
Η τραγωδία «Ικέτιδες» ….στο Δίον 

  Στις 21 και 22/09/2017 στο Δίον έγινε η Διεθνής Συνάντηση Αρχαίου Θεάτρου 

υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού. Στη συνάντηση αυτή η θεατρική 

ομάδα του 4
ου

 ΓΕΛ Σερρών συμμετείχε με την τραγωδία «Ικέτιδες». Μετά από 

παράκληση της Οργανωτική Επιτροπής η θεατρική ομάδα έδωσε και δεύτερη 

παράσταση επειδή το ζήτησαν πολλά σχολεία που συμμετείχαν και επιθυμούσαν 

να την παρακολουθήσουν. 

 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ:  

Κείμενο:   Ευριπίδη  «Ικέτιδες» 

Μετάφραση: Στάθης Παπακωνσταντίνου (Διευθυντής 4
ου

 ΓΕΛ- Φιλόλογος) 

Επιμέλεια κειμένου: Ολυμπία Παχαδίρογλου 

Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων της Δ.Δ.Ε. Σερρών: Σοφία  Ευθυμιάδου 

Υπεύθυνες καθηγήτριες: Φανή Αποστόλου (καθ.  Αγγλικών), Μαρία Παλάζη 

(φιλόλογος), Ολυμπία Παχαδίρογλου (φιλόλογος) 

Αγωγή λόγου- θεατρική εμψύχωση-χοροκίνηση: Νίκος  Βεργίδης (καθηγητής 

Δραματικής τέχνης- σκηνοθέτης) 

Μουσική Σύνθεση: Τάσος Φουρλάκης (καθ. Μουσικής) 



Μουσική Διδασκαλία:  Χρύσα Δεμερτζή (καθ. Μουσικής) 

Σκηνογραφία: Νίκος  Γεωργιάδης 

 

 ΔΙΑΝΟΜΗ  ΡΟΛΩΝ (με σειρά εμφάνισης) 

Μαλλιά  Βασιλική:  Αίθρα 

Νικολαίδης  Σάββας: Θησέας 

Αναστασιάδης   Νίκος:  Άδραστος 

Αγγειοπλάστη  Κύρα:  χορός 

Καλαιτζή  Θεοδώρα:  χορός 

Κουκνάκου  Θεοδώρα:  χορός 

Μπακαλούδη Αναστασία:  χορός 

Νικηφόρου  Δάφνη:   χορός 

Οικονόμου  Βίκυ:  χορός 

Παπαποστόλου  Σταυρούλα: χορός 

Τσιαντζή  Φωτεινή:  χορός 

Φεγγομύτη  Ελένη:   χορός 

Αβραμίδης  Άρης:  κήρυκας 

Σαρρής  Γιάννης:  Άγγελος 

Γκαγκάρης  Άγγελος:  Ίφις 

Αγάπογλου  Γρηγορία:  Ευάδνη 

Μποτζεκίδης  Γιώργος:  παις 

Αστερίου  Αδαμάντιος:  παις 

Γούλα  Ιωάννα :  Αθηνά 

 

«Οι "Ικέτιδες" του Ευριπίδη, αποτελούσε στοίχημα για μας, λόγω των 

ιδιαιτεροτήτων και των δυσκολιών του: απαιτητικό κείμενο, ιδιαίτερα 

δραματικές σκηνές, χορευτικές κινήσεις, τραγούδι και σκηνικά. Τώρα, στο τέλος 

της πολύμηνης προετοιμασίας θέλουμε να πιστεύουμε ότι το στοίχημα 



κερδήθηκε, χάρη στην ακαταπόνητη και άοκνη προσφορά όλων των 

συντελεστών, ιδιαίτερα όμως των μαθητών μας, που υπερέβαλαν εαυτούς 

επιδεικνύοντας ωριμότητα, συνέπεια, υπομονή κι επιμονή για την επίτευξη του 

καλύτερου δυνατού αποτελέσματος. 

Είμαστε περήφανες για αυτά τα παιδιά που αφειδώλευτα προσπάθησαν να 

μυηθούν στην δραματική τέχνη του αρχαίου Ελληνικού πνεύματος,  στη 

«διδασκαλία» αξιών, αρχών και μηνυμάτων τόσο επίκαιρων και διαχρονικών 

όπως αυτό του παράλογου του πολέμου και των συνεπειών του σε ζωντανούς και 

νεκρούς. Με τις Ικέτιδες, είμαστε πεπεισμένες πως οι μαθητές μας θα εγείρουν, 

με την «υποκρισία» τους, τον «έλεο» και τον «φόβο» των θεατών αλλά και την 

«κάθαρσιν» των ψυχών μας προάγοντας τον ανθρωπισμό σε κάθε άδικο και 

«κακώς κείμενο» της κοινωνίας μας. 

Στο πλαίσιο αυτό με την  παράστασή μας αγκαλιάζουμε όλα τα θύματα όλων των  

πολέμων που δυστυχώς συμβαίνουν και σήμερα, θρηνούμε με όλες τις μάνες που 

προσπέφτουν «ικέτιδες» για τα χαμένα παιδιά τους και απαιτούμε το δίκαιο και 

την ειρήνη για όλη την ανθρωπότητα».      

                                                     Φ.Αποστόλου, Μ.Παλάζη, Ολ.Παχαδίρογλου 

Πληροφορίες για το έργο 

Ανέβηκε μεταξύ 424 και 421 π. Χ. (1234 στίχοι) 

 Χορός : Γυναίκες από το ΄Αργος, μητέρες των 7 επί Θήβας. Πρόσωπα: Αίθρα, 

Θησέας, Άδραστος, Θηβαίος κήρυκας, Άγγελος, Ευάδνη, ΄Ιφης, Παίδες, Αθηνά. 

Υπόθεση 

Η Αίθρα (μητέρα του Θησέα) περικυκλωμένη από τις μητέρες των 7 

σκοτωμένων λοχαγών στη Θήβα προλογίζει το έργο. Βρισκόμαστε στο ιερό της 

Δήμητρας στην Ελευσίνα. Ο Άδραστος, βασιλιάς του Άργους, δεν μπόρεσε να 

πάρει τους νεκρούς του για να τους θάψει και ζητά τη βοήθεια του Θησέα . 

Ο Θησέας έρχεται. Ακολουθεί διάλογος ανάμεσά τους. Ο Θησέας τον προσβάλλει 

και τον μειώνει. Αρνείται τη βοήθεια. Η Αίθρα παρεμβαίνει. Ζητά απ' το γιο της 

να δώσει έμφαση όχι στην ύβρη των Αργείων που εκστράτευσαν, αλλά στο θρήνο 

των μητέρων, που ικετεύουν για τα λείψανα των παιδιών τους. Ο Θησέας 

ετοιμάζεται ν' αποστείλει κήρυκα στον Κρέοντα, όταν φτάνει Θηβαίος κήρυκας 

που αξιώνει από τους Αθηναίους το διώξιμο των ικέτιδων και του Αδράστου. 

Ακολουθεί μια αντέγκληση με τον Θησέα που υπερασπίζεται το δημοκρατικό 

πολίτευμα σε αντίθεση με τον κήρυκα που υμνεί την μοναρχία. Οι Αθηναίοι 

επιβλήθηκαν και εξασφάλισαν την αναίρεση των νεκρών. Ακολουθεί επιτάφιος 

λόγος του Αδράστου και σκηνή με την Ευάδνη, κόρη του Ίφη, που θέλει να πέσει 

στην πυρά ακολουθώντας στο θάνατο τον άντρα της (Καπανέα). Στη σκηνή 

εμφανίζονται τα παιδιά των σκοτωμένων φέρνοντας  λάρνακες για την τέφρα και 



ακολουθεί θρήνος. Ο Άδραστος αποχωρεί με υπόσχεση αιώνιας πίστης, στους 

Αθηναίους. Επεμβαίνει η «από μηχανής θεός» Αθηνά που ζητά να ενισχύσουν την 

υπόσχεσή τους οι Αργείοι με ένορκη συνθήκη. 

 




