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Με το εμβληματικό, διαχρονικό κι ένα από τα σημαντικότερα έργα του Ευριπίδη, 
Τρωάδες, σε παραγωγή του Θεάτρου Ένα ανοίγει η φετινή διοργάνωση του «Διεθνούς 
Φεστιβάλ Αρχαίου Ελληνικού Δράματος». 
Στο στρατόπεδο των Αχαιών, στα παράλια της λεηλατημένης Τροίας, οι αιχμάλωτες 
Τρωαδίτισσες και η βασίλισσά τους, Εκάβη, θρηνούν για τα δεινά τους. Όσες έχουν 
απομείνει ζωντανές από την ξεκληρισμένη βασιλική οικογένεια θα δοθούν ως 
δώρο στους Αχαιούς, ενώ ο εγγονός της Εκάβης, ο μικρός Αστυάνακτας, γκρεμίζεται 
από τα τείχη, θύμα της σκληρότητας των κατακτητών. Οι φλόγες αφανίζουν την 
Τροία και οι γυναίκες, απελπισμένες, οδηγούνται στα πλοία που θα τις μεταφέρουν 
πέρα από το Αιγαίο, σκλάβες στα σπίτια των νικητών. Ο ανθρώπινος πόνος παίρνει 
οικουμενικές διαστάσεις. Ο θρήνος των γυναικών, μανάδων, συζύγων, αδελφών, 
ανθρώπινος και αποκαλυπτικός επισημαίνει για άλλη μια φορά τα «έργα» της 
ανθρώπινης φύσης. Μια ιστορία που (συνεχώς) επαναλαμβάνεται...
* Με αγγλικούς υπέρτιτλους

ΘΕΑΤΡΟ ΕΝΑ, Κύπρος 

ΤΡΩΑΔΕΣ του Ευριπίδη

THEATRO ENA, Cyprus

TROJAN WOMEN by Euripides
This year’s edition of the “International Festival of Ancient Greek Drama” opens 
with the emblematic, timeless and one of the most important plays of Euripides, 
Trojan Women, produced by Theatro Ena. 
At the Achaeans’ camp outside the looted city of Troy, the captured Trojan women 
and their queen, Hecuba, lament over their tribulations. Any members of the 
royal family left alive will become the property of the Achaeans, while Hecuba’s 
grandson, the young Astyanax, has been thrown from the walls, a victim of the 
conquerorś  cruelty. As Troy is destroyed in flames, the desperate women are 
taken to the ships that will carry them across the Aegean to become slaves in 
the homes of the Achaeans victors. Human pain takes universal dimensions. 
The lamentation of women, mothers, spouses and sisters, human and revealing, 
points once again at the “works” of human nature. A story that (constantly) 
repeats itself ...
* With English surtitles

Κυριακή 1 Ιουλίου
[επίσημη έναρξη]
Αρχαίο Ωδείο Πάφου 

Σκηνοθεσία: Αντρέας Χριστοδουλίδης

Εκάβη: Έρικα Μπεγέτη, Κασσάνδρα: Κρίστη Παπαδοπούλου
Ανδρομάχη: Έλενα Χατζηαυξέντη, Ελένη: Τίνα Λεωνορά
Μενέλαος: Σωτήρης Μεστάνας, Ταλθύβιος: Μανώλης Μιχαηλίδης
Αστυάνακτας: Βασίλης Χαραλάμπους

Directed by Andreas Christodoulides

Hecuba: Erica Begeti, Cassandra: Kristie Papadopoulou
Andromache: Elena Hadjiafxenti, Helen: Tina Leonora
Menelaus: Sotiris Mestanas, Talthybius: Manolis Michaelides
Astyanax: Vasilis Charalambous  

Τρίτη 3 Ιουλίου
Αρχαίο Θέατρο 
Κουρίου 

Sunday, July 1
[official opening]
Paphos Ancient Odeon

Tuesday, July 3
Curium 
Ancient Theatre

Thursday, July 5
“Skali” Amphitheatre, 
Aglantzia

Πέμπτη 5 Ιουλίου
Αμφιθέατρο «το σκαλί», 
Αγλαντζιά
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Ο διεθνούς φήμης Λιθουανός σκηνοθέτης Τσέζαρις Γκραουζίνις, με μια εξαιρετική 
ομάδα ηθοποιών και καλλιτεχνικών συντελεστών, σκηνοθετεί το πρώτο έργο 
της αισχύλειας τριλογίας Ορέστεια, Αγαμέμνων και δημιουργεί μια παράσταση για 
τις απαρχές και το μέλλον της ανθρώπινης βίας. Ο Αγαμέμνων επιστρέφει στο 
Άργος, μετά το τέλος του Τρωικού Πολέμου. Μπαίνει θριαμβευτικά στην πόλη 
και το παλάτι, φέρνοντας μαζί του ως αιχμάλωτη την τρωαδίτισσα πριγκίπισσα, 
ιέρεια του Απόλλωνα, μάντισσα Κασσάνδρα. Η Κλυταιμνήστρα υποδέχεται τον 
σύζυγό της με στόμφο και τιμή, ωστόσο πολύ γρήγορα αποκαλύπτεται πως η 
ενθουσιώδης της υποδοχή υποκρύπτει ένα οργανωμένο σχέδιο εκδίκησης για το 
φόνο της κόρης τους, Ιφιγένειας, που ο Αγαμέμνονας θυσίασε στην Αυλίδα, για 
να ξεκινήσουν τα πλοία της εκστρατείας δέκα χρόνια πριν. Το κόκκινο χαλί που 
στρώνει για να τον δεχτεί οδηγεί σ’ ένα λουτρό αίματος όπου, με τη συνέργεια 
του εραστή της Αίγισθου, θα πνιγούν και ο ίδιος και η ερωμένη του. 
* Με αγγλικούς υπέρτιτλους

STEFI PRODUCTIONS, ROADS AND ORANGES FILMS, 
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΚΟΖΑΝΗΣ, ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΒΕΡΟΙΑΣ 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ του Αισχύλου

STEFI PRODUCTIONS, ROADS AND ORANGES FILMS, 
MUNICIPAL AND REGIONAL THEATRE OF KOZANI,
MUNICIPAL AND REGIONAL THEATRE OF VERIA

AGAMEMNON by Aeschylus
The renowned Lithuanian director, Cezaris Graužinis, with an outstanding 
group of actors and artists, directs the first part of Aeschylus’ trilogy, Oresteia, 
Agamemnon and creates a performance about the origins and future of human 
violence. King Agamemnon returns to Argos, shortly after the end of the Trojan 
War. He triumphantly marches into the city and his palace, flaunting the Trojan 
princess and Apollo priestess Cassandra, as his spoils of war. Clytemnestra 
welcomes her husband, with effusive praise and honors, however it is quickly 
revealed that her enthusiasm conceals a well-orchestrated plan. She has 
decided to take revenge for the murder of their daughter, Iphigenia, sacrificed by 
Agamemnon to get the Greek ships afloat over ten years ago. The red carpet she 
rolls out for Agamemnon’s return foreshadows the impending bloodbath, when 
she and her accomplice/lover, Aegisthus, murder the king and his concubine.
* With English surtitles

Σάββατο 14 Ιουλίου
Αρχαίο Θέατρο 
Κουρίου

Σκηνοθεσία: Τσέζαρις Γκραουζίνις

Κλυταιμνήστρα: Μαρία Πρωτόπαππα, Αγαμέμνων/Αίγισθος: Γιάννης Στάνκογλου 
Κήρυκας: Αργύρης Πανταζάρας, Κασσάνδρα: Ιώβη Φραγκάτου 
Φρουρός: Θοδωρής Κατσαφάδος

Directed by Cezaris Graužinis

Clytemnestra: Maria Protopappa, Agamemnon/Aegisthus: Yannis Stankoglou 
Herald: Argyris Pantazaras, Cassandra: Iovi Fragatou 
Watchman: Thodoris Katsafados 

Κυριακή 15 Ιουλίου
Αρχαίο Θέατρο 
Κουρίου

Saturday, July 14
Curium 
Ancient Theatre

Sunday, July 15
Curium 
Ancient Theatre
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Την ευριπίδεια τραγωδία, Μήδεια, μείγμα ηθικής ιδιαιτερότητας και ισχυρού 
πάθους, παρουσιάζει το ουγγρικό θεατρικό σχήμα Spectrum Theatre, που εδρεύει 
στην Τρανσυλβανία της Ρουμανίας. 
Στην αριστουργηματική αυτή τραγωδία, η οποία πραγματεύεται την τελευταία 
πράξη της παθιασμένης σχέσης του Ιάσονα με τη Μήδεια, ο Ιάσονας αποφασίζει να 
εγκαταλείψει τη σύζυγό του για να παντρευτεί την κόρη του βασιλιά Κρέοντα και 
η προδομένη Μήδεια τον εκδικείται με τον πιο σκληρό τρόπο: τη δολοφονία των 
παιδιών τους. Σε ένα λιτό σκηνικό χώρο, η σκηνοθέτις Βιόλα Τoρόκ εστιάζει μέσω 
του λόγου, στον εσωτερικό κόσμο των δραματικών προσώπων, αναδεικνύοντας 
τον ψυχισμό του καθενός. Η χρήση μουσικής, βασισμένη σε παραδοσιακά 
ουγγρικά δημοτικά τραγούδια, έχει ως στόχο να τονίσει το «πάντρεμα» του 
παλιού με το σύγχρονο, τις διαχρονικές αξίες της ηθικής, της δικαιοσύνης και 
τον αγώνα της Μήδειας για εκδίκηση σε έναν κόσμο απατηλό, άδικο και σκληρό.
* Με ελληνικούς και αγγλικούς υπέρτιτλους

SPECTRUM THEATRE, Ρουμανία

ΜΗΔΕΙΑ του Ευριπίδη

SPECTRUM THEATER, Romania

MEDEA by Euripides
Euripides’ Medea, a tragedy that combines moral complexity with overwhelming 
emotional impact, is presented by Spectrum Theatre, a Hungarian theatre 
company based in Transylvania, Romania. 
In this superb tragedy, which deals with the last act of the passionate affair 
between Jason and Medea, Jason decides to leave his wife in order to marry the 
daughter of Creon, king of Corinth. Medea takes the cruelest revenge: she kills 
their two children. With a minimal scenography, the director Viola Török focuses, 
through speech, on the inner world of the dramatic persons, highlighting their 
soul. The use of music, inspired by traditional Hungarian folk songs, aims to 
combine the old with the contemporary, the diachronic values of morality, justice 
and Medea’s fight for revenge in a deceiving, unfair and cruel world.
* With Greek and English surtitles

Δευτέρα 16 Ιουλίου
Αμφιθέατρο «το σκαλί», 
Αγλαντζιά

Σκηνοθεσία: Βιόλα Τορόκ

Μήδεια: Έμοκε-Κατίνκα Μάρτον, Τροφός: Άννα Σζας 
Ιάσων: Άντρας Κόρπος, Κρέων, βασιλιάς της Κορίνθου: Γκεόρτζι Κάρπ
Αιγέας, βασιλιάς της Αθήνας: Σάντορ Τάταϊ

Director: Viola Török

Medea: Emőke-Katinka Márton, Nurse: Anna Szász
Jason: András Korpos, Creon, King of Corinth: György Kárp
Aegeus, King of Athens: Sándor Tatai

Τετάρτη 18 Ιουλίου
Αρχαίο Ωδείο
Πάφου 

Monday, July 16
“Skali” Amphitheatre, 
Aglantzia

Wednesday, July 18
Paphos 
Ancient Odeon
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To ΚΘΒΕ παρουσιάζει την ευριπίδεια τραγωδία, Ορέστης, σε νέα μετάφραση του 
ποιητή Γιώργου Μπλάνα και σε σκηνοθεσία του Καλλιτεχνικού Διευθυντή του 
ΚΘΒΕ, Γιάννη Αναστασάκη.
Μετά το φόνο της μητέρας του, Κλυταιμνήστρας, κυνηγημένος από τις Ερινύες και 
καταδικασμένος σε θάνατο από την πόλη, ο Ορέστης μαραζώνει, άρρωστο αγρίμι 
σ’ ένα στρώμα έχοντας στο πλάι του την Ηλέκτρα. Στο Άργος καταφθάνουν από την 
Τροία ο Μενέλαος και η Ελένη. Τα δύο αδέλφια προσδοκούν από τον Μενέλαο να 
παρέμβει, αλλά ούτε αυτός ούτε ο παππούς τους Τυνδάρεως σκοπεύουν να τους 
βοηθήσουν. Ο Ορέστης στρέφεται τότε στον Πυλάδη που αποδεικνύει την ισχυρή 
φιλία του, αποφασίζοντας να τον στηρίξει με κίνδυνο τη ζωή του. Οι δύο νέοι άντρες, 
με τη συνδρομή της Ηλέκτρας, βάζουν σε εφαρμογή ένα σχέδιο εκδίκησης με 
θύματα την Ελένη και την κόρη της Ερμιόνη, που φαίνεται να τους οδηγεί όλο και 
βαθύτερα σε έναν φαύλο κύκλο βίας και αίματος. Παγιδευμένοι μέσα στις πράξεις 
τους, προσπαθούν απεγνωσμένα να διασωθούν. Την τελική λύση έρχεται να δώσει 
η παρέμβαση του από μηχανής θεού, Απόλλωνα.
* Με αγγλικούς υπέρτιτλους

ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΟΡΕΣΤΗΣ του Ευριπίδη

NATIONAL THEATRE OF NORTHERN GREECE

ORESTES by Euripides
The NTNG presents Euripides’ tragedy, Orestes, in a new translation by the Greek 
poet Yorgos Blanas and directed by NTNG’s Artistic Director, Yannis Anastasakis.
After murdering his mother Clytemnestra, Orestes fades away in bed, tormented 
by the Furies, with his sister Electra by his side. When their uncle Menelaus, 
returns to Argos from Troy, accompanied by Helen, they hope that he will 
intervene and persuade the City to overturn the death sentence that has been 
passed on his nephew. However, neither Menelaus nor their grandfather 
Tyndareus wish to help him. Orestes then turns to Pylades, who is willing to 
risk his life to help his friend. The two young men, accompanied by Electra, 
plan to revenge themselves against Menelaus by killing Helen and her daughter 
Hermione, a plan that throws them deeper into a vicious circle of blood and 
violence. Trapped in their own actions, they desperately try to save themselves. 
The solution is ultimately provided by the intervention of Apollo, performing 
the role of deus ex machina.
* With English surtitles

Παρασκευή 20 Ιουλίου
Αρχαίο Θέατρο 
Κουρίου

Σκηνοθεσία: Γιάννης Αναστασάκης

Ορέστης: Χρίστος Στυλιανού, Ηλέκτρα: Ιωάννα Κολλιοπούλου
Ελένη: Δάφνη Λαμπρόγιαννη, Μενέλαος: Χριστόδουλος Στυλιανού
Φρύγας: Χρήστος Στέργιογλου, Ερμιόνη: Μαριάννα Πουρέγκα
Τυνδάρεως: Κώστας Σαντάς, Αγγελιοφόρος: Νικόλας Μαραγκόπουλος
Πυλάδης: Δημήτρης Μορφακίδης, Απόλλωνας: Δημοσθένης Παπαδόπουλος

Directed by Yannis Anastasakis

Orestes: Christos Stylianou, Electra: Ioanna Kolliopoulou
Helen: Dafni Lamprogianni, Menelaus: Christodoulos Stylianou
Phrygian: Christos Stergioglou, Hermione: Marianna Pouregka
Tyndareus: Kostas Santas, Messenger: Nikolas Maragkopoulos
Pylades: Dimitris Morfakidis, Apollo: Dimosthenis Papadopoulos

Σάββατο 21 Ιουλίου
Αρχαίο Θέατρο
Κουρίου

Friday, July 20
Curium 
Ancient Theatre

Saturday, July 21
Curium 
Ancient Theatre
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Η Fresh Target Theatre Ensemble συμμετέχει για πρώτη φορά στο Φεστιβάλ 
και παρουσιάζει ένα από τα πιο ενδιαφέροντα και συγχρόνως αινιγματικά έργα 
του Ευριπίδη, την Άλκηστη.
Με τη βοήθεια του Απόλλωνα, ο Άδμητος, βασιλιάς της πόλης των Φερών, έχει 
κερδίσει ένα ασυνήθιστο προνόμιο: μπορεί να αποφύγει το θάνατο, αν κάποιος 
άλλος δεχτεί να πεθάνει στη θέση του. Ποιος είναι όμως εκείνος που αγαπάει τον 
Άδμητο περισσότερο από την ίδια τη ζωή του; Όλοι αρνούνται να πεθάνουν για 
χάρη του Άδμητου, εκτός από τη νεαρή γυναίκα του, την Άλκηστη, που αποχαιρετά 
τη ζωή και ξεκινάει το ταξίδι της για τον Κάτω Κόσμο. Όλο το παλάτι θρηνεί την 
απώλεια της αφοσιωμένης βασίλισσας, αλλά μόνο ένας ήρωας μπορεί να παλέψει 
με τον Θάνατο και να την ξαναφέρει στη ζωή.
Η Άλκηστις, το αρχαιότερο από τα σωζόμενα έργα του Ευριπίδη, χαρακτηρίζεται 
ως τραγικωμωδία που καταργεί τη φυσική νομοτέλεια και αντιστέκεται στη 
βούληση του ανθρώπου, αφήνοντας πολλά αναπάντητα ερωτήματα. 
* Με αγγλικούς υπέρτιτλους

FRESH TARGET THEATRE ENSEMBLE, Κύπρος

ΑΛΚΗΣΤΙΣ του Ευριπίδη

FRESH TARGET THEATRE ENSEMBLE, Cyprus

ALCESTIS by Euripides
Fresh Target Theatre Ensemble participates at the Festival for the first time 
and presents one of Euripides’ most intriguing and enigmatic tragedies, Alcestis.
With Apollo’s assistance, Admetus, King of Pherae, has secured an unusual 
privilege: when his time comes to die, he will be spared, provided he can find 
someone to take his place in the Underworld. But who loves Admetus enough 
to give up their life for him? In the end, no one volunteers to die on his behalf 
except for his young wife, Alcestis, who bids farewell to life and embarks on 
a journey to the Underworld. Everyone in the palace mourns the loss of their 
devoted queen, who only one hero can bring back to life, by taking on Death 
and besting him.
Euripides’ oldest surviving play is characterized as a tragicomedy that 
rejects physical determinism and challenges deaths dominion, leaving many 
unanswered questions.
* With English surtitles

Δευτέρα 23 Ιουλίου
Αμφιθέατρο «το σκαλί», 
Αγλαντζιά

Σκηνοθεσία: Πάρις Ερωτοκρίτου

Άλκηστις: Νιόβη Χαραλάμπους, Άδμητος: Ανδρέας Παπαμιχαλόπουλος
Φέρης: Σπύρος Σταυρινίδης, Απόλλωνας/Υπηρέτης: Ανδρέας Κουτσόφτας
Θάνατος/Ηρακλής: Γιάννης Καραούλης
Υπηρέτρια/Κορυφαία Χορού: Μυρσίνη Χριστοδούλου
Κορυφαίος Χορού: Σάββας Μενοίκου, Χορός: The Amalgamation choir

Directed by Paris Erotokritou

Alcestis: Niovi Charalambous, Admetus: Andreas Papamichalopoulos
Pheres: Spyros Stavrinides, Apollo/Servant: Andreas Koutsoftas
Thanatos (Death)/Heracles: Yiannis Karaoulis
Maidservant/Chorus leader: Myrsini Christodoulou
Chorus leader: Savvas Menoikou, Chorus: The Amalgamation Choir

Σάββατο 28 Ιουλίου
Αρχαίο Ωδείο
Πάφου 

Monday, July 23
“Skali” Amphitheatre, 
Aglantzia 

Saturday, July 28
Paphos 
Ancient Odeon

Δευτέρα 30 Ιουλίου
Αρχαίο Θέατρο 
Κουρίου

Monday, July 30
Curium 
Ancient Theatre
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Το Θέατρο Ρουσταβέλι, το μεγαλύτερο και ένα από τα παλαιότερα θέατρα 
της Γεωργίας, παρουσιάζει την τραγωδία του Σοφοκλή, Ηλέκτρα, σε μια 
συγκλονιστική και συναρπαστική προσαρμογή, σε σκηνοθεσία των Ρόπερτ 
Στούρουα, καλλιτεχνικού διευθυντή του Θεάτρου Ρουσταβέλι και διεθνούς φήμης 
σκηνοθέτη, Γρηγόρη Καραντινάκη και Νικολόζ Χαίνε-Σβελίτσε.
Εστιάζοντας στη δύναμη των γυναικών που βρίσκονται παγιδευμένες σε ένα 
πατριαρχικό σύστημα, στις πολύπλοκες δυναμικές της οικογένειας και του 
φύλου, απόλυτα σχετικές με το σήμερα, στον πολιτικό ακτιβισμό που μας καλεί 
να υψώσουμε τη φωνή μας ακούραστα στο όνομα της δικαιοσύνης, η ευφάνταστη 
παραγωγή του Ρόπερτ Στούρουα καταφέρνει να δημιουργήσει ένα τοπίο αγωνίας 
και έντασης που ωθεί την πλοκή στην αναπόφευκτη έκβασή της. 
Στην Ηλέκτρα, η οποία αντιπροσωπεύει την τελευταία και ωριμότερη δημιουργική 
περίοδο του Σοφοκλή, εξιστορείται το φονικό στο παλάτι των Ατρειδών, το οποίο 
κορυφώνεται με τη μητροκτονία του Ορέστη.
* Με ελληνικούς και αγγλικούς υπέρτιτλους

THE RUSTAVELI THEATRE, Γεωργία

ΗΛΕΚΤΡΑ του Σοφοκλή

THE RUSTAVELI THEATRE, Georgia

ELECTRA by Sophocles
The Rustaveli Theatre, the largest and one of the oldest theatres of Georgia, 
presents a gripping and suspenseful adaptation of Sophocles’ tragedy Electra, 
directed by Robert Sturua, Artistic Director of Rustaveli Theatre and renowned 
stage director, Grigoris Karantinakis and Nikoloz Heine-Shvelidze. 
Focusing on the power of women trapped in a patriarchal system, on the complex 
family and gender dynamics relevant to today’s world, on the political activism 
dictating us to raise our voices tirelessly in the name of justice, Robert Sturua’s 
visionary production manages to create a landscape of suspense and tension 
that propels the play to its inevitable conclusion.
Electra, which represents the last and most mature creative period of Sophocles, 
recounts the murder in the palace of Atreides, which reaches its peak with the 
matricide of Orestes.
* With Greek and English surtitles

Τετάρτη 25 Ιουλίου 
Αρχαίο Ωδείο 
Πάφου

Σκηνοθεσία: Ρόπερτ Στούρουα 
Σκηνοθετική ομάδα: Γρηγόρης Καραντινάκης και Νικολόζ Χαίνε-Σβελίτσε

Παιδαγωγός: Ηράκλη Ματσαρασβίλι
Ορέστης: Ντάβιτ Γκοτσιρίτσε / Λάσσια Τσουχαρασβίλι 
Ηλέκτρα: Έκα Μολοντινασβίλι, Χρυσόθεμις: Λέλα Αχαλάια / Τάμτα Ινασβίλι
Κλυταιμνήστρα: Νίνο Κασράντσε, Αίγισθος: Πέσο Ζανγκούρι
Πυλάδης: Γκάγκι Σβανίτσε

Staging director: Robert Sturua 
Directed by: Grigoris Karantinakis and Nikoloz Heine-Shvelidze

Old Slave: Irakli Macharashvili, Orestes: Davit Gotsiridze / Lasha Jukharashvili
Electra: Eka Molodinashvili, Chysothemis: Lela Akhalaia / Tamta Inashvili
Clytemnestra: Nino Kasradze, Aegisthus: Beso Zanguri, Pylades: Gagi Svanidze

Παρασκευή 27 Ιουλίου
Αμφιθέατρο «το σκαλί», 
Αγλαντζιά

Wednesday, July 25 
Paphos 
Ancient Odeon

Friday, July 27 
“Skali” Amphitheatre, 
Aglantzia
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15ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ 
«Οι εμφύλιες συγκρούσεις στο αρχαίο δράμα» 

Τον προσεχή Νοέμβριο θα πραγματοποιηθεί η δέκατη πέμπτη διοργάνωση του 
Διεθνούς Συμποσίου Αρχαίου Ελληνικού Δράματος, που συνδιοργανώνουν οι 
Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και το Κυπριακό 
Κέντρο του Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου, με θέμα «Οι εμφύλιες συγκρούσεις στο 
αρχαίο δράμα». 
Στόχος του Συμποσίου είναι να εξετάσει τις εμφύλιες συγκρούσεις στο αρχαίο 
ελληνικό δράμα, μέσα από τη δομή, τη θεματολογία, τις εκφραστικές συμβάσεις 
και εκφάνσεις τους, σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο.
Διεθνούς φήμης ακαδημαϊκοί και πρακτικοί του θεάτρου θα προσεγγίσουν το θέμα, 
μέσα από τη δραματολογική ανάλυση, τη σημειολογία του θεάτρου, την φιλοσοφία, 
την κοινωνιολογία έως τις επιστήμες της πρόσληψης, καθώς και μέσα από την 
προσωπική τους εμπλοκή στην επί σκηνής παρουσίαση αρχαίου δράματος. 

15th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ANCIENT GREEK DRAMA 
“Civil conflicts in ancient drama” 

Τhe fifteenth edition of the International Symposium on Ancient Greek Drama, 
co-organised by the Cultural Services of the Ministry of Education and Culture and 
the Cyprus Centre of the International Theatre Institute, will be held in November 
2018. The topic of this year’s edition of the Symposium is “Civil conflicts in ancient 
Greek drama”. 
The Symposium aims to examine civil conflicts in ancient Greek drama, through 
their structure, themes and expressive conventions and aspects, in an individual 
and a collective level. 
Academics and theatre practitioners of international standing will present the 
topic through a variety of theoretical approaches, including the dramatic analysis, 
theatre semiotics, philosophy, sociology, reception studies and also through their 
personal involvement in the stage presentation of ancient drama. 

Χορηγοί / Sponsors

Χορηγοί Επικοινωνίας / Media Sponsors

Χορηγοί Φιλοξενίας / Hospitality Sponsors

Στηρίζουν / Supported by

Είσοδος ελεύθερη
Free entrance

Πληροφορίες / Info: 
www.ccoiti.com

3 - 4 Νοεμβρίου / November 2018 
Λεβέντειος Πινακοθήκη, Λευκωσία
A.G. Leventis Gallery, Nicosia
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Πληροφορίες: 
 7000 2414
 www.greekdramafest.com
Έναρξη παραστάσεων 
 21:00
 Προσέλευση στο θέατρο πριν από τις 20:45 *
Τιμές εισιτηρίων: 
 • €10
 • €5 (μαθητές, φοιτητές, εθνοφρουροί, συνταξιούχοι, άνεργοι)
 • Δωρεάν είσοδος για τα Μέλη του ΚΚΔΙΘ με την επίδειξη 
    της ανανεωμένης Διεθνούς Κάρτας Μέλους του ΔΙΘ για το 2018 
    και για ΑμεΑ, με την προσκόμιση της κάρτας στην είσοδο.
Πώληση εισιτηρίων:
 • Περίπτερα SOEASY παγκύπρια
 • Περίπτερο ΤΙΜΕ OUT στην Πάφο
 • Περίπτερο In N Out στο Παραλίμνι
και ηλεκτρονικά 
 • www.SoldoutTickets.com.cy 
--------------------------------------------------------------------
Για τη διευκόλυνση του κοινού από τη Λευκωσία, θα προσφερθεί δωρεάν 
μεταφορά με λεωφορεία στο Αρχαίο Θέατρο Κουρίου, για την παρακολούθηση 
των παραστάσεων:
Αγαμέμνων του Αισχύλου, στις 14 και 15 Ιουλίου
Ορέστης του Ευριπίδη, στις 20 και 21 Ιουλίου

• Ώρα αναχώρησης 18:30 
   (χώρος στάθμευσης απέναντι από το Κέντρο Χειροτεχνίας
   στη λεωφόρο Αθαλάσσας)
• Απαραίτητη η κράτηση θέσεων στο 7000 2414 μέχρι τις 10 Ιουλίου 2018
--------------------------------------------------------------------
* Το κοινό που θα παρακολουθήσει παραστάσεις στο Αρχαίο Θέατρο Κουρίου
προτρέπεται να μεταβεί στον χώρο τουλάχιστον 45 λεπτά πριν την έναρξη 
της παράστασης. Η στάθμευση αυτοκινήτων θα γίνεται στον Άγιο Ερμογένη, 
απ’ όπου το κοινό θα μεταφέρεται με λεωφορεία στο χώρο του θεάτρου. 
Τελευταία διαδρομή λεωφορείου για τη μεταφορά των θεατών από τον 
χώρο στάθμευσης στον χώρο του θεάτρου στις 20:45.

Info:
 7000 2414
 www.greekdramafest.com
Performances start at:
 21:00
 Please arrive at the theatre before 20:45 *
Entrance: 
 • €10
 • €5 (Students, Senior Citizens, National Guard, Citizens  
    with unemployment benefits) 

• Free admission to persons with disabilities. Please show proof 
 at ticket gate. Free admission to the members of CCOITI. Please show 

the updated International ITI Member Card for 2018 at ticket gate. 
Tickets sales: 
 • SOEASY Kiosks in all cities
 • TIME OUT Kiosk in Paphos
 • In N Out Kiosk in Paralimni
online at 
 • www.SoldoutTickets.com.cy 
--------------------------------------------------------------------
To facilitate the public in Nicosia, free shuttle transport from Nicosia to 
Curium Ancient Theatre will be provided, for the performances:
Agamemnon by Aeschylus, on July 14th and 15th 
Orestes by Euripides, on July 20th and 21st 

• Departure: 18:30  
   (parking opposite the Handicraft Centre in Athalassa Avenue)
• Reservations are obligatory on 7000 2414, until July 10, 2018
--------------------------------------------------------------------
* Spectators attending performances at Curium Ancient Theatre are 
advised to arrive at least 45 minutes before the performance. Cars 
must be parked at St. Hermogenes and spectators will be transported 
to the theatre by buses. The last bus route from St. Hermogenes to the 
theatre departs at 20:45.



Info: 
7000 2414 
www.greekdramafest.com


