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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 
 

«ΑΝΤΙΓΟΝΗ» του Σοφοκλή 
                                                  -τραγωδία δωματίου- 

από το Κέντρο Παραστατικών Τεχνών ΜΙΤΟΣ 
 
Αίμονας (στον πατέρα του Κρέοντα): Μην έχεις μία μόνο γνώμη, ότι αυτό που λες εσύ 
είναι το σωστό και τίποτα άλλο. Όποιος νομίζει πως μόνο αυτός σκέφτεται σωστά ή ότι 
μόνο αυτός έχει γλώσσα και τόλμη, αυτόν αν τον ανοίξεις να δεις, άδειος θα είναι. 
 
 
Το Κέντρο Παραστατικών Τεχνών ΜΙΤΟΣ προγραμματίζει την πρεμιέρα της νέας 
θεατρικής του παραγωγής, «Αντιγόνη» του Σοφοκλή μια τραγωδία δωματίου σε 
σκηνοθεσία Έλενας Αγαθοκλέους, για τις 21 Δεκεμβρίου στο Δημοτικό Κέντρο Τεχνών 
Λεμεσού – Αποθήκες Παπαδάκη. 

Γνωρίζουμε πως η πόλη μόλις έχει βγει από έναν πόλεμο, άρα η ηρεμία είναι 
απαιτούμενο. Η επερχόμενη σύγκρουση όμως της Αντιγόνης με τον Κρέοντα, σχετικά με 
την ταφή ή όχι του νεκρού αδελφού της Πολυνείκη, προκαλεί νέες αναταράξεις στην 
πόλη. Αυτοί οι δύο όχι μόνο δεν μετακινούνται από τη θέση τους, αλλά και 
υπερασπι ζονται με τυφλο  και απο λυτο τρο πο τη γνω μη τους, η Αντιγόνη θεωρεί πως 
φέρει το χρέος του οίκου και από την άλλη ο Κρέοντας δεν κάνει εξαιρέσεις στους 
νόμους που ο ίδιος μόλις έφερε ως νέος άρχοντας. Ένας νέος κύκλος αίματος ανοίγει, ο 
τελευταίος για την οικογένεια των Λαβδακιδών. 

‘Άπολις  ει ναι και ο ε νας, ‘α πολις  και ο α λλος λε ει ο θεωρητικο ς Κορνη λιος 
Καστορια δης. Αφη νουν δηλαδη  το μη καλο  να κατοικη σει και εμποδι ζουν την ευ ρυθμη 
λειτουργι α της πο λης. Γιατι  ο ποιος θε λει να ακου ει μο νο τον εαυτο  του, ακο μη κι αν ε χει 
δι καιο, αποδεικνυ εται α δικος. Το καλο  και το κακο , ως εκ του του, δεν κατανοει ται με 
ο ρους ηθικολογι ας, αλλα  πολιτικα . Η δι καιη πολιτικη  πρα ξη, για να ει ναι αυθεντικα  
δι καιη, πρε πει να λαμβα νει υπο  η ο χι μο νο στενα  πολιτικου ς παρα γοντες, αλλα  και 
πολλου ς α λλους μη-πολιτικου ς.  

Η παρα σταση «Αντιγο νη» του ΜΙΤΟΣ δεν εστια ζει στην ανωτερο τητα του θει ου νο μου 
απε ναντι στον ανθρω πινο, αλλα  στην ανα γκη να ακου ει ο ε νας τον α λλο, να μελετα  την 
α λλη α πο η, γιατι  κανει ς δεν ε χει ποτε  δι καιο μο νος του (στ. 707). Είναι μια πολιτική 
συζήτηση, μια δημόσια κουβέντα περί των νόμων της πόλεως, που θα πραγματοποιηθεί 
σε χώρους τέχνης σε Λεμεσό και Λευκωσία. Η παραγωγή θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του 
προγράμματος χορηγιών του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου ΘΥΜΕΛΗ. 
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Η ομάδα της παράστασης είναι: 
Σκηνοθεσία/ δραματουργία – Έλενα Αγαθοκλέους 
Επεξεργασία κειμένου – Ράνια Ιακώβου, Έλενα Αγαθοκλέους 
Xρήση χώρου/ κοστούμια – Μυρτώ Σαρμά 
Μουσική – Μαριάννα Μιχαήλ 
Κίνηση – Ελεάνα Αλεξάνδρου 
Βοηθός Σκηνοθέτη – Κωνσταντίνα Peter 
 
Αντιγόνη – Στυλιάνα Ιωάννου 
Ισμήνη – Ελεάνα Αλεξάνδρου 
Κρέοντας – Μιχάλης Ασιήκκας 
Φύλακας, Άγγελος – Ευριπίδης Δίκαιος  
Αίμονας – Νεκτάριος Θεοδώρου 
Τειρεσίας – ο ποιητής Μάριος Αγαθοκλέους 
 
Γραφιστικά: ReCompulsive Behaviours 
Εκτέλεση παραγωγής / επικοινωνία – Κωνσταντίνα Peter 
Παραγωγή ΜΙΤΟΣ www.mitos.org.cy 
 
Χορηγοί: Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου, Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου 
Χορηγοί Επικοινωνίας: ΡΙΚ, Kανάλι6 
Υποστηρικτές: Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου – Τμήμα Καλών Τεχνών 
                              Δήμος Λεμεσού – Δημοτικό Κέντρο Τεχνών 
                              Γκαράζ 
                              Παλιό Ξυδάδικο 
                              Παραπλεύρως Παραγωγές 
  
 
Πληροφορίες: 
21, 22,28,29 Δεκεμβρίου, 4 και 5 Ιανουαρίου 19:00 
23 Δεκεμβρίου, 3 Ιανουαρίου 20:30 
Λεμεσός, Δημοτικό Κέντρο Τεχνών  Λεμεσού – Αποθήκες Παπαδάκη 
 
11,12 Ιανουαρίου 19:00 
10,13 Ιανουαρίου 20:30 
Λευκωσία, Γκαράζ 
 
Eπικοινωνία 97 879793 
Εισιτήρια €12 
www.soldoutticketbox.com 
Σε όλα τα καταστήματα Stephanis 
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