
ΑΝΤΙΓΟΝΗ  ( Μάρτιος 2010) 
 
Πραγµατοποιήθηκε µε µεγάλη επιτυχία την Κυριακή 7 Μαρτίου στην αίθουσα 

τέχνης Κοζάνης η εκδήλωση του 1ου ΓΕΛ, παράσταση ‘Αντιγόνη’ του Σοφοκλή. 30 
παιδιά από 5 σχολεία της πόλης παρουσίασαν τη δική τους Αντιγόνη. Με πολλή 
αγάπη δούλεψαν 5 µήνες και δηµιούργησαν το σύνολο της παράστασης, σκηνικά – 
µουσική – λόγο – ενδυµατολογία µαζί µε τους καθηγητές : Καρακάσογλου Γιώργο , 
εικαστικό, Καραφούσια Βιργινία , µουσικό και Γκουτζιαµάνη Γιάννα , φιλόλογο. Το 
κοινό της πόλης αντάµειψε ανάλογα την άριστη απόδοση των παιδιών. Η κατάµεστη 
αίθουσα και το πολύ θερµό χειροκρότηµα έδειξαν ότι η πόλη ξέρει να εκτιµά το καλό 
θέατρο , πολύ περισσότερο όταν αυτό είναι δηµιουργία παιδιών. 

Εγώ ευχαριστώ θερµά όλους τους συνεργάτες και φίλους που µε στήριξαν, 
όπως και τα παιδιά, διότι κατέθεσαν τον καλύτερό τους εαυτό. Τους εύχοµαι στη ζωή 
τους να έχουν την ίδια δύναµη, να αντιστέκονται στις όποιες δυσκολίες και να τους 
συνοδεύει ο στίχος της Αντιγόνης ‘’ Ζω για να αγαπώ και να αγαπιέµαι και όχι για να 
µισώ‘’. 

Σ’ όλους τους αρχαίους δραµατουργούς, ο µύθος έχει πάντα τη διαφάνεια που 
πρέπει, για να διακρίνει ο θεατής µέσα απ’ αυτό τα αιτήµατα της πραγµατικότητας- 
της σύγχρονής του- και γι’ αυτό αιώνιας πραγµατικότητας. Εκείνο µάλιστα που 
παρουσιάζει το Σοφοκλή της Αντιγόνης πιο ώριµο και πιο µοντέρνο συγγραφέα , 
είναι πως κανένα ‘’ ουράνιο όραµα ‘’, καµιά  ΄΄ φωνή ΄΄  και κανένας αθάνατος 
επισκέπτης του θεολογίου δεν καθοδηγεί τη νεαρή ηρωίδα- όπως συµβαίνει και σε 
άλλες ελληνικές τραγωδίες. Μόνη της , αβοήθητη µεσ’ στην ερηµιά που την 
αγκαλιάζει, αδύναµη ενάντια στις τροµερές δυνάµεις που την πολεµούν , διαλέγει το 
δρόµο της και τον ακολουθάει. Όχι δίχως έγνοια ή φόβο, όχι δίχως θλίψη ή 
αγανάκτηση, σαν υπεράνθρωπος – µα σαν θνητό και τρωτό ανθρωπάκι, που είχε το 
θάρρος να κρίνει , να αµφιβάλλει και να διαλέξει µε πίστη ένα δρόµο αντίθετο από 
τους άλλους.   

Ο Σοφοκλής, ο µεγάλος δάσκαλος της µοναχικότητας, µας εκπαιδεύει να 
αισθανθούµε και να κατανοήσουµε ένα συγκεκριµένο τρόµο: τη συναίσθηση του 
πόσο εύθραυστοι είναι οι ανθρώπινοι θεσµοί . 
 Στην Αντιγόνη συντελέστηκε το έγκληµα κατά της ζωής. Ο Κρέων έχει µιάνει 
το φως και το σκοτάδι. Ο θάνατος και ο ήλιος δεν µπορούν να αντικρύσουν ο ένας 
τον άλλον. ∆εν είναι το φως που ακούµε να ουρλιάζει τρεις χιλιετίες , είναι το 
σκοτάδι. Το αίµα της θυσίας τραβάει προς το φως τις ψυχές των νεκρών – όπως το 
µέλι τις µέλισσες . 

Η αναπαράσταση των συγκρούσεων στο θέατρο έλκει το ∆ιόνυσο – η 
συγκρούσεις έλκουν τους θεούς – αυτό είναι η Αττική τραγωδία. Και η Αντιγόνη : η 
αχρονικότητα της αναγκαίας και ανεπίλυτης σύγκρουσης  : άντρας – γυναίκα, γέροι – 
νέοι , κοινωνία – άτοµο, ζώντες – νεκροί , θεοί – θνητοί . 
            Για τους αρχαίους Έλληνες η ευαισθησία και η έννοια δεν είναι 
διασπασµένες,  δεν είναι αποκοµµένες από την καθηµερινή πραγµατικότητα. Μέχρι 
και τα φαντάσµατα είχαν σάρκα και οστά. Αυτό που δίνει στον Όµηρο και στους 
τρεις τραγικούς την υποδειγµατική τους υπεροχή, είναι ακριβώς η σύµπνοια µεταξύ 
της εσωτερικότητας  και του κόσµου. 

Η εποχή µας είναι ταυτόχρονα εποχή ατοµικής αποµόνωσης και φρενιτιώδους 
αγελαιοποίησης. Η αλληλεπίδραση των 2 ρευµάτων γεννά την κωµωδία. Ωστόσο, 
συγκρινόµενη µε την αρχαία Ελλάδα η δική µας εποχή είναι πιο µελαγχολική και άρα 
βαθύτερα απελπισµένη. Αυτή ακριβώς η απελπισία είναι που γεννά τη γνώση της 
ατοµικής ευθύνης. Η τραγωδία αφορά την ευθύνη , την αποδοχή της ενοχής.  
  

 



Πόσο µπορεί να ταπεινωθεί ο άνθρωπος σήµερα; Πόσο µπορεί να αντέξει την  
ταπείνωση από φόβο; Από το φόβο του θανάτου.Tο φόβο της εξουσίας. Από το 
φόβο της µοναξιάς. Αντιγόνη - βασιλοκόρη της Θήβας: Μία οργισµένη κοπέλα 
σε διαδήλωση.Ή τραγουδίστρια στη Rock µπάντα του πανεπιστηµίου.Ή ένα 
δακρυσµένο κορίτσι. Σε οποιαδήποτε γειτονιά της οποιασδήποτε Θήβας.  
Ποιόν να κρατήσουµε µακριά από την εστία µας. Τον Κρέοντα ή την Αντιγόνη. 
Ποιος από τους δύο είναι αληθινά ο άπολις. Η τραγωδία δεν είναι παρά η σύγκρουση 
ανάµεσα στο πώς θα θέλαµε να είναι ο κόσµος και πώς είναι τελικά .  

                                                                                                           Γκουτζιαµάνη Γιάννα 
 

 

                       
  
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 
Το 1Ο ΓΕΛ Κοζάνης σας καλεί στην θεατρική παράσταση ‘’Αντιγόνη’’ του 
Σοφοκλή. 
Συµµετέχουν τα: 2Ο  ΓΕΛ  1ο ,  5ο και 6Ο Γυµνάσιο Κοζάνης στην αίθουσα τέχνης. 
Την Κυριακή 21 Μαρτίου και ώρα 9 µ.µ. 
     Υπό την αιγίδα του                                                  Η υπεύθυνη        καθηγήτρια  
 ∆ήµου Κοζάνης   Γκουτζιαµάνη Γιάννα 



       
   
 


