
Page 1 of 5 
 

Αθήνα 15/6/2016 

Αρ.πρωτ.:479 

«ΑΝΤΙΓΟΝΗ» του Σοφοκλή & «ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ» του Αριστοφάνη 

στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου 

Συνάδελφοι/σες 

Ο Σύλλογος μας σε συνεργασία με το Εθνικό Θέατρο σας προσκαλεί να 

παρακολουθήσετε , στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου, δύο από τα κορυφαία έργα της 

αρχαίας ελληνικής γραμματείας και από τα σημαντικότερα της παγκοσμίας λογοτεχνίας:  

● <<Αντιγόνη>>  του Σοφοκλή 

● <<Λυσιστράτη>>  του Αριστοφάνη 

 

Τιμές εισιτηρίων: 

·       16€ ανά άτομο, στο άνω διάζωμα. 

·       26€ ανά άτομο, στο κάτω διάζωμα. 

 

Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται η μετάβασή σας στην Επίδαυρο και η επιστροφή σας με 
πολυτελή πούλμαν του Εθνικού Θεάτρου. 

 

Στα πούλμαν θα υπάρχουν θεατρολόγοι, οι οποίοι θα κάνουν παρουσίαση και ανάλυση των 
έργων στο κοινό.  

 

Τα πούλμαν αναχωρούν τις ημέρες των παραστάσεων από τη στάση ΡΕΞ (Πανεπιστημίου 48, 
στο κέντρο της Αθήνας), στις 16:00 μ.μ. 

 

Ημέρες παραστάσεων: 

● Αντιγόνη, Παρασκευή 15/7 και Σάββατο 16/7 

● Λυσιστράτη, Παρασκευή 5/8 και Σάββατο 6/8 
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Οι συνάδελφοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή, ως την 

Τετάρτη 29/6 για την Αντιγόνη και ως την Πέμπτη 14/7 για την Λυσιστράτη, στα τηλέφωνα του 

Συλλόγου: 2103626025, 2103644026, 2103644027, 2103638992. Οι δικαιούχοι των εισιτηρίων 

θα ενημερωθούν, μετά την ανωτέρω ημερομηνία, για τον τρόπο παραλαβής τους. 

 

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας  λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων. 

 

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

                  Ο Πρόεδρος               Ο Γεν. Γραμματέας 
 

Μέρκος Δημήτριος                Γεωργιόπουλος Διονύσιος 
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ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 

 Αντιγόνη  Σοφοκλή 

Η σύγκρουση μεταξύ των δύο γιων του Οιδίποδα, Πολυνείκη και Ετεοκλή, για τον θρόνο της 

Θήβας έχει τελειώσει. Τα δύο αδέλφια βρίσκονται νεκρά στο πεδίο της μάχης. Ο Κρέων, ο νέος 

βασιλιάς της Θήβας, έχει δώσει διαταγή να παραμείνει άταφος ο Πολυνείκης, που πολέμησε 

ενάντια στην πατρίδα του. Όμως η αδελφή του νεκρού, Αντιγόνη, αποφασίζει να τον τιμήσει 

με την πρέπουσα ταφή. Συλλαμβάνεται και οδηγείται στον Κρέοντα, που, τηρώντας τους 

νόμους της πολιτείας, την καταδικάζει σε θάνατο. Ο βασιλιάς παραμένει αμετάπειστος ακόμη 

και μετά την παρέμβαση του γιου του, Αίμονα, και διατάζει να θαφτεί η Αντιγόνη ζωντανή σε 

μια σπηλιά. Ωστόσο, τα δεινά που έχει προβλέψει ο μάντης Τειρεσίας δεν θα αργήσουν να 

γίνουν πραγματικότητα. Η καθυστερημένη υπαναχώρηση του βασιλιά δεν θα προλάβει την 

καταστροφή. Η Αντιγόνη έχει απαγχονιστεί μέσα στη φυλακή της, ο Αίμονας έχει αυτοκτονήσει 

και η Ευρυδίκη, γυναίκα του Κρέοντα, ακολουθεί τον γιο της στο θάνατο. 

Η Αντιγόνη παρουσιάστηκε πιθανότατα στα Μεγάλα Διονύσια του 442 π.Χ και εκφράζει τους 

πνευματικούς προβληματισμούς που κυριαρχούσαν στην Αθήνα την περίοδο κατά την οποία 

ολοκληρωνόταν ο Παρθενωνας και ταυτόχρονα άρχιζε η σοφιστική. Στο έργο αυτό, ένα από τα 

αρτιότερα της αρχαίας ελληνικής δραματουργίας, η θεματική της σύγκρουσης μεταξύ των 

νόμων της ηθικής και των νόμων της πολιτείας φτάνει στην κορύφωσή της, με τους δύο ήρωες 

να επαληθεύουν την τραγική τους υπόσταση, κρατώντας, μέχρι τέλους, τη θέση στην οποία 

τους έφερε η μοίρα. 

 

Ταυτότητα παράστασης 

Μετάφραση: Δημήτρης Μαρωνίτης 

Σκηνοθεσία: Στάθης Λιβαθινός    

Σκηνικά-Κοστούμια: Ελένη Μανωλοπούλου  

Φωτισμοί: Αλέκος Αναστασίου    

Μουσική: Κορνήλιος Σελαμσής  

Διανομή (με αλφαβητική σειρά) 
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Μπέτυ Αρβανίτη, Δήμητρα Βλαγκοπούλου, Δημήτρης Λιγνάδης, Κώστας Καστανάς Αντώνης 

Κατσαρής (από Θ.Ο.Κ.), Αναστασία-Ραφαέλα Κονίδη, Μαρία Κωνσταντά, Βασίλης 

Μαγουλιώτης, Περικλής Μουστάκης, Νίκος Μπουσδούκος, Αστέρης Πελτέκης (από ΚΘΒΕ), 

Μαρία Σκούντζου, Ευτυχία Σπυριδάκη, Λυδία Τζανουδάκη, Στέλα Φυρογένη (από Θ.Ο.Κ.), 

Αντωνία Χαραλάμπους (από Θ.Ο.Κ.), Γιάννης Χαρίσης (από ΚΘΒΕ)    

 

 

Λυσιστράτη  Αριστοφάνη 

Ενώ ο Πελοποννησιακός Πόλεμος μαίνεται κρατώντας τους άντρες μακριά από τα σπίτια τους, 

η Λυσιστράτη πείθει τις γυναίκες της Αθήνας και της Σπάρτης να κάνουν αποχή από τα 

"συζυγικά τους καθήκοντα", με στόχο την κατάπαυση των εχθροπραξιών μεταξύ των δύο 

πόλεων. Ταυτόχρονα, οι γυναίκες προχωρούν σε κατάληψη του ταμείου δημοσίων πόρων, από 

τους οποίους χρηματοδοτούνται οι πολεμικές επιχειρήσεις. Η δράση των γυναικών έχει άμεσα 

αποτελέσματα και το στρατόπεδο των αντρών αντιδρά με όλους τους δυνατούς τρόπους. 

Μετά από υπαναχωρήσεις, διαπληκτισμούς και διαπραγματεύσεις, η ειρήνη επιτυγχάνεται και 

το γεγονός γιορτάζεται με ένα βακχικό γλέντι. 

Η Λυσιστράτη διδάχθηκε το 411 π.Χ., ενάμιση περίπου χρόνο μετά την καταστροφική ήττα που 

υπέστη η Αθήνα και η σύμμαχοί της κατά την εκστρατεία της Σικελίας. Μέσα σε αυτή την 

ατμόσφαιρα ο Αριστοφάνης απευθύνει μια ύστατη -εν μέρει φαρσική, εν μέρει τραγική- 

έκκληση για ειρήνη, γράφοντας το πιο αντιπολεμικό του έργο και ταυτόχρονα παραδίδει στην 

παγκόσμια λογοτεχνία ένα από τα ισχυρότερα σύμβολα γυναικείας επαναστατικότητας 

 

Ταυτότητα παράστασης: 

Μετάφραση: Δημήτρης Δημητριάδης 

Σκηνοθεσία: Μιχαήλ Μαρμαρινός   

Μουσική: Δημήτρης Καμαρωτός  

Σκηνικά: Γιώργος Σαπουντζής    

Κοστούμια: Μαγιού Τρικεριώτη    

Φωτισμοί: Thomas Walgrave 

Κίνηση: Χρήστος Παπαδόπουλος 
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Καλλιτεχνική Συνεργάτις: Έφη Θεοδώρου  

Βοηθός σκηνοθέτη: Θεοδώρα Καπράλου  

Διανομή (με αλφαβητική σειρά)  

Γιάννης Βογιατζής, Αθηνά Δημητρακοπούλου Λένα Δροσάκη, Ευαγγελία Καρακατσάνη, Άννα 

Κλάδη,  Λένα Κιτσοπούλου, Σοφία Κόκκαλη, Ειρήνη Μαρκή,  Αθηνά Μαξίμου,  Γιώργος 

Μπινιάρης, Ελένη Μπούκλη, Ηλέκτρα Νικολούζου Θέμης Πάνου,  Αγλαΐα Παππά, Λένα 

Παπαληγούρα,  Μαρία Σκουλά, Έλενα Τοπαλίδου,  Χάρης Τσιτσάκης Αιμίλιος Χειλάκης.  

Πιάνο: Λενιώ Λιάτσου 


