
ΟΙ 12 ΕΝΟΡΚΟΙ 
5οςΧΡΟΝΟΣ 

 
Η sold-outπαράσταση ξαναεπισκέπτεται τη Σύρο, 4 χρόνια μετά 

τηνόμορφη πρώτη τους γνωριμία, με ανανεωμένο θίασο! 
 

ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ & ΑΓΓΛΙΚΟΥΣ ΥΠΕΡΤΙΤΛΟΥΣ 
WITHGREEK&ENGLISHSURTITLES 

 

 
 

ΟΙ 12 ΕΝΟΡΚΟΙ... 
αντιμέτωποι με τις συνειδήσεις 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 καθέναν από τους 12; 
 

 
ΟΙ 12 ΕΝΟΡΚΟΙτου ReginaldRose, σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνας 

Νικολαΐδη, η sold-out παράσταση των τελευταίων 5 χρόνων, έχοντας 
αποσπάσει βραβεία, εξαιρετικές κριτικές και το ενδιαφέρον 

περισσότερων από 120.000 θεατών, έρχεται ξανάστη Σύρο με 
ανανεωμένο θίασογια 2 μοναδικές παραστάσεις 29 και 30 Απριλίου. 

Το ατμοσφαιρικό θέατρο Απόλλων θα μετατραπείγια άλλη μια φορά σε 
δικαστικό μέγαροθέτοντας ενόρκους και θεατές αντιμέτωπους με τις 

συνειδήσεις τους. 
 

 
Υπόθεση 
Στη Νέα Υόρκη του 1957, ένα αλλοδαπό αγόρι 16 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 κι 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.  
 
Είδος:Δικαστικό Δράμα 
 
Κείμενο:ReginaldRose 
Μετάφραση/Σκηνοθεσία:Κωνσταντίνα Νικολαΐδη 
Δραματουργική επεξεργασία: Κωνσταντίνα Νικολαΐδη & Νότης 
Παρασκευόπουλος 
Σκηνικά:DavidNegrin 
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:GRIDFOX 
Promovideo:Κώστας Γεραμπίνης 
Επικοινωνία:Άντζυ Νομικού 
Παραγωγή:APRIORIwww.a-priori.gr 
  
Οι 12 ένορκοι (αλφαβητικά): 
Νίκος Βατικιώτης, Τάσος Γιαννόπουλος, Σωτήρης Δούβρης, Μάνος 
Ζαχαράκος, Αλέξανδρος Καλπακίδης, Θανάσης Κουρλαμπάς,Περικλής 
Λιανός,Κωνσταντίνος Μουταφτσής, Κωνσταντίνος Μπάζας, Παντελής 
Παπαδόπουλος, Τάσος Παπαδόπουλος,Ορέστης Τρίκας 
Στον ρόλο του φύλακα o Αλέξης Σταυριανός 
Τη φωνή της χαρίζει η Νένα Μεντή 
 
Ημέρες & ώρες παραστάσεων 
Δευτέρα 29 Απριλίου & Τρίτη 30 Απριλίου στις 21:00  
Η ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΓΓΛΙΚΟΥΣ 
ΥΠΕΡΤΙΤΛΟΥΣ. ΓΙΑ ΚΩΦΟΥΣ-ΒΑΡΗΚΟΟΥΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΟΥΣ ΘΕΑΤΕΣ 
(Σε συνεργασία με τη Liminalhttp://liminal.eu/) 
 
Τιμές εισιτηρίων 
17€ πλατεία και  Αθεωρείο 
15€ ΒΘεωρείο  
12€ ΓΘεωρείο 
10€ ΔΘεωρείο 
Ειδικές τιμές κι επιπλέον πρωινές και απογευματινές παραστάσεις για 
σχολεία και συλλόγους κατόπιν συνεννόησης στο 6932258073. 
 
ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΤΕΓΗ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ 
ΣΥΡΟΥ. 

http://www.a-priori.gr/
http://liminal.eu/


 
Η ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ 
ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΜΝΗΣΤΙΑΣ. 
 
Διάρκεια παράστασης 
100’ (χωρίς διάλειμμα) 
 
Πληροφορίες-Κρατήσεις: 
Θέατρο Απόλλων 2281085192& 6932258073 
 
Προπώληση εισιτηρίων 
Θέατρο Απόλλων - 2281085192 
VIMAR - 2281086467 
Ηλεκτρονικά μέσω www.viva.gr 
 
FacebookPage 
https://www.facebook.com/12enorkoi/ 

& 

https://www.facebook.com/theatreapriori/ 

 

Τρέιλερ παράστασης 

https://www.youtube.com/watch?v=wHlXdzfYV_c 

 

Σημείωμα σκηνοθέτριας 

Και σιγά-σιγά ολοκληρώνουμε τον 5ο μας χρόνο στο αγαπημένο μου 

νησί, τη Σύρο, το νησί της γιαγιάς μου! Κανείς μας δεν περίμενε ότι θα 

φτάναμε τόσο μακριά όταν πρωτοξεκινήσαμε πρόβες γι’ αυτό το 

υπέροχο έργο τον Αύγουστο του 2014 στην Αθήνα. Δεν 

αναρωτηθήκαμε καθόλου. Ξεκινήσαμε με Αγάπη και Σεβασμό να 

δημιουργούμε, εκτιμώντας το έργο του ReginaldRose και θέλοντας να 

περάσουμε τα μηνύματά του στους θεατές και να γίνουμε έναμ’ αυτούς. 

Κι αυτό κάναμε. Κάθε βράδυ παράστασης, στην πρωτεύουσα αλλά και 

σε άλλες πόλεις της Ελλάδας, σε φυλακές, σε σχολεία, σε δήμους. Αυτό 

κάναμε, με σοβαρότητα και σεβασμό στον «όγκο» αυτού του κειμένου κι 

αυτό συνεχίζουμε να κάνουμε σε κάθε παράσταση, σα να είναι η 

τελευταία μας. Η αγάπη που παίρνουμε από τον κόσμο αμέτρητη κι εμείς 

συνεχίζουμε να χαμογελάμε μετά από κάθε παράσταση νιώθοντας ότι 

βάζουμε ένα λιθαράκι στις ψυχές των θεατών που έρχονται κι αυτοί  με 

http://www.viva.gr/
https://www.facebook.com/12enorkoi/
https://www.facebook.com/theatreapriori/
https://www.youtube.com/watch?v=wHlXdzfYV_c


τη σειρά τους αντιμέτωποι με τις συνειδήσεις τους και με το παιδί μέσα 

τους. Σας εύχομαι καλή θέαση! 

 
 
 
Υπεύθυνη Επικοινωνίας της παράστασης 
Άντζυ Νομικού 
6932 25 80 73  
angienomikou@gmail.com 
 
 
 
 

Θέατρο Απόλλων Σύρου 
 
 
 

mailto:angienomikou@gmail.com

