
 

  Αθήνα, 18.07.2019                                                                    

Αρ. πρωτ. : 1487  

Προς : 

1. Τα Δ.Σ. των Πρωτοβάθμιων 

Συλλόγων της Π.Ο.Ε.-Δ.Ο.Υ. 

2. Όλες τις υπηρεσίες του 

Υπουργείου Οικονομικών και 

της Α.Α.Δ.Ε.                                                                                                
 

Θέμα : “Νεφέλες του Αριστοφάνη - Καλοκαιρινή περιοδεία” 

Η Διοικούσα Επιτροπή του Πολιτιστικού Τμήματος της Π.Ο.Ε.-Δ.Ο.Υ. εξασφάλισε για 

όλους τους συναδέλφους τιμή εισιτηρίου 15 € (από 20 €) ανά άτομο για την καλοκαιρινή 

περιοδεία της παράστασης “Νεφέλες” του Αριστοφάνη, για τις παρακάτω πόλεις/χώρους : 

Ημερομηνία Πόλη / Xώρος Ώρα 

Δευτέρα 22 Ιουλίου Ρωμαϊκό Ωδείο Πατρών - Πάτρα 21:30 

Τρίτη 23 Ιουλίου Ρωμαϊκό Ωδείο Πατρών - Πάτρα 21:30 

Τετάρτη 24 Ιουλίου Θέατρο Φλόκα - Αρχαία Ολυμπία 21:30 

Τετάρτη 28 Αυγούστου Βεάκειο Θέατρο - Πειραιάς 21:00 

Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου Θέατρο "Αλίκη Βουγιουκλάκη" - Βριλήσσια 21:00 

Πέμπτη 5 Σεπτεμβρίου Δημοτικό Κηποθέατρο Παπάγου - Παπάγου 21:00 

Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου Θέατρο Πέτρας - Πετρούπολη 21:00 

Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου Δημοτικό θέατρο του Άλσους (Δ. Κιντής) - 

Ηλιούπολη 

21:00 

Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη - Βύρωνας 21:00 

 

 



 

Ο Δημήτρης Καραντζάς καταπιάνεται για πρώτη φορά με το αριστοφανικό έργο και 

με τη σύμπραξη πολύ σημαντικών ηθοποιών (Γιώργος Γάλλος, Νίκος Καραθάνος, 

Χρήστος Λούλης, Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, Θεοδώρα Τζήμου, Αινείας Τσαμάτης, 

Παναγιώτης Εξαρχέας, Πάνος Παπαδόπουλος, Γιάννης Κλίνης, Αλεξάνδρα Αϊδίνη, 

Ευδοξία Ανδρουλιδάκη, Έμιλυ Κολιανδρή, Ελίνα Ρίζου) χρίζει πρωταγωνίστριες της 

παράστασης τις ίδιες τις Νεφέλες, που έρχονται να κηρύξουν την αμφισβήτηση της 

παντοδυναμίας της λογικής και την επιστροφή σε μια χαμένη πνευματικότητα. 
 

Οι “Νεφέλες” του Αριστοφάνη παρουσιάστηκαν στα Μεγάλα Διονύσια το 423 π.Χ. και 

μας αφηγούνται την περιπέτεια ενός ”καθημερινού ανθρώπου” -του Στρεψιάδη-, που 

προσπαθεί να απαλλαγεί από τα χρέη του. 

Αρχικά, ο Στρεψιάδης προσπαθεί να πείσει τον καλοαναθρεμμένο του γιο, 

Φειδιππίδη, που είναι και η αιτία των χρεών του, να φοιτήσει στο φροντιστήριο του 

Σωκράτη, ελπίζοντας ότι έτσι θα μπορέσει να υπερασπιστεί τον εαυτό του στο δικαστήριο 

γλιτώνοντας από τους δανειστές. Όταν εκείνος αρνείται, αποφασίζει - παρά την ηλικία του-

να σπουδάσει ο ίδιος.  

Έρχεται σε επαφή με τον κόσμο των Νεφελών και τον Σωκράτη, αλλά πολύ γρήγορα 

αποδεικνύεται ανεπίδεκτος μαθήσεως. Μην έχοντας άλλη λύση, αναγκάζει τον Φειδιππίδη 

να σπουδάσει με το ζόρι. Πατέρας και γιος παρακολουθούν τη σύγκρουση Δίκαιου και 

Άδικου Λόγου, για το ποιος από τους δύο μπορεί να προσφέρει την καλύτερη εκπαίδευση. Ο 

Άδικος Λόγος αναδεικνύεται νικητής και ο Φειδιππίδης μεταμορφώνεται σε έναν 

υποδειγματικό διανοούμενο.  

Ξέροντας ότι έχει πια κάποιον να τον υπερασπιστεί στο δικαστήριο, ο Στρεψιάδης 

διώχνει κακήν κακώς τους δανειστές του και διοργανώνει μια γιορτή όπου θα διαπιστώσει 

τα “καλά” της εκπαίδευσης του γιου του. Σε μια αντιδικία τους ο Φειδιππίδης αρχίζει να τον 

ξυλοφορτώνει, έχοντας μάλιστα “ατράνταχτα” επιχειρήματα, και ο Στρεψιάδης, όλος θυμό, 

αποφασίζει να καταστρέψει το φροντιστήριο του Σωκράτη σ’ ένα από τα πιο αινιγματικά 

και τραγικά φινάλε στην αριστοφανική δραματουργία.  
 

 

 

 

 



 

 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι συνάδελφοι του Υπουργείου Οικονομικών και της 

Α.Α.Δ.Ε. και οι φίλοι αυτών. Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να υποβληθούν έως και 

πέντε (5) ημέρες πριν την επιθυμητή ημερομηνία της παράστασης μέσω e-

mail στo kchoun@yandex.com. 

Οι θέσεις δεν είναι αριθμημένες, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. 

Παραλαβή εισιτηρίων από το ταμείο του σημείου διεξαγωγής της παράστασης μέχρι 

45’ της ώρας πριν την έναρξή της. 

Πληροφορίες : Χουνουζίδης Κωνσταντίνος (6974603920). 

 

 

Για την Διοικούσα Επιτροπή του Πολιτιστικού Τμήματος της Π.Ο.Ε.-Δ.Ο.Υ. 
 

Ο Πρόεδρος 
 

 

Ρέππας Χρήστος 

 
 

Ο Γεν. Γραμματέας 
 

 

Χουνουζίδης Κωνσταντίνος 
 



                                                                                            

Δήλωση συμμετοχής για την παράσταση “Νεφέλες” του Αριστοφάνη 

(υποβολή μέχρι 5 ημέρες πριν την επιθυμητή ημερομηνία της παράστασης 

στο e-mail : kchoun@yandex.com ) 

  

Π Ρ Ο Σ : Πολιτιστικό τμήμα της  

Π.Ο.Ε.-Δ.Ο.Υ. 

 

Επώνυμο : ....................................................... 

 

Όνομα : ............................................................ 

 

Α.Μ. Μισθοδοσίας : ...................................... 

 

Υπηρεσία : ...................................................... 

 

Τηλ. γραφείου : .............................................. 

 

Τηλ. οικίας/κινητό : ....................................... 

 

e-mail : .............................................................. 

 

 

Με την παρούσα σας δηλώνω ότι επιθυμώ να 

παρακολουθήσω την παράσταση “Νεφέλες” 

του Αριστοφάνη στην : 

 

 
Πόλη/Χώρος : ....................................................... 

 

Ημ/νία παράστασης : ......../......../2019 

 

Αριθμός ατόμων : ................  

 

 

 

 

 

 

Ημερομηνία : ....../....../2019 

 

Ο/Η δηλών/δηλούσα 

 

............................................................. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                     


