
Ο καλλιτεχνικός διευθυντής του 
Εθνικού Θεάτρου Δημήτρης Λι-
γνάδης σκηνοθετεί τους «Πέρ-
σες» του Αισχύλου - το παλαιό-

τερο πλήρες δράμα που σώζεται στις μέρες 
μας, ένα κορυφαίο έργο ιδιαίτερων συμβολι-
σμών κατά την επέτειο των 2500 ετών από 
τη Ναυμαχία της Σαλαμίνας. Μαζί του, ένα 
σύνολο σπουδαίων πρωταγωνιστών και συ-
ντελεστών σε μια νέα μεγάλη παραγωγή για 
το καλοκαίρι 2020. Εσείς το μόνο που έχετε 
να κάνετε είναι να εξασφαλίστε τη θέση σας 
εγκαίρως για να βιώσετε την εμπειρία μιας 
μεγάλης πρεμιέρας στο Αρχαίο Θέατρο Επι-
δαύρου στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών 
& Επιδαύρου.

Πόσο εύκολα μια κραταιά πολιτεία μετα-
τρέπεται σε αλαζονική δύναμη και κατακρη-
μνίζεται; Ο Δημήτρης Λιγνάδης καταδύεται 
στον πυρήνα ενός μεγαλειώδους έργου του 
αρχαίου δράματος, φωτίζει τη μεγάλη «κρυ-
πτική» του ποίηση και μοιράζεται μαζί μας 
την ουσία υποσχόμενος εσωτερικό κραδα-
σμό.

Οι Πέρσες (472 π.Χ), πέρα από όλα τα 
άλλα,αποτελούν ένα ιστορικό ντοκουμέντο 
για τη σημαντικότερη σύγκρουση της δεύ-
τερης περσικής εισβολής στην Ελλάδα, τη 
ναυμαχία της Σαλαμίνας. Μία από τις πιο κα-

θοριστικές μάχες στην ιστορία της ανθρωπό-
τητας, αποτελεί το θέμα της τραγωδίας του 
Αισχύλου, ο οποίος πήρε μέρος σ’ αυτήν.

Χωρίς θριαμβολογίες και κομπασμούς και 
με σεβασμό στην οδύνη των ηττημένων, ο 
Αισχύλος παραδίδει έναν ύμνο για την ελευ-
θερία του ατόμου και αντιπαραθέτει τα δημο-
κρατικά ιδεώδη απέναντι στη δεσποτική μο-
ναρχία και την τυφλή υποταγή στην εξουσία. 
Η νίκη στεφανώνει εκείνους που ακολουθούν 
τη σύνεση ενώ ο μηχανισμός της δικαιοσύ-
νης τιμωρεί όποιον με οδηγό την αλαζονεία 
ξεπερνάει τα όρια, προσβάλλοντας με την 
έπαρσή του θεούς και ανθρώπους.

Και λίγα λόγια για την υπόθεση: Στα 
Σούσα, την πρωτεύουσα των Περσών,  οι 
γέροντες που έχουν μείνει στα μετόπισθεν, 
πιστοί φύλακες των λαμπρών ανακτόρων 
του Ξέρξη, ανησυχούν για τον στρατό τους 
που επιχειρεί εκστρατεύσει εναντίον της Ελ-
λάδας, καθώς κανένα νέο δεν έχει φτάσει 
για την έκβαση της πολεμικής αποστολής. 
Οι εντυπωσιακά πολυάριθμες δυνάμεις που 
συνθέτουν το περσικό στράτευμα με τα ηχη-
ρά ονόματα των αρχηγών του και τη θεόδοτη 
δύναμη του βασιλιά τους, δεν αρκούν για να 
κατευνάσουν την ανησυχία των γερόντων, 
που γνωρίζουν ότι το αδιαπέραστο δίχτυ της 
Πλάνης ξεγελάει τους ανθρώπους και τους 
οδηγεί στο χαμό.

Η ανησυχία κορυφώνεται όταν η βασίλισ-
σα Άτοσσα, μητέρα του Ξέρξη, αρχηγού της 
εκστρατείας, και γυναίκα του νεκρού Δαρείου, 
αφηγείται το δυσοίωνο όνειρό της: ο Ξέρξης 
προσπαθούσε να ζέψει στο άρμα του μια Ελ-
ληνίδα και μια Ασιάτισσα αλλά η Ελληνίδα 
έσπασε τα δεσμά και γκρέμισε τον βασιλιά. 
Η άφιξη του λαχανιασμένου αγγελιαφόρου 
επιβεβαιώνει τα κακά προαισθήματα: ολό-
κληρος ο περσικός στρατός εξοντώθηκε. Οι 
Έλληνες νίκησαν. Η διεξοδική αφήγηση της 
ήττας των Περσών καταλήγει στην εκτενή 
περιγραφή της ναυμαχίας της Σαλαμίνας, τη 
φυγή του Ξέρξη και την κακή τύχη του υπό-
λοιπου στρατού, που επιχείρησε να επιστρέ-
ψει διά ξηράς. Το σύμβολο του ένδοξου πα-
ρελθόντος, ο βασιλιάς Δαρείος, εμφανίζεται 
από τον Άδη ως απάντηση στις επικλήσεις 
των χθόνιων δυνάμεων και τους θρήνους των 
Περσών. Η ερμηνεία του πεθαμένου βασιλιά 
για την καταστροφή  αποδίδει τις ευθύνες 
στην αλαζονεία του Ξέρξη και την ύβρη του 
απέναντι στη φύση και τους θεούς. Η άφιξη 
του κουρελιασμένου ηττημένου βασιλιά, σε 
έντονη αντίθεση με την προηγούμενη ένδο-
ξη παρουσία του Δαρείου, ολοκληρώνει την 
εικόνα της πανωλεθρίας. Τα εγκώμια για τα 
επιτεύγματα του παρελθόντος μετατρέπο-
νται σε θρήνους και οδυρμούς για το παρόν, 
και κορυφώνουν την οδύνη στο άλλοτε ένδο-
ξο παλάτι των Περσών.

24, 25, 26 Ιουλίου, 21:00 | Αρχαίο Θέατρο 
Επιδαύρου | Πρεμιέρα | Εισιτήρια από €8

Προπώληση εισιτηρίων από το Ελληνικό 
Φεστιβάλ: Πανεπιστημίου 39 (εντός στοάς 
Πεσμαζόγλου), greekfestival.gr & viva.gr, 
T.: 210 3272 000 - Με υπέρτιτλους στην ελ-
ληνική και αγγλική

T H E  T R E N D L E T T E R

Τι θα ήταν το καλοκαίρι χωρίς την Επίδαυρο; 
Μη χάσετε το αριστούργημα του Αισχύλου «ΠΕΡΣΕΣ»
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