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Ο Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου, η εταιρία αρτivities και το ΔΗΠΕΘΕ Βόλου, στα πλαίσια του 26ου
Φεστιβάλ Οινιάδων θα παρουσιάσουν το Σάββατο 21 Ιουλίου στις 21:30 την τραγωδία του
Σοφοκλή Οιδίπους Τύραννος

Το εργο είναι σε σκηνοθεσία Τσέζαρις Γκραουζίνις, με τους Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη
και
Αιμίλιο Χειλάκη
στους πρωταγωνιστικούς ρόλους.

Την Θήβα ταλαιπωρεί ένας φοβερός λοιμός. Ο χρησμός ορίζει ότι η πόλη θα σωθεί μόνο αν
τιμωρηθεί ο δολοφόνος του προηγούμενου βασιλιά Λάιου. Ο Οιδίπους, που βασιλεύει τώρα,
ζητά να βρεθεί εκείνος που σκότωσε το Λάιο. Ο μάντης Τειρεσίας κατηγορεί τον Οιδίποδα
ότι εκείνος είναι το μίασμα της πόλης. Ο Οιδίπους εξαγριώνεται υποψιάζεται συνωμοσία
εναντίον του. Στην πορεία αναζήτησης του δολοφόνου αποκαλύπτεται σταδιακά η αλήθεια,
ο ήρωας ανακαλύπτει ποιος πραγματικά είναι. Γιος και φονιάς του βασιλιά Λάιου αλλά και
σύζυγος της μητέρας του Ιοκάστης. Ύστερα από την αποκάλυψη της τραγικής και
αναπόφευκτης μοίρας η Ιοκάστη απαγχονίζεται. Ο Οιδίπους αυτοτυφλώνεται.
Στα τελευταία λόγια του χορού ο Σοφοκλής γράφει: «…Για ότι πεθαίνει περίμενε τη
στερνή του μέρα, προτού το μακαρίσεις…»
Αυτή η υποβλητική ιστορία, που την ωρίμασαν χιλιάδες χρόνια, αποκαλύπτει πόσο
εφήμερη είναι η ανθρώπινη ευημερία και η δόξα. Πόσο εύθραυστη είναι η ελπίδα μας για την
αιώνια και σταθερή αίσθηση της ασφάλειας και της ειρήνης.
Η πρόθεση όμως του Τσέζαρις Γκραουζίνις στο ανέβασμα της παράστασης αυτής, δεν είναι
η διδακτική (αν και σοφή) διακήρυξη της ανάγκης να υπακούσει κανείς το πεπρωμένο του.
Ειδικά τώρα, ειδικά εδώ, τον ελκύει η ευκαιρία να μιλήσει για το αναφαίρετο δικαίωμα και
την ευκαιρία να παραμείνει ο άνθρωπος περήφανος ακόμα και στην πιο καταστροφική
κατάσταση και να αποδεχθεί την όποια κατάρα με αξιοπρέπεια.
Με άλλα λόγια, να αποδοθεί τιμή σε έναν άνθρωπο, που υποκλίνεται στην τρομερή του
μοίρα, χωρίς να ταπεινώνεται.
Παίζουν οι ηθοποιοί:
Αιμίλιος Χειλάκης
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Χρήστος Σαπουντζής
Κώστας Κορωναίος
Αλμπέρτο Φάις
Γιάννης Τσεμπερλίδης
Κώστας Σειραδάκης
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Παναγιώτης Εξαρχέας
Ονίκ Κετσογιάν
Γιώργος Παπανδρέου
Τζεφ Μααράουι.
Μετάφραση
Μίνως Βολανάκης
Σκηνοθεσία
Τσέζαρις Γκραουζίνις
Σκηνικά – Κοστούμια
Κέννι Μακλέλλαν
Φωτισμοί
Νίκος Βλασόπουλος
Μουσική
Δημήτρης Θεοχάρης
Βοηθός σκηνοθέτη
Μάρω Παπαδοπούλου
Διεύθυνση παραγωγής
Γεωργία Παναγιωτοπούλου
Φωτογραφίες
Γιάννης Βασταρδής
Δημιουργικό
Kiss My Art, Μαρία Παναγιωτονάκου
ΠΑΡΑΓΩΓΗ
αρτivities
ΔΗΠΕΘΕ ΒΟΛΟΥ
Υπό την αιγίδα του ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΘΗΝΩΝ

Η τιμή εισιτηρίου είναι 14€ το εκπτωτικό και 17€ το κανονικό, στην προπώληση είναι 14€
για όλους έως και 48 ώρες πριν την παράσταση
Σημεία προπώλησης
1. Τσουλήθρα στη βανίλια Καφε - Ζαχαροπλαστειο - Αναστασιάδη κ' Παπαθανάση Αγρίνιο – 2641100786
2. Δημοτική Πινακοθήκη – 26310 22134
3. ηλεκτρονική προπώληση www.ticketwest.gr
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