
 

 

 
Αρ. Φακ. 16/71/26 

 

7 Φεβρουαρίου 2022 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

ΘΕΑΤΡΟ ΑΠΟΘΗΚΕΣ  
ΔΡΑΣΕΙΣ 2021-2022: «ΝΕ@ ΣΕ ΕΡΗΜΟ ΝΗΣΙ» 

 
Θάβοντας τον αδερφό μου στο πεζοδρόμιο 

του Τζακ Θορν 
Σκηνοθεσία: Γιάννης Καραούλης 

 

Δόθηκε η επίσημη πρεμιέρα το Σάββατο 5 Φεβρουαρίου 2022 
 

 
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στο Θέατρο Αποθήκες ΘΟΚ, το Σάββατο 5 
Φεβρουαρίου 2022, η επίσημη πρεμιέρα του έργου Θάβοντας τον αδερφό μου στο 
πεζοδρόμιο του Τζακ Θορν, σε σκηνοθεσία Γιάννη Καραούλη και μετάφραση-
δραματουργία Ελένης Μολέσκη. Μία ακόμα παραγωγή των Δράσεων 2021-2022: «Νέ@ 
σε έρημο νησί» που αγκαλιάζει το εφηβικό κοινό –και όχι μόνο–, αγγίζοντας θέματα που 
απασχολούν τη νέα γενιά, αλλά και κάθε σκεπτόμενο άνθρωπο.  
 
Την παράσταση τίμησαν με την παρουσία τους εκλεκτοί καλεσμένοι, μεταξύ των οποίων 
οι Βουλευτές Δημήτρης Δημητρίου και Άριστος Δαμιανού, ο  Κώστας Κώστα εκ μέρους 
του Γενικού Γραμματέα της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ΡΙΚ Μιχάλης Μιχαήλ, η 
Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΘΟΚ Αντιγόνη Παπαφιλίππου, η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του ΘΟΚ 
Φλωρεντία Σάββα και ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του ΘΟΚ Σάββας Κυριακίδης. 

 
«Ή μπορεί και να μην είμαι τίποτα.  

Απλώς ένα μπερδεμένο παιδί.  
Που κάθεται σε έναν κρύο τοίχο.  

Και κοιτάζει – ένα λεκέ στο πεζοδρόμιο». 

 
Ένα δυνατό, απόλυτα σύγχρονο έργο, μια ηλεκτρισμένη παράσταση-εμπειρία που θα 
ενθουσιάσει το απαιτητικό και ανήσυχο εφηβικό κοινό. 
 
Πρόκειται για την ιστορία ενός αγοριού στην πρώιμη εφηβεία του, του Τομ, που πενθεί το 
χαμό του Λουκ, του μεγάλου του αδερφού, με έναν τρόπο διαφορετικό απ’ ό,τι 
συνηθίζεται: αποφασίζει να κατασκηνώσει σε μια κακόφημη γειτονιά και επιμένει να τον 
θάψει στο σημείο όπου έχασε τη ζωή του. Η πόλη παίρνει σουρεαλιστικές διαστάσεις στο 
μυαλό του Τομ, ενώ ο ίδιος κάνει, σχεδόν ακίνητος, ένα ταξίδι αυτογνωσίας. Τι θα 
ανακαλύψει για τον εαυτό του, τους άλλους και τη ζωή όσο βρίσκεται εκεί; 
 
Γραμμένο το 2008 στο πλαίσιο του φεστιβάλ National Theatre Connections το Θάβοντας 
τον αδερφό μου στο πεζοδρόμιο μιλά για δύσκολα θέματα με τα πιο ζωντανά χρώματα. Ο 
συγγραφέας ιχνηλατεί μέσα από τη γραφή του τα δύσβατα μονοπάτια της ζωής ενός νέου 



 

 

και ρίχνει φως σε θέματα όπως η σεξουαλικότητα, η αποδοχή του διαφορετικού, η 
συγχώρεση, η αυτοχειρία και ο ρόλος της οικογένειας.  
 
Ταυτότητα παράστασης 
Μετάφραση-Δραματουργία: Ελένη Μολέσκη 
Σκηνοθεσία: Γιάννης Καραούλης 
Σκηνικά-Κοστούμια: Ελένη Ιωάννου 
Μουσική: Αντώνης Χατζηαντώνης 
Κίνηση-Χορογραφία: Παναγιώτης Τοφή 
Σχεδιασμός φωτισμών: Γεώργιος Κουκουμάς 
Βοηθός σκηνοθέτις: Ειρήνη Ανδρέου 
  
Παίζουν: Στέλιος Καλλιστράτης, Γιάννης Μουστάκας, Άντονι Παπαμιχαήλ, 
Αντρέας Πατσιάς, Αλέξανδρος Παυλίδης, Μαρία Χατζηχριστοδούλου 
 
* Η παράσταση συνοδεύεται από εκπαιδευτικό υλικό και έκθεση. 
 
Συστήνεται για άτομα άνω των 14 ετών.  
 

Παραστάσεις 
 
Λευκωσία 
Θέατρο Αποθήκες ΘΟΚ 
κάθε Τετάρτη, Παρασκευή, Σάββατο στις 20:30 και Κυριακή στις 18:00  
 
Ανοικτή συζήτηση μετά την παράσταση 
Κυριακή 13 Φεβρουαρίου 
Ομιλητής: Αχιλλέας Κουκκίδης, κλινικός ψυχολόγος 
 
Πληροφορίες / Εισιτήρια: Ηλεκτρονικά στη σελίδα www.thoc.org.cy 
Ταμείο Θεάτρου ΘΟΚ, τηλ. 77772717 (Τρίτη-Κυριακή 10:00-13:30 & 16:00-18:00) 
 

Τιμές Εισιτηρίων: €12 / €6 (άνεργοι, συνταξιούχοι, πολύτεκνοι με την επίδειξη του αντίστοιχου 

αποδεικτικού εγγράφου και άτομα κάτω των 25 ετών με την επίδειξη πολιτικής ταυτότητας) 
 
Φωτογραφίες: Αντώνης Αντωνίου  
 

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 27 Ιανουαρίου 2022), οι οποίοι τίθενται σε ισχύ από τις 31 
Ιανουαρίου 2022 έως τις 17 Φεβρουαρίου 2022.  
 
 

Για τις παραστάσεις που θα δίνονται κάθε Παρασκευή 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 
●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) 
●για άτομα που έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους και έχει παρέλθει χρονικό 
διάστημα 7 μηνών, χωρίς να έχουν λάβει ενισχυτική δόση του εμβολίου, με επίδειξη του 
πιστοποιητικού εμβολιασμού και αρνητικής εργαστηριακής εξέτασης (PCR) με τη 

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


 

 

δειγματοληψία να έχει πραγματοποιηθεί εντός 72 ωρών, ή εξέτασης ταχείας ανίχνευσης 
αντιγόνου για την ασθένεια του COVID-19 με τη δειγματοληψία να έχει πραγματοποιηθεί 
εντός 48 ωρών  
●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 12 έως 17 ετών, αρνητική εργαστηριακή εξέταση PCR ή Rapid test 
ισχύος 72 ωρών, νοουμένου ότι συνοδεύονται από γονέα/κηδεμόνα που ολοκλήρωσε το 
εμβολιαστικό του πρόγραμμα 
●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 
●για άτομα κάτω των 6 ετών δεν απαιτείται η επίδειξη αρνητικής εργαστηριακής 
εξέτασης PCR ή εξέτασης ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (Rapid test) 
 
 
Για τις παραστάσεις που θα δίνονται κάθε Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή η είσοδος 
θα επιτραπεί 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 
●νοείται ότι, εξαιρούνται πρόσωπα ηλικίας κάτω των 6 ετών, πρόσωπα ηλικίας 6 έως 
11 ετών, τα οποία επιδεικνύουν αρνητική εργαστηριακή εξέταση (PCR) ή εξέταση ταχείας 
ανίχνευσης αντιγόνου για την ασθένεια του COVID-19, με τη δειγματοληψία να έχει 
πραγματοποιηθεί εντός 7 ημερών, πρόσωπα ηλικίας 12 έως 17 ετών τα οποία 
επιδεικνύουν αρνητική εργαστηριακή εξέταση PCR ή Rapid test ισχύος 72 ωρών, 
νοουμένου ότι συνοδεύονται από γονέα/κηδεμόνα που ολοκλήρωσε το εμβολιαστικό του 
πρόγραμμα, καθώς και πρόσωπα που δεν δύνανται να εμβολιαστούν λόγω ιατρικού 
προβλήματος τα οποία επιδεικνύουν το ιατρικό πιστοποιητικό που εκδίδει του Υπουργείο 
Υγείας καθώς και αρνητική εργαστηριακή εξέταση (PCR) ή εξέταση ταχείας ανίχνευσης 
αντιγόνου για την ασθένεια του COVID-19, με τη δειγματοληψία να έχει πραγματοποιηθεί 
εντός 7 ημερών  
 
 
 
Χορηγοί Επικοινωνίας 
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