Athinodoros Georgiou will appear on stage 

accompanied by a cute donkey loaded with crates full of grapes. Then, dancers and Mr. 

Athinodoros will present in an artistic way the filling of the winepress with the grapes and 

the pressing of the grapes and distillation of the must. The public will have the opportunity 

to stomp the grapes and revive this custom that our grandparents grew up with. 

 Presentation of Cypriot traditional dance of glasses by Mr. Dino Kkanti. 

The band will continue with traditional Cypriot songs and the audience will be entertained 

until the end of the evening. 


