
               

                                       

 

 

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΣΗΣΩΝ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΑΣΣΙΚΗ  

τον Αρχαιολογικό Χώρο Βραυρώνασ ςτισ 23 Αυγοφςτου 2020, ςτισ 19.30.  

 

“Αθηναίων Πολιτεία – Από τον Θηςζα ςτον όλωνα” 

Από το Εθνικό Θζατρο 

 

 

 

 

 

 

 

Το ζργο Αθηναίων Πολιτεία είναι μια ανκολόγθςθ κειμζνων τθσ αρχαίασ 

ιςτοριογραφίασ (Ηρόδοτοσ, Θουκυδίδθσ, Αριςτοτζλθσ, Πλοφταρχοσ, Διογζνθσ 

Λαζρτιοσ, κ.ά.) και άλλων ιςτορικών-αρχαιολογικών πθγών (επιγραφζσ, 

αρχαιολογικά κείμενα), που αναςυνκζτουν -ςε επειςοδιακι μορφι- τθν 

περιπετειώδθ πορεία του Ακθναϊκοφ πολιτεφματοσ προσ τθ δθμοκρατία (7οσ – 

6οσ αι. π.Χ.). Πρόκειται για πζντε αυτοτελι, αφθγθματικά «ιςτοριματα»– 

διαςκευαςμζνα ςε δραματικι μορφι και για κεατρικι απόδοςθ, τα οποία 

ςυνζχονται κεματολογικά ςε ζνα ενιαίο ιςτορικό-πολιτικό διακείμενο. Τα 



κεφάλαια ανα-διθγοφνται ιςτορίεσ όπωσ το Κυλώνειο Άγοσ, θ νομοκεςία του 

Σόλωνα κ.ά. Οι ιςτορίεσ αυτζσ παρουςιάηονται για πρώτθ φορά ςε κεατρικι 

μορφι ςε ςθμαίνοντεσ αρχαιολογικοφσ τόπουσ και μουςεία· τα πλζον ιδεώδθ –

για τθν παράςταςι τουσ – «κζατρα». 

Συντελεςτζσ: 

Μετάφραςθ-Διαςκευι: Γιάννθσ Λιγνάδθσ 

Ιςτορικι Τεκμθρίωςθ-Επιμζλεια: Ανδρονίκθ Μακρι 

Σκθνοκεςία: Βαςίλθσ Παπαβαςιλείου 

Κοςτοφμια / Βοθκόσ Σκθνοκζτθ: Νικολζτα Φιλόςογλου 

Κίνθςθ: Ερμισ Μαλκότςθσ 

Διανομι (αλφαβθτικά): Αλεξάνδρα Αϊδίνθ, Μάνοσ Βαβαδάκθσ, Κώςτασ Κοράκθσ, 
Άγγελοσ Μποφρασ, Κατερίνα Πατςιάνθ 

 

Χρήςιμεσ πληροφορίεσ 

Η εκδιλωςθ προςφζρεται δωρεάν από το Υπουργείο Πολιτιςμοφ και 

Ακλθτιςμοφ.  Σο μόνο αντίτιμο είναι το ειςιτήριο (ολόκληρο 6 ευρώ, μειωμζνο 

3 ευρώ) για την είςοδο ςτον Αρχαιολογικό Χώρο και Μουςείο.  

Το Αρχαιολογικό Μουςείο Βραυρώνασ κα είναι ανοιχτό από τισ 19:00 ζωσ το 

τζλοσ τθσ εκδιλωςθσ. 

 

Είναι υποχρεωτική η προκράτηςη θζςησ εδώ:  

https://digitalculture.gov.gr/2020/07/athineon-politia-apo-ton-thisea-ston-

solona-8/ 

Ώρα προςζλευςθσ: 19:00 

Ώρα ζναρξθσ: 19:30 

Για λόγουσ αςφαλείασ και για την αποφυγή καθυςτερήςεων και ςυνωςτιςμοφ 

ςυνιςτάται η ζγκαιρη προςζλευςη. 

https://digitalculture.gov.gr/2020/07/athineon-politia-apo-ton-thisea-ston-solona-8/
https://digitalculture.gov.gr/2020/07/athineon-politia-apo-ton-thisea-ston-solona-8/


Σθμειώνουμε ότι οι κεατζσ κα πρζπει να τθροφν τισ οδθγίεσ και ςυςτάςεισ τθσ 

Επιτροπισ Εμπειρογνωμόνων COVID-19 του Υπουργείου Υγείασ για τθν αςφαλι 

προςζλευςθ ςτουσ Αρχαιολογικοφσ Χώρουσ και τα Μουςεία. Ιςχφει ο κανόνασ 

τθσ απόςταςθσ των 1,5 μζτρων κατ’ ελάχιςτον για ανοικτοφσ χώρουσ και 2 

μζτρων για κλειςτοφσ χώρουσ.  

 

Η χρήςη μη ιατρικήσ μάςκασ είναι απαραίτητη καθ’ όλη τη διάρκεια τησ 

εκδήλωςησ, καθώσ και εντόσ του Αρχαιολογικοφ Μουςείου. 

 


