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Ποιος είναι σ μερα ο  ρ ας και τι σημαίνει ηρ ισμός; 

Πόση καταστρο   και πόσο θυμό μπορεί να αντέ ει ο άνθρ πος; 
 ιατί η εμ ύλια σύ κρουση αποδεί θηκε τόσο ελληνικό  αινόμενο; 

 
Η ΙΛΙΑΔΑ είναι αναμ ισβ τητα το κορυ αίο έρ ο του ελληνικού 

πολιτισμού, μέσα στο οποίο καθρε τίζεται ό ι μόνο η ελληνικ  ιστορία, 
αλλά και η ελληνικ  συμπερι ορά απέναντι στα με άλα θέματα της 

ύπαρ ης και της ιστορίας ενός λαού που έμελλε να επαναλάβει τα ίδια 

κατορθώματα και τα ίδια τρα ικά λάθη. 
 

Μιλώντας  ια τον πόλεμο, αλλά και  ια την προσ πικ  αναμέτρηση,  ια 
τον ηρ ισμό,  ια τη  ιλοδο ία,  ια τη ζ   και το θάνατο, η ΙΛΙΑΔΑ 

κατα έρνει να εκ ράσει ό ι μόνο κάτι απόλυτα ελληνικό αλλά και κάτι 
που διακρίνει όλους τους πολιτισμούς της Μεσο είου. Ό ι μόνο εμάς 

αλλά και τους άλλους. Ό ι μόνο τους Έλληνες αλλά και τους 
«βάρβαρους». 

 
Η ΙΛΙΑΔΑ του Στάθη Λιβαθινού, το συ κλονιστικό έπος του  μ ρου, 

προσθέτει το Διεθνές Φεστιβάλ ΚΥΠΡΙΑ στην επιτυ ημένη διεθν  της 
περιοδεία που  δη περιλαμβάνει παραστάσεις στο Φεστιβάλ Αθηνών 

(6/2013), στο Εθνικό Θέατρο του Άμστερνταμ (10/2013), στο Διεθνές 
Θεατρικό Φεστιβάλ της Μέριδας (7/2014) και προ ραμματισμένες 

παραστάσεις στο Εθνικό Θέατρο της Μαδρίτης (10/2014). 



 
 

Στάθης Λιβαθινός – Βιο ρα ικό Σημεί μα 
 

 ενν θηκε στην Αθ να. 
Είναι από οιτος της Δραματικ ς Σ ολ ς του Πέλου Κατσέλη και της 

Α  λικ ς Φιλολο ίας του Πανεπιστημίου Αθηνών.Ερ άστηκε  ς 
ηθοποιός με το Ελληνικό Λα κό Θέατρο του Μάνου Κατράκη (1 81-

1 83). Σπούδασε σκηνοθεσία στο Κρατικό Ινστιτούτο Θεάτρου της 
Μόσ ας (1 84-1  0), απ  όπου απο οίτησε αριστού ος με M.A. 

 
Βραβεύτηκε με το Bραβείο Κριτικών Μόσ ας  ια τη διπλ ματικ  του 

παράσταση,  ι Ρόζεν κραντς και  κίλντενστερν Πέθαναν του Τ. 
Στόππαρντ, στο Ακαδημα κό Θέατρο Μα ιακό σκι της Μόσ ας το 1990. 

Βραβεύτηκε με το Βραβείο  έου Δημιουρ ού από την Έν ση Κριτικών 
Θεάτρου, το 2002.  ια τις σκηνοθετικές του δουλειές τιμ θηκε με το 

Βραβείο Φώτος Πολίτης (2001-2003). 

 
Δίδα ε το μάθημα της Σκηνοθεσίας στο Τμ μα Θεατρικών Σπουδών του 

Πανεπιστημίου Πατρών (1997-1999). 
 

Έ ει διδά ει Υποκριτικ  και Σκηνοθεσία στο Τμ μα Μετεκπαίδευσης 
Ηθοποιών του Πανεπιστημίου Harvard της Βοστώνης (American 

Repertory Theatre, 2001-2003). 
 

Από το 2001-2007  ταν Καλλιτε νικός Υπεύθυνος της Πειραματικ ς 
Σκην ς του Εθνικού Θεάτρου επί διευθύνσε ς  ίκου Κούρκουλου. Εκεί 

ίδρυσε την πρώτη Σ ολ  Σκηνοθεσίας Θεάτρου και Μετεκπαίδευσης 
Ηθοποιών στην Ελλάδα (2001-2005). 

 
Μερικές από τις παραστάσεις που έ ει σκηνοθετ σει: 

Εθνικό Θέατρο (Πειραματικ  Σκην ): Α άπης Α ώνας Ά ονος του  . 

Σαί πηρ (2001), 
Αυτό που δεν Τελειώνει, εκδο   Ι & IΙ, Ελληνικ  Ποίηση του 20ου 

αιώνα (2002, 2004), 
Μολιέρος του Μι . Μπουλ κάκοβ (2004), 

Ηλίθιος του Φ.  τοστο ιέβσκι (2007) 
Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδας: Βασιλιάς Λ ρ του  . Σαί πηρ (2009) 

Θέατρο  δού Κε αλληνίας: Η Φόνισσα του Α. Παπαδιαμάντη (2011) 
Θέατρο Ακροπόλ: Ερ τόκριτος του Β. Κορνάρου (2011) 

 
Μετά ραση: Δ. . Μαρ νίτη 

Σκηνοθεσία: Στάθης Λιβαθινός 
Σκηνικ  Διασκευ  & Επε ερ ασία: Στάθης Λιβαθινός, Έλσα Ανδριανού 



με τη συμβολ  τ ν ηθοποιών της παράστασης 
 

Ερμηνεύουν: Λευτέρης Α  ελάκης, Αρ υρώ Ανανιάδου, Βασίλης 
Ανδρέου, Δημ τρης Ήμελλος,  ίκος Καρδώνης,  ε έλη Κουρ , 

 εράσιμος Μι ελ ς, Διονύσης Μπουλάς,  ιάννης Πανα όπουλος, Μαρία 
Σαββίδου, Χρ στος Σου άρης, Άρης Τρουπάκης, Αμαλία Τσεκούρα, 

 ιώρ ος Τσιαντούλας,  ιώρ ος Χριστοδούλου 
 

Kρουστά: Μανούσος Κλαπάκης 
 


