
Ικέτιδες - λίγα λόγια για την παράσταση 

Δύο Εθνικά Θέατρα, το Εθνικό Θέατρο και ο ΘΟΚ, συνεργάζονται για το ανέβασμα ενός 

εμβληματικού έργου. Μια τραγωδία για τον πόλεμο, τους νεκρούς αλλά και την υπαρξιακή 

αγωνία, την αξιοπρέπεια, τη πίστη και την αντοχή σε μια νέα μετάφραση από τον ποιητή Γιώργο 

Κοροπούλη. 

53 χρόνια μετά το μοναδικό της ανέβασμα από το Εθνικό Θέατρο σε σκηνοθεσία του Τάκη 

Μουζενίδη και 39 χρόνια από την πρώτη παράσταση του ΘΟΚ στην Επίδαυρο σε σκηνοθεσία 

Νίκου Χαραλάμπους, η τραγωδία σκηνοθετείται από τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή του Εθνικού 

Θεάτρου Στάθη Λιβαθινό, σε ένα εγχείρημα που θα στηριχθεί στη συνεργασία καλλιτεχνών από 

τις δυο χώρες. 

 

Οι μητέρες των Αργείων στρατηγών που έχασαν τη ζωή τους στη Θήβα πολεμώντας στο πλάι 

του Πολυνείκη προσπέφτουν Ικέτιδες στο βωμό της Δήμητρας στην Ελευσίνα.  Μαζί τους ο 

βασιλιάς του Άργους Άδραστος. Ζητούν τη βοήθεια του βασιλιά της Αθήνας Θησέα γιατί οι 

Θηβαίοι κρατούν τους νεκρούς και δεν επιτρέπουν την ταφή τους. 

Ο Θησέας ανταποκρινόμενος στο δίκαιο αίτημα ετοιμάζεται να στείλει μήνυμα στον βασιλιά της 

Θήβας Κρέοντα όμως τον προλαβαίνει η άφιξη Θηβαίου Κήρυκα που φέρνει το δικό του 

μήνυμα στον Θησέα:  Του ζητά να διώξει τον Άδραστο και τις μητέρες διαφορετικά θα τους 

επιτεθούν. 

Ο Θησέας οδηγεί τον στρατό της Αθήνας ενάντια στους Θηβαίους και φέρνει στην Ελευσίνα 

τους νεκρούς στρατηγούς όπου και τους καίουν. Η Ευάδνη σε ένα παραλήρημα ορμά στη φωτιά 



και καίγεται μαζί με τον άνδρα της Καπανέα. Μητέρες και παιδιά παίρνουν τον δρόμο της 

επιστροφής με τις στάχτες των αγαπημένων τους. 

Η τραγωδία γραμμένη το 422 π.Χ. φέρει τον απόηχο της μάχης στο Δήλιο το 424 π.Χ., δύο 

χρόνια πριν, όταν οι Θηβαίοι -σύμμαχοι της Σπάρτης- νίκησαν τους Αθηναίους και δεν τους 

άφηναν για μέρες να πάρουν και να θάψουν τους νεκρούς τους. 

Ταυτότητα παράστασης 

Μετάφραση: Γιώργος Κοροπούλης 

Σκηνοθεσία: Στάθης Λιβαθινός 

Σκηνικά-Κοστούμια: Γιώργος Σουγλίδης 

Φωτισμοί: Αλέκος Αναστασίου 

Μουσική: Άγγελος Τριανταφύλλου 

Χορογραφία: Φώτης Νικολάου 

Μουσική διδασκαλία: Μελίνα Παιονίδου 

Βοηθός σκηνοθέτης: Βασίλης Ανδρέου 

 

Βοηθός σκηνοθέτη: Μαρίνα Μυρτάλη 

Βοηθός σκηνογράφου – ενδυματολόγου: Μαρία Καλαμαρά 

 

ΔΙΑΝΟΜΗ:  

Μητέρες Αργείων στρατηγών 

Άννα Γιαγκιώζη 

Άνδρη Θεοδότου 

Κόρα Καρβούνη 

Τζίνη Παπαδοπούλου 

Αγλαΐα Παππά 

Μαρία Σαββίδου 

Κωνσταντίνα Τάκαλου 

Τάνια Τρύπη 

Νιόβη Χαραλάμπους 

 

Κάτια Δανδουλάκη: Αίθρα 

Άκης Σακελλαρίου: Θησέας 

Χρήστος Σουγάρης: Άδραστος 

Χάρης Χαραλάμπους: Κήρυκας 

Ανδρέας Τσέλεπος: Άγγελος 

Κατερίνα Λούρα: Eυάνδη 

Θοδωρής Κατσαφάδος: Ίφι 


