
 
 

CULTURE FACTORY Α.Ε. 
Καθ. Ρωσίδη 46, Καλαμαριά 551 31 Θεσσαλονίκη Τηλ: 2310-428 007, 428 027 Fax: 2310-423357 

Email: culture@otenet.gr 

 

 
 

Από την ΚΑΡΜΕΝ ΡΟΥΓΓΕΡΗ 
 

ΘΕΑΤΡΟ ΑΛΣΟΥΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ  
ΔΗΜΟΥ & ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 

ΔΕΥΤΕΡΑ 8 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ - ΩΡΑ  9:00 μ.μ. 
 
 

Η  εταιρεία μας συνεχίζοντας το συναρπαστικό ταξίδι στον μαγικό κόσμου του θεάτρου για παιδιά 
με συνοδοιπόρο πάντα την Κάρμεν Ρουγγέρη θα παρουσιάσει το καλοκαίρι του 2011, τις 
ΕΚΚΛΗΣΙΑΖΟΥΣΕΣ του Αριστοφάνη… σαν παραμύθι… 

 
Δεν είναι παραμύθι!  
Είναι μια κωμωδία του Αριστοφάνη δοσμένη όμως με παραμυθένιο τρόπο! 
Με πολύχρωμα ονειρεμένα σκηνικά και κοστούμια 

            Με μουσική, τραγούδια και χορούς από την παράδοση 
            Με θαυμάσιους ηθοποιούς  
            Με συμμετοχή των θεατών μια που όλοι θα πάρουν μέρος στην παράσταση όταν το      
           Θέατρο  θα μετατραπεί σε ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
           Εκκλησιάζουσες … σαν παραμύθι!  

Είναι μια γνωριμία των παιδιών με τον Αριστοφάνη μέσα από μια διασκευή που 
σέβεται απόλυτα τον ποιητή και τα παιδιά, όπως άλλωστε όλες οι παραστάσεις που έχουν την 
υπογραφή της Κάρμεν Ρουγγέρη και των συνεργατών της. 
 
 
Λίγα λόγια για το έργο 
 
Βρισκόμαστε στο 392 π.Χ.. Έχουν περάσει δέκα χρόνια από το τέλος του Πελοποννησιακού πολέμου 
και οι Αθηναίοι ακόμα να συνέλθουν από τη μεγάλη καταστροφή… 
Τα πράγματα πάνε από το κακό στο χειρότερο. Όλοι επιθυμούν μια αλλαγή στον τρόπο 
διακυβέρνησης της χώρας. Κανείς δεν είναι ευχαριστημένος: Ώσπου η Πραξαγόρα, μια πανέξυπνη 
και καπάτσα νοικοκυρά, αποφασίζει να δράσει… 
Έχει συμφωνήσει με τις φίλες της να συναντηθούν στο Φανάρι του Διογένη, λίγο πριν ξημερώσει, 
μόλις λαλήσει και ο τρίτος πετεινός. 
Η συμφωνία είναι να ντυθούν όλες με τα ρούχα των αντρών τους, να φορέσουν ψεύτικα γένια και 
μουστάκια και να πάνε…  
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ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ: 

Κείμενο - σκηνοθεσία: Κάρμεν Ρουγγέρη 
Σκηνικά - κοστούμια: Χριστίνα Κουλουμπή 
Μουσική διασκευή – Σύνθεση: Γιάννης  Μακρίδης 
Κίνηση - Χορογραφία: Πέτρος  Γάλλιας 
Στίχοι τραγουδιών: Ανδρέας Κουλουμπής 
 
Τους  ρόλους του έργου ερμηνεύουν με αλφαβητική σειρά  οι ηθοποιοί:  
 
Καμπούρη Βίκυ, Κοσμίδης Στέφανος, Μητσοπούλου Εύη, Μπάνου Φωτεινή, Νικολάου Ιωάννης, 
Παπαδάκου Ράνια, Περδίου Σπύρος, Πολυκανδρίτου Δέσποινα, Ρουσινού Ελένη, Τουμασάτος 
Γρηγόρης, Τσόγκα Κοραλία  

 

 
Τιμές εισιτηρίων: Γενική είσοδος  13€ 
 
Πληροφορίες: 2710 235925 
 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ: CULTURE FACTORY Α.Ε. 
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