
 
 

  
 

Δελτίο Τύπου 

Press Release 

«Εκκληςιάζουςεσ» του Αριςτοφάνη 

Τρίτη 29 Αυγοφςτου 2017, 21.00 

  

Η Νέλλη Γκίνη επιςτρζφει ςτθν αρχαία κωμωδία ωσ Πραξαγόρα ςτισ «Εκκληςιάζουςεσ» του 

Αριςτοφάνθ, που κα παρουςιαςτοφν ςτο Φεςτιβάλ Μονθσ Λαζαριςτών, τθν Τρίτη 29 

Αυγοφςτου 2017, ςτισ 21.00. 

Είναι, ίςωσ, θ πρϊτθ φορά που παρουςιάηεται κεατρικι παράςταςθ αρχαίασ δραματικισ 

τζχνθσ, θ οποία περιλαμβάνει επί ςκθνισ και ςε πραγματικό χρόνο ερμθνεία του ζργου ςτθ 

νοθματικι γλϊςςα, με περιγραφι των δρϊμενων / ςκθνϊν ςτον κϊδικα (γραπτι γλϊςςα) 

Μπράιγ των τυφλϊν ςε ςυνδυαςμό με ακουςτικι περιγραφι!  

Επιπλζον, θ παράςταςθ ζχει φιλανκρωπικό χαρακτιρα, αφοφ τα όποια κζρδθ διατίκενται 

υπζρ των αναγκϊν του υλλόγου «Πίςτθ» (φλλογοσ Γονζων και Κθδεμόνων Παιδιϊν με 

Νεοπλαςματικζσ Πακιςεισ). 

Οι «Εκκλθςιάηουςεσ» είναι μια πολιτικι κωμωδία – ςάτιρα με εξαιρετικι διαχρονικι αξία και 

διαλόγουσ για τθν οποία θ είςοδοσ ςε όλεσ τισ κατθγορίεσ των ΑμεΑ είναι ελεφκερθ. 

Λίγα λόγια για το έργο (παρουςιάςτθκε το 392 π.Χ.) 

Λίγα χρόνια μετά τθν ιττα τθσ Ακινασ ςτον Πελοποννθςιακό πόλεμο, θ διαφκορά και οι 

κοινωνικζσ ανιςότθτεσ ζχουν ξεπεράςει κάκε όριο ςτθν ςχεδόν χρεοκοπθμζνθ πόλθ. Ζτςι οι 

Ακθναίεσ, με πρωτεργάτιςςα τθν Πραξαγόρα, αποφαςίηουν να αντιδράςουν δυναμικά. 

Μεταμφιζηονται ςε άντρεσ, ειςζρχονται κρυφά ςτθν Εκκλθςία του Διμου και περνοφν ζνα 

ψιφιςμα που τουσ δίνει τθν εξουςία. Επιβάλλουν ζτςι πολιτικζσ μεταρρυκμίςεισ και 

εφαρμόηουν περιουςιακι, αλλά και ερωτικι κοινοκτθμοςφνθ. Ωςτόςο, θ υλοποίθςθ του 

προγράμματόσ τουσ κα αποδειχτεί ουτοπικι και κα οδθγιςει ςε διαδοχικζσ κωμικοτραγικζσ 

καταςτάςεισ. 



 

 

Ταυτότητα παράςταςησ 

κθνοκεςία: Γιϊργοσ Παπακεοδϊρου  

Μετάφραςθ: Χριςτοσ άββασ  

κθνικά - Κοςτοφμια: Art Stage  

Διεφκυνςθ παραγωγισ: Γιϊργοσ Μουηακίτθσ 

Διανομι: Νζλλθ Γκίνθ, Γιϊργοσ Λαμπάτοσ, Σηόυσ Μιχαθλίδου, Αλζξθσ Μαρτηοφκοσ, Χριςτοσ 

άββασ, Κϊςτασ Δράκοσ, Κυριακι Τψθλάντθ, Εβίτα Φυτςαντωνάκθ, ίςςυ Καπετάνου, 

Αμαλία Κλθμοποφλου. 

Διερμθνεία ςτθ Νοθματικι γλϊςςα: τράτοσ Πατρινόσ 

 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

Ώρα ζναρξησ: 21.00  

 

Τιμή ειςιτηρίου: 

12€ (γενική είςοδοσ), 10€ (μαθητζσ, φοιτητζσ, άνεργοι) 

Σημεία Προπώληςησ:  

- Εκδοτιρια Μονισ Λαηαριςτϊν, Κολοκοτρϊνθ 21 

- τα καταςτιματα Seven Spots, Media Markt 

- Ηλεκτρονικά ςτο viva.gr 

 

 

Φεςτιβάλ Μονθσ Λαζαριςτών 2017 
Κολοκοτρϊνθ 21, 564 30 ταυροφπολθ , Θεςςαλονίκθ 
Γραφείο Σφπου: Σάςοσ Ρζτηιοσ 
Τ 2310 589.232 
M 6977 591128 
F 2310 651.099      
Ε press@monilazariston.gr    
www.monilazariston.gr 
Facebook: Moni Lazariston Festival 
Twitter: @MoniLazariston 
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