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Μεηάθξαζε :                                     Θξαζύβνπινο ηαύξνπ 
Σθελνζεζία :                                     Έιιε Βνδηθηάδνπ 
Σθεληθά - θνζηνύκηα :                        Υάξεο επεληδήο 
Μνπζηθή - δηεύζπλζε νξρήζηξαο:     Γηνλύζεο Κνύηζεο 
Μνπζηθή εθηέιεζε:                            Κξαηηθή Οξρήζηξα Αζελώλ 
Φσηηζκνί:                                          Νίθνο Σζειέο 
Ηρνιεςία:                                         Αιέμεο Μαηζνύθαο 

 
 
Τν ζέαηξν «ΘΤΜΔΛΗ» από ηδξύζεώο ηνπ είλαη έλα από ηα ζέαηξα κε παξάδνζε ζην αξραίν δξάκα. Η 

Έιιε Βνδηθηάδνπ, γλσζηή ηξαγσδόο ηνπ Δζληθνύ Θεάηξνπ, κεηέθεξε όι’ απηά ηα ρξόληα ζην ζέαηξό ηεο σο 
πξσηαγσλίζηξηα θαη ζθελνζέηεο ηελ αηκόζθαηξα ησλ κεγάισλ παξαζηάζεσλ πνπ ζθξάγηζαλ ηε ρξπζή επνρή 
ηεο Δπηδαύξνπ απνδίδνληαο ηελ αξραία ηξαγσδία ζε θιαζζηθή γξακκή, αλαδεηθλύνληαο ηε κεγαινπξέπεηα ηνπ 
Λόγνπ ησλ κεγάισλ ηξαγηθώλ πνηεηώλ θαη ηεξώληαο κε ζπλέπεηα ηε ζθελνζεηηθή γξακκή ησλ κεγάισλ 
ζεαηξαλζξώπσλ ηεο επνρήο απηήο (Γεκήηξε Ρνληήξε, Αιέμε νινκνύ, 
Αιέμε Μηλωηή, ωθξάηε Καξαληηλνύ, Σάθε Μνπδελίδε θ.α.)   

 
 

Η παξάζηαζε αξραίνπ 
δξάκαηνο ΔΛΔΝΗ, όπσο παίδεηαη 
ζήκεξα από 12 εζνπνηνύο ηαγκέλνπο 
θαη κπεκέλνπο ζην απαηηεηηθό απηό είδνο 
ζεάηξνπ, λεόηεξνπο θαη παιηόηεξνπο, 
θάησ από ηε ζθελνζεηηθή ηεο κπαγθέηα 
απνηειεί ην ζπλδεηηθό θξίθν ηνπ ρζεο κε 
ην ζήκεξα απνδεηθλύνληαο ηε 
δηαρξνληθόηεηα ηνπ θιαζζηθνύ ζηε 
ζύγρξνλε ζεαηξηθή πξαγκαηηθόηεηα. 

 
 
 
 

Έιιε Βνδηθηάδνπ                                                                                Έιιε Βνδηθηάδνπ – Καηίλα Παμηλνύ 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Λίγα ιόγηα γηα ην έξγν: 

Τν είδσιν κηαο γπλαίθαο πξνθάιεζε ηνλ 
Τξσηθό πόιεκν θαη όρη ε ίδηα ε Ειέλε, γηαηί ε Ήξα 
πεηζκαησκέλε κε ηνλ Πάξε πνπ δηάιεμε ηελ Αθξνδίηε 
θαη όρη εθείλε γηα ην βξαβείν ηεο νκνξθηάο, ηνπ έδσζε 
αληί γηα ηελ Ειέλε, δώξν ηεο Κύπξεο πξνο ηνλ Πάξε, 
ηνλ «ίζθην» ηεο Ειέλεο, κηα λεθέιε. 
 Ο Εξκήο βνεζνύκελνο από ην Δία θέξλεη ηελ 
πξαγκαηηθή Ειέλε ζηελ Αίγππην θάησ από ηε 
θξνληίδα ηνπ ελάξεηνπ Πξσηέα, βαζηιηά ηεο Αηγύπηνπ. 
Μεηά ην ζάλαηό ηνπ όκσο ν γηνο ηνπ Θενθιύκελνο 
ζέιεη λα ηελ παληξεπηεί θαη ηελ πηέδεη λα δερηεί απηό ην 
γάκν. Η Ειέλε βξίζθεη άζπιν ζηνλ ηάθν ηνπ Πξσηέα. 
Με ηελ είζνδν ηνπ Τεύθξνπ πιεξνθνξείηαη ε Ειέλε ηελ 
θαηαζηξνθή ηεο Τξνίαο θαη ην ρακό ηνπ Μελέιανπ, ηνπ 
άληξα ηεο.  
 Ειιελίδεο ζθιάβεο, ν ρνξόο ηεο ηξαγσδίαο, 
παξεγνξνύλ ηελ «ζξελνύζα» Ειέλε, ηε ζπκβνπιεύνπλ 
θαη ηελ πείζνπλ λα ξσηήζεη ηε κάληηζζα Θενλόε, 
αδειθή ηνπ Θενθιύκελνπ, γηα ηε κνίξα ηνπ άληξα ηεο. 
 Μεηά από πνιιά ρξόληα, ν Μελέιανο πνπ 
λαπαγόο θηάλεη ζηελ Αίγππην, ζπλαληάηαη κε ηελ 
πξαγκαηηθή γπλαίθα ηνπ, ελώ ε άιιε, ε λεθέιε, 
εμαθαλίδεηαη ζηνλ αηζέξα. Η Θενλόε βνεζά ηνπο δύν 
ζπδύγνπο λα δξαπεηεύζνπλ. Η Ειέλε θαηαζηξώλεη ην 
ζρέδην απνδξάζεσο θαη νη δπν ηνπο θαηνξζώλνπλ λα 
μεγειάζνπλ ηνλ Αηγύπηην βαζηιηά θαη λα θύγνπλ γηα ηελ 
Ειιάδα.  
 

 
 
 
 
 
    Η παξάζηαζε έρεη παξνπζηαζηεί ζε κεγάια Φεζηηβάι ζε όιε ηελ Διιάδα.    

         Ο ζίαζνο είλαη 15κειήο (12 εζνπνηνί θαη 3 ηερληθνί). 

 

 




