
 

 

ΟΙ 12 ΕΝΟΡΚΟΙ 

του Reginald Rose 
 

Με ταυτόχρονη διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα 

 & Ελληνικούς υπέρτιτλους. 

 

4
ος

 ΧΡΟΝΟΣ 

 

 
 

Πέμπτη, 28 Δεκεμβρίου 2017 στις 19:00. 
 

ΟΙ 12 ΕΝΟΡΚΟΙ… αντιμέτωποι με τη συνείδησή τους 
 

Κάθε ψηφοφορία τους είναι και μία μάχη, αλλά… 

μία μάχη που πρέπει να κερδηθεί με μόνο όπλο την αλήθεια! 

Ποια θα είναι η ετυμηγορία τους; 

Και με τι «κόστος» για τον καθένα από τους 12; 
 

ΟΙ 12 ΕΝΟΡΚΟΙ, σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνας Νικολαΐδη. Η sold-out παράσταση 

των τελευταίων χρόνων, έχοντας αποσπάσει πολλά βραβεία, εξαιρετικές κριτικές 

και το ενδιαφέρον σχεδόν 50.000 θεατών, συνεχίζει για 4η συνεχή χρονιά με 

ανανεωμένο cast. Το θέατρο ΑΛΚΜΗΝΗ μετατρέπεται σε δικαστικό μέγαρο, 

φέρνοντας ενόρκους και θεατές αντιμέτωπους με τη συνείδησή τους. 

 

Οι συντελεστές της παράστασης σε συνεργασία με την  Liminal σας 

προσκαλούν σε μια επιπλέον παράσταση, προσβάσιμη σε Κ(κ)ωφούς και 
βαρήκοους θεατές. 

Η Liminal  και οι συνεργάτες της, Hands-up.org, Supertitles.gr και The Language 

Project, επιμελούνται τις υπηρεσίες προσβασιμότητας για μια μοναδική 

παράσταση την τελευταία Πέμπτη του χρόνου στις 19:00 μ.μ στο θέατρο 

Αλκμήνη.  



 

 

Υπόθεση 

Στη Νέα Υόρκη του 1957, ένα αλλοδαπό αγόρι δεκαέξι χρόνων κατηγορείται για 

φόνο. Η τύχη του είναι στα χέρια 12 ενόρκων οι οποίοι θα αποφασίσουν αν είναι 

ένοχο. Σ' αυτή την περίπτωση η θανατική ποινή είναι υποχρεωτική. Οι 12 άντρες, 

κλειδωμένοι σ’ ένα δωμάτιο, άλλοτε ταυτίζονται και άλλοτε συγκρούονται. Πρέπει 

να αποφασίσουν ομόφωνα για τη ζωή ενός ανθρώπου, αντιμετωπίζοντας, ο 

καθένας από αυτούς, τη συνείδησή του αλλά και τις συνειδήσεις των υπολοίπων. 

Οι 12 ένορκοι αντικατοπτρίζουν τις προκαταλήψεις της κοινωνίας μέσα από 12 

πεντακάθαρα ψυχογραφήματα που ξετυλίγονται «βίαια» μπροστά στα μάτια του 

θεατή.  

 

Συντελεστές: 

 

Είδος: Δικαστικό Δράμα 

Κείμενο: Reginald Rose 

Μετάφραση/Σκηνοθεσία: Κωνσταντίνα Νικολαΐδη 

Δραματουργική επεξεργασία: Κωνσταντίνα Νικολαΐδη, Νότης Παρασκευόπουλος 

Σκηνικά: David Negrin 

Κοστούμια: Κική Μήλιου 

Πρωτότυπη μουσική: Γιώργος Περού 

Κίνηση: Χριστίνα Φωτεινάκη 

Σχεδιασμός φωτισμών: Αλέξανδρος Αλεξάνδρου 

Βοηθοί σκηνοθέτη: Μαγδαληνή Παλιούρα & Κατερίνα Κωνσταντέλλου 

Βοηθός ενδυματολόγου: Δανάη Ανεζάκη 

Φωτογραφίες: Βαγγέλης Ρασσιάς 

Γραφιστική επιμέλεια: Γιάννης Στιβανάκης 

Promo video: Κώστας Γεραμπίνης 

Παραγωγή: A PRIORI 

Επικοινωνία: Άντζυ Νομικού 

  

Οι 12 ένορκοι είναι: 

Μάνος Ζαχαράκος, Παντελής Παπαδόπουλος*, Θανάσης Κουρλαμπάς, Γιώργος 

Γιαννόπουλος, Περικλής Λιανός, Νίκος Ορφανός, Κωνσταντίνος Μπάζας, 

Αλέξανδρος Πέρρος, Ορέστης Τρίκας, Κωνσταντίνος Μουταφτσής, 

Κωνσταντίνος Αρνόκουρος, Τάσος Παπαδόπουλος 

 

*Διπλή διανομή με τον Τρύφωνα Καρατζά 

Συμμετέχει o Αλέξης Σταυριανός. 

Τη φωνή της χαρίζει η Νένα Μεντή. 

 

ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΝΕΩΝ 

ΑΥΛΩΝΑ. 

 



 

Η ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ 

ΑΜΝΗΣΤΙΑΣ. 

 

Υπηρεσίες προσβασιμότητας 

 

Διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα: Ανδρονίκη Ξανθοπούλου - 

Γιώργος Στάθης |Hands-up.org 

 

Δημιουργία υπερτίτλων: Μαρία Τετράδη |The Language Project 

 

Λογισμικό υπερτίτλων: Supertitles.gr 

 

Επιμέλεια - Χειρισμός υπερτίτλων - Επικοινωνία: Χρίστος Παπαμιχαήλ |Liminal 

 

Τοποθεσία 

Θέατρο Αλκμήνη,  Αλκμήνης 8-12, Γκάζι (χάρτης) 

Το θέατρο ΔΕΝ είναι προσβάσιμο σε άτομα με κινητική αναπηρία.  

 

Ημερομηνία - Ώρα 

28.12.2017, 19:00 μ.μ. 

 

Τιμές εισιτηρίων 

Γενική Είσοδος: 15 € 

Φοιτητικό, Ανέργων: 12 € 

ΑμεΑ, Ατέλειες ηθοποιών: 10 € 

 

Διάρκεια παράστασης 

90’ χωρίς διάλειμμα 

 

Πληροφορίες - Κρατήσεις: 

Με SMS στα τηλέφωνα: 6932258073  & 6993076378 

 

Προπώληση εισιτηρίων 

Θέατρο ΑΛΚΜΗΝΗ: Αλκμήνης 8-12, Γκάζι (χάρτης.)Καθημερινά 18:30 - 22:00. 

Liminal: Καραΐσκάκη 28, 105 54, Ψυρρή (χάρτης). Καθημερινές 13:00 - 19:00. 

 

Facebook Page 
https://goo.gl/iqSBAj  

 

Facebook Event Page 
https://goo.gl/4osV4C  

 

Trailer παράστασης στην Νοηματική Γλώσσα 
https://goo.gl/UF5B5E  

https://goo.gl/maps/PUx7xZ5yqyB2
https://goo.gl/maps/PUx7xZ5yqyB2
https://goo.gl/maps/R1aeqtjWTaP2
https://goo.gl/iqSBAj
https://goo.gl/4osV4C
https://goo.gl/UF5B5E


 

 

Trailer παράστασης 
https://goo.gl/vBPSBK  

Σημείωμα 

Ένα ποίημα που γράφτηκε το 2014, κατά τη διάρκεια των πρώτων προβών της 

παράστασης από την Κωνσταντίνα Νικολαΐδη. 

 

Αστόχαστε άνθρωπε 

Αστόχαστε άνθρωπε ΠΟΥ πας 

και παρασέρνεις στο διάβα σου αθώες ζωές 

χωρίς ούτε ένα γιατί να σου χτυπήσει την πόρτα; 

Τα τρένα θορυβούν 

και δεν ακούς τη συνείδησή σου που κραυγάζει 

Αμπάρωσες την πόρτα με σύρτη και κλειδί 

και δεν μπορεί να μπει 

Αν και θα χωρούσε απ’ την κλειδαρότρυπα 

τόσο μικρή που την άφησες να γίνει 

Αστόχαστε άνθρωπε ΠΟΥ βαβίζεις 

μες στο πλήθος των ομοίων σου; 

ΠΟΥ πας χωρίς τη συμπόνοια οδηγό; 

Πεδίο μάχης μπροστά 

Ένα σκοτεινό δωμάτιο 

Και το στιλέτο εν αναμονή της χρήσης του 

Διψά για αίμα 

Μην το ανοίξεις 

Αστόχαστε άνθρωπε 

θυμήσου τη φύση σου 

και πορεύσου εν ειρήνη 

Είναι ό,τι έχεις και δεν έχεις 

Αγάπα το παιδί 

Το παιδί μέσα σου 

Και άκου το 

Έχει τόσα να πει 

Μα εσύ το κρατάς φιμωμένο 

με εγωπαθείς νόμους και ανήθικες αρχές 

Αστόχαστε άνθρωπε φύγε από το πλήθος και ξεχώρισε 

Κι άλλοι θ’ ακολουθήσουν 

Δε θα ‘σαι μόνος 

Μη φοβάσαι 

Όταν λάμψει η Αγάπη όλοι τρέχουν στο φως 

Αλλά κι έτσι να μη γίνει 

και να ‘χουμε περάσει σε καιρούς σκότους 

μη φοβηθείς να πράξεις αυτό που πρέπει 

https://goo.gl/vBPSBK


 

και να σηκώσεις το χέρι όταν οι άλλοι σιωπούν και χλευάζουν 

Μίλα 

Πες την αλήθεια σου 

Φώναξε τη 

Χάρισε τη 

Δεν έχεις τίποτα πιο ιερό 

Άνοιξε την ψυχή σου τη φωτισμένη και Αγάπα τους όλους 

Όλους 

Και τον εχθρό σου 

Δεν είναι εχθρός 

Απλώς είναι ακόμη απέναντι 

Φερ’ τον κοντά 

Ήσουν κι εσύ κάποτε απέναντι 

Αλλά επέλεξες το στοχασμό και την Αγάπη 

Και δεν είναι εύκολη επιλογή 

Το ξέρω 

Μα αυτό σε κάνει Άνθρωπο 

που άνω θρώσκει 

Και γι’ αυτό φτιάχτηκες 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θέατρο Αλκμήνη  
Αλκμήνης 8-12 | Γκάζι 

 2103428650| www.theatro.gr |  www.facebook.com/theatroalkmhnh/ 

 

 
 
 

http://www.theatro.gr/
http://www.facebook.com/theatroalkmhnh/

