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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΣΚΗΝΗ 018 
Αριστοφάνης τόσος δα! 
Μια μουσική παράσταση 

Κείμενο-Σκηνοθεσία: Κώστας Σιλβέστρος  
Μουσική: Χριστίνα Αργύρη 

•Δείτε και αυτό το Σαββατοκύριακο την παράσταση 
που αγάπησαν μικροί και μεγάλοι• 

 

«Ο Αριστοφάνης τόσος δα! είναι μια μεγάλη παράσταση. Μεγάλη σε ταλέντο πάνω και πίσω 
απ’ τη σκηνή, μεγάλη σε φαντασία, ευρηματικότητα και ψυχαγωγική αξία, μεγάλη σε ουσία 
και βάθος. Μια παιδική παράσταση που θα ενθουσιάσει το βασικό κοινό του, αλλά και που 
θα απολαύσουν εξίσου οι ενήλικες συνοδοί». 
ΜΑΡΙΝΟΣ ΝΟΜΙΚΟΣ, Avant Garde (26/10/2020) 
 

Τα παιδιά μας τα εκπαιδεύουν οι δάσκαλοι 

και τους δασκάλους οι ποιητές. 

 

Η παραγωγή της Σκηνής 018 Αριστοφάνης τόσος δα! των Κώστα Σιλβέστρου και 

Χριστίνας Αργύρη, συνεχίζει τις παραστάσεις της στην Κεντρική Σκηνή – Αίθουσα Εύης 

Γαβριηλίδης με ανανεωμένη διάθεση, για να γεμίσει τα Σαββατοκύριακά μας μουσική, 

χρώματα και δράση, μέσα από ένα πρωτότυπο κείμενο του Κώστα Σιλβέστρου, βασισμένο 

σε έργα του Αριστοφάνη (Ειρήνη, Βάτραχοι, Όρνιθες). Ραντεβού λοιπόν στο Θέατρο ΘΟΚ 

αυτό το Σάββατο 15 και την Κυριακή 16 Ιανουαρίου 2022. 

Με φαντασία και ευρηματικότητα, αναπλάθεται μοναδικά ο θαυμαστός και παραμυθένιος 

κόσμος του αρχαίου κωμωδιογράφου, από τον οποίο δεν απουσιάζει το παιχνίδι, το όνειρο 

και οι αναφορές στη σημερινή πραγματικότητα. 

Αριστοφανικοί ήρωες ζουν μεγάλες και μικρές περιπέτειες, αγωνίζονται, ξεπερνούν εμπόδια, 

τα παθήματά τους γίνονται μαθήματά μας, ενώ οι παρεξηγήσεις και οι ανατροπές γεννούν 

ασταμάτητα σπαρταριστές κωμικές καταστάσεις. 

Ο Αριστοφάνης με όχημα το γέλιο μάς διδάσκει πώς να γίνουμε καλύτεροι και πιο 

ολοκληρωμένοι άνθρωποι και πολίτες. 

Η ζωηρή και φασαριόζικη «συμμορία» του σκηνοθέτη ξεδιπλώνει το ταλέντο της, 

μεταμορφώνεται, ξεφαντώνει με ζωντανή μουσική, χορό και τραγούδι, έτοιμη να μοιραστεί 

μοναδικές στιγμές γέλιου με τους μικρούς και μεγάλους μας φίλους. 



 

 

Ταυτότητα Παράστασης 

Κείμενο-Σκηνοθεσία-Στίχοι τραγουδιών: Κώστας Σιλβέστρος 
Μουσική-Μουσική διδασκαλία: Χριστίνα Αργύρη 
Σκηνικά-Κοστούμια: Μαρίνα Χατζηλουκά 
Χορογραφία-Κίνηση: Λία Χαράκη 
Ειδικές κατασκευές: Ελένη Ιωάννου 
Σχεδιασμός φωτισμών: Γεώργιος Κουκουμάς 
Βοηθός σκηνοθέτη: Στέφανη Μουρούζη 
Ζωγραφική εκτέλεση σκηνικού: Στέφανος Νεάρχου  
Δημιουργία ηχητικών εφέ-Ηχογράφηση: Jean-Paul Sacy 
 

Παίζουν: Κωνσταντίνος Ανδρονίκου, Πηνελόπη Βασιλείου, Γιώργος Ευαγόρου, 

Κλείτος Κωμοδίκης, İzel Seylani, Στέλλα Φιλιππίδου, Μαρία Φιλίππου,  

Νιόβη Χαραλάμπους 

 

Παραστάσεις 
Λευκωσία 
Θέατρο ΘΟΚ, Κεντρική Σκηνή Αίθουσα Εύης Γαβριηλίδης 
κάθε Σάββατο στις 15:30 και Κυριακή στις 10:30 
 
Πληροφορίες/Εισιτήρια 
Ηλεκτρονικά στη σελίδα www.thoc.org.cy   
Ταμείο Θεάτρου ΘΟΚ, τηλ. 77772717 (Τρίτη-Κυριακή 10:00-13:30 & 16:00-18:00)  
 
Τιμή Εισιτηρίου 
€6 (παιδιά & γονείς) 
 
Φωτογραφίες: Γιώργος Χαραλάμπους 
 
 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ 
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ | COVID-19 

 
Ο ΘΟΚ, εφαρμόζοντας τα σχετικά υγειονομικά πρωτόκολλα, ενημερώνει το κοινό ότι η 
πολιτική εισιτηρίων που ακολουθεί καθορίζεται από τους κανονισμούς του εν ισχύι 
Διατάγματος (ημερομηνίας 5 Ιανουαρίου 2022),  οι οποίοι τίθενται σε ισχύ από τις 6 έως τις 
31 Ιανουαρίου 2022. Η είσοδος θα επιτρέπεται σε όσους και όσες διαθέτουν ένα από τα 
κατωτέρω: 
 

●πιστοποιητικό ολοκληρωμένου εμβολιαστικού σχήματος για την ασθένεια του COVID-19 
●πιστοποιητικό ανάρρωσης από την ασθένεια του COVID-19, με ισχύ 6 μηνών από την 
ημερομηνία δειγματοληψίας της αρχικής τους θετικής διάγνωσης 
●πιστοποιητικό λήψης μίας δόσης εμβολίου, με απαραίτητη προϋπόθεση να κατέχουν 
αρνητικό αποτέλεσμα εργαστηριακής εξέτασης PCR 72 ωρών ή τεστ ταχείας ανίχνευσης 
αντιγόνου (rapid test) 48 ωρών (18 ετών και άνω) / αρνητικό αποτέλεσμα εργαστηριακής 
εξέτασης PCR ή τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test) 72 ωρών (12-17 ετών) 
●για άτομα τα οποία δεν δύνανται να εμβολιαστούν λόγω ιατρικού προβλήματος, 
ιατρικό πιστοποιητικό που εκδίδει το Υπουργείο Υγείας και αρνητική εργαστηριακή εξέταση 
PCR ή εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (Rapid test), με τη δειγματοληψία να έχει 
πραγματοποιηθεί εντός 7 ημερών 
●για άτομα από 6 έως 11 ετών, αρνητικό PCR test ή αρνητικό Rapid test 7 ημερών, είτε 
πιστοποιητικό ανάρρωσης από την ασθένεια του COVID-19 
 
 

http://www.thoc.org.cy/


 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 

 
Λόγω της έναρξης εργασιών ανάπλασης του χώρου του παλιού ΓΣΠ από τον Δήμο 
Λευκωσίας –που αναμένεται να διαρκέσει περίπου 24 μήνες– δεν θα υπάρχει δυνατότητα 
στάθμευσης οχημάτων στον συγκεκριμένο χώρο. 
 
Σε μικρή απόσταση από το Θέατρο και τα Γραφεία του ΘΟΚ υπάρχουν οι 
εξής δωρεάν χώροι στάθμευσης: 
 
●Χώρος Αρχιγραμματείας (επί της οδού Δημοσθένη Σεβέρη) 
●Λόφος ΠΑΣΥΔΥ (επί της οδού Δημοσθένη Σεβέρη) 
●Παλιό Νοσοκομείο Λευκωσίας  
 

 

Χορηγοί Επικοινωνίας 
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