
ΑΡΧΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 
ΟΙ ΑΝΤΙΓΟΝΕΣ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ



Η ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΣΤΗ 
ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ
ΝΙΚΟΣ ΣΙΑΜΠΟΣ

ΑΚΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ

ΜΑΡΙΝΑ ΣΚΟΥΡΤΗ



Οιδίποδας και Αντιγόνη.
Wickenberg, Per Gabriel, 1833, λάδι σε μουσαμά. Ο τυφλός
Οιδίποδας υποβασταζόμενος από την Αντιγόνη έχει πάρει τον
δρόμο της εξορίας. Το μόνο που θυμίζει την αλλοτινή δόξα του
είναι ο κόκκινος μανδύας. Στο χέρι του, αντί για το βασιλικό
σκήπτρο, κρατά το ραβδί του οδοιπόρου.

Kokular, Αleksander, 1825-1828. Ο τυφλός Οιδίποδας
υποβαστάζεται από την Αντιγόνη, καθώς
κατευθύνονται προς την Αττική. Στο βάθος, η πόλη της
Θήβας που μόλις έχουν εγκαταλείψει.



Ο Οιδίποδας στον Κολωνό.

Giroust, Jean-Antoine-Théodore, λάδι σε 

μουσαμά, 1788. 

Μπροστά σ' ένα δωρικό ναό κάθεται πάνω

σε κομμάτι μαρμάρου ο τυφλός Οιδίποδας.

Η Αντιγόνη που τον συνοδεύει στην εξορία

είναι γονατισμένη στα πόδια του. Από την

αριστερή πλευρά ο Πολυνείκης, που τον

συνοδεύει η Ισμήνη, ζητά από τον πατέρα

του να μεσολαβήσει στον Ετεοκλή, ώστε να

του δώσει τον θρόνο, με αντάλλαγμα να του

επιτρέψει να γυρίσει στη Θήβα. Ο

Οιδίποδας με ανασηκωμένο το χέρι όχι

μόνο απορρίπτει την πρόταση του

Πολυνείκη, αλλά τον καταριέται κιόλας να

μην κυριέψει τη Θήβα και να πνιγεί στο αίμα

το δικό του και του αδερφού του, αφού και οι

δύο δεν τον τίμησαν όπως έπρεπε. Με τον

νεοκλασικό αυτό πίνακα ο Giroust πήρε το

βραβείο της Ρώμης το 1778 και εξασφάλισε

την είσοδό του στη Γαλλική Ακαδημία



Νικηφόρος Λύτρας (1832-1904), Αντιγόνη και Πολυνείκης ή η Αντιγόνη εμπρός στον νεκρό Πολυνείκη. 1865. Εθνική 
Πινακοθήκη. Αθήνα. Δραματική και θεατρική ως προς τη δομή σύνθεση του εμβληματικού ζωγράφου της νεοελληνικής 
ζωγραφικής Νικηφόρου Λύτρα. Επηρεασμένος από το γερμανικό ρομαντισμό του δασκάλου του Πιλότυ, ο Λύτρας 
εστιάζει στον νεκρό γαλήνιο Πολυνείκη. Ο Πολυνείκης φωτίζεται από το φως του φεγγαριού που διαπερνά τα βαριά 
σκοτεινά σύννεφα. Το τοπίο απόκοσμο και η μορφή της Αντιγόνης σκοτεινή με στάση και ύφος απελπισίας.



Μαρία Σπάρταλη Στίλμαν (1844-1927), Αντιγόνη. Ιδιωτική Πινακοθήκη Simon Carter στο Woodbridge του Suffolk
(Μ. Βρετανία). Η Ελληνοβρετανίδα Μαρία Σπάρταλη Στίλμαν, που κινήθηκε στους κύκλους των Προραφαηλιτών
ζωγράφων, πραγματεύεται το ίδιο στιγμιότυπο. Η Αντιγόνη γονατισμένη μπροστά στον νεκρό Πολυνείκη
προσπαθεί να τον καλύψει με χώμα για να τον προστατεύσει από τα όρνεα. Δίπλα της εμφανώς πιο "μικρή", πιο
αδύναμη και αδρανής, η αδελφή της Ισμήνη. Κοιτάζει φοβισμένη δεξιά.



Η ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΣΤΗ ΓΛΥΠΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ

ΟΝΟΜΑ ΟΜΑΔΑΣ: ΑΝΤΙΓΟΝΗ^3

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΡΑΤΟΥΡΗ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΛΤΑΣ



ΟΙΔΙΠΟΔΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΓΟΝΗ

ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΧΑΛΕΠΑΣ 1930

Η ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΑΠΟΔΙΔΕΙ ΝΕΚΡΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΤΗ ΣΟΡΟ ΤΟΥ
ΠΟΛΥΝΕΙΚΗ
WILLIAM HENRY RINEHART 1870

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ, ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ



Η ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΣΤΗ Λ0ΓΟΤΕΧΝΙΑ



ΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ: 
ΑΝΤΙΓΟΝΗ

Μαρίνα Σκούρτη

Άκης Τσακίρης

Νίκος Σιάμπος



Βιογραφικό Συγγραφέα

Ο Άρης Αλεξάνδρου πραγματικό 

όνομα: Αριστοτέλης Βασιλειάδης, 24 

Νοεμβρίου 1922, Παρίσι, 2 Ιουλίου 

1978) ήταν Έλληνας αντιστασιακός, 

ποιητής, πεζογράφος και 

μεταφραστής έργων, κυρίως της 

ρωσικής λογοτεχνίας. Το μοναδικό 

μυθιστόρημά του είναι ‘Το κιβώτιο’.



Η Αντιγόνη στο έργο 
του Άρη Αλεξάνδρου

■ Στο έργο αυτό η Αντιγόνη παρουσιάζεται ως μια δυναμική γυναίκα της περιόδου του

Εμφυλίου που επιθυμεί να θάψει τον Ανδρόνικο.

■ .Φοβάται για την τύχη του νεκρού σώματος, καθώς και για το τι πρόκειται να συμβεί

στην ίδια. Τελικά προτίμησε να θάψει τον Ανδρόνικο με κίνδυνο τη ζωή της.

■ Χαρακτηριστική έκφραση της Αντιγόνης στο έργο του: «Δεν είναι σωστό. Δεν ήταν 

προδότης. Για το δίκιο δεν πολεμάμε; Για την αλήθεια δεν σκοτωνόμαστε;»



ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Β’ 

ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ

ΘΕΜΑ: Η ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΣΤΗ ΤΕΧΝΗ 

ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΑΙΩΝΕΣ

ΟΜΑΔΑ: Κρέοντες

ΜΕΛΗ: Τάσος Φουρτουλάκης, Ιερόθεος Φιλιππής, Παναγιώτης 

Σαμούρης



Η Χλόη Κουτσουμπέλη γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το 1962 και αφού αποφοίτησε από την νομική σχολή 

του ΑΠΘ, άρχισε την σταδιοδρομία της στην ποίηση.

• Η Αντιγόνη στο συγκεκριμένο έργο παρουσιάζεται διαφορετικά από όπως είναι στο έργο του Σοφοκλή. 

Συγκεκριμένα ποτίζει λάχανα και περιμένει από μέσα τους να ξεπηδήσουν έμβρυα, στήνει παγίδες σε ασβούς και 

τρώει αυγά χήνας για πρωινό.

• Ο Κρέων πεθαίνει από άνοια στο νοσοκομείο.

• Στο απόσπασμα υπάρχουν ερωτήσεις όπως: υπάρχει μετάνοια για αυτούς που μετανοούν; ήρθαμε στον κόσμο για να 

πάρουμε αγάπη;



Ομοιότητες με το έργο του Σοφοκλή: 

• τις νύκτες θάβει κτερίσματα στο χώμα.

• Παρόλο που ο Κρέοντας έχει απαγορεύσει την ταφή του αδερφού της, εκείνη τον νοιάζεται και δεν παύει να τον 

αγαπά.

Διαφορές από το έργο του Σοφοκλή:

• Στήνει παγίδες σε ασβούς που μένουν πάνα άδειες.

• Τα πρωινά τρώει αυγά χήνας 

• Περιμένει το εκτελεστικό απόσπασμα χωρίς να γνωρίζει ότι ο Κρέων πεθαίνει από άνοια σε γηροκομείο

• Η μεγάλη πολική νύκτα απλώνεται στον κόσμο.



ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΟ
ΟΙ ΚΟΡΥΦΑΙΟΙ

ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΡΟΥΠΤΣΙΔΗ, ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΑΜΑΚΙΏΤΗ, ΓΙΏΡΓΟΣ ΤΣΟΛΙΆΚΟΣ



Marguerite Yourcenar

• Η Γιουρσενάρ γεννήθηκε στις Βρυξέλλες. Ήταν κόρη 
του Γάλλου αξιωματικού Μισέλ Κλεινεβέρκ ντε 
Κρεγιενκούρ και της Βελγίδας Φερνάντ ντε Καρτιέ 
ντε Μαρσιέν (Fernande de Cartier de Marchienne), η 
οποία πέθανε δέκα μέρες μετά τη γέννα.

• Η Μαργκερίτ ντε Κρεγιενκούρ, όπως ήταν το 
πραγματικό της όνομα, μεγάλωσε σε ένα εύπορο 
και πνευματικό περιβάλλον, με δασκάλους κατ' 
οίκον. Απέκτησε από νωρίς πλατιά παιδεία, 
επιδεικνύοντας ιδιαίτερη κλίση στα Λατινικά και 
Αρχαία Ελληνικά.



ΑΝΤΙΓΟΝΗ Η ΕΠΙΛΟΓΗ 

Το θέμα του έργου αναφέρεται  στην Αντιγόνη και στη προσπάθεια της να θάψει 
τον νεκρό αδερφό της Πολυνείκη. Η Αντιγόνη παρουσιάζεται ως μια δυνατή 
γυναίκα που αντέχει στις δυσκολίες και τις ξεπερνά, ’’αντέχει στις σαϊτιές» .Ακόμη 
αρνείται οποιαδήποτε οικειότητα και συμπάθεια, ή ευσπλαχνία από τον Θησέα. 
Είναι ψύχραιμη αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις είναι αγωνιώδης με ΄΄το 
αδειασμένο από αίμα πρόσωπο της΄΄  

Είναι αθώα, γιατί έχει πέσει θύμα των θεϊκών νόμων και των ανθρώπινων νόμων. 
Δεν είναι καλοντυμένη αλλά αντιθέτως φοράει κουρελιασμένα ρούχα και δεν 
είναι περιποιημένη. 

Έχει χαμηλό βλέμμα, καθώς είναι σεμνή και υπομένει τα βάσανά της. 

Όμως, στο τέλος δικαιώνεται και ολοκληρώνει το σκοπό της. 



Αγαπημένος μας στίχος από την 
συγγραφέα

Ανάμεσα στα αντιμέτωπα αδέρφια 
της δεν διαλέγει περισσότερο απ' 
όσο θα μπορούσε να διαλέξει 
ανάμεσα στον ανοιγμένο λαιμό και 
τα αηδιαστικά χέρια ενός 
αυτόχειρα.

Δίδυμοι για αυτήν, δεν είναι παρά 
ένα και μοναδικό αναπήδημα του 
ιδίου πόνου, όπως από την αρχή δεν 
υπήρξαν παρά ένα και μοναδικό 
σκίρτημα χαράς μέσα στην κοιλιά 
της Ιοκάστης.



Η ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΤΗΣ 
ΖΩΗΣ ΚΑΡΕΛΛΗ

ΟΜΑΔΑ: ΣΑΤΥΡΟΙ
Γεώργιος Φωτόπουλος

Βίκυ Σιδέρη

Αντρέας Στεργίου



ΠΟΙΗΤΡΙΑ

Η Ζωή Καρέλλη έζησε το 

1901-1998, ήταν Ελληνίδα 

ποιήτρια και θεατρική 

συγγραφέας, δοκιμιογράφος 

και μεταφράστρια. Γεννήθηκε 

στην Θεσσαλονίκη. 

Ασχολήθηκε με την εμβάθυνση 

ξένων γλωσσών και την 

μουσική και παρακολούθησε 

μαθήματα φιλολογίας.



ΑΝΤΙΓΟΝΗ

Η Αντιγόνη παρουσιάζεται μέσα από 

το ποίημα της Ζωής Καρέλλης: 

φοβισμένη, αδύναμη αλλά 

ταυτόχρονα εμφανίζεται οργισμένη. 

Δεν μπορεί να ελέγξει τον ψυχικό 

της κόσμο και τα συναισθήματα της 

προβάλλονται μέσα από τον θυμό 

και την ορμή. Τέλος, η Αντιγόνη 

νιώθει ταπεινωμένη καθώς η 

προσπάθεια της ήταν μάταιη.

Ο Αξιοσημείωτος στίχος του 

ποιήματος που τον βρίσκουμε 

και στον ίδιο τον Σοφοκλή

Για ν’ αγαπώ γεννήθηκα κι όχι για 

να μισώ.



ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΣΟΦΟΚΛΗ, 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΣΤΟΝ 

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ.

ΘΑΛΕΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ 

ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΑΛΤΑΣ

ΤΖΙΑ ΣΙΝ ΤΖΙΝ



Η ΤΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΖΑΒΕΛΛΑ

Το 1961 ο Τζαβέλλας κινηματογραφεί την Αντιγόνη. Ο 

σκηνοθέτης έβαλε τους ήρωες να κινηθούν σε ανοιχτούς

και κλειστούς χώρους, στο παλάτι, στην ύπαιθρο και 

εικονογράφησε τα χορικά. Η κινηματογραφική Αντιγόνη 

του Τζαβέλλα αποτέλεσε τον αντίποδα της αρχαίας 

σοφόκλειας τραγωδίας και είναι σύγχρονο ψυχολογικό 

δράμα. 

. Ο Τζαβέλλας απέδωσε πιστά το αρχαίο κείμενο 

κρατώντας τον έντονο λυρισμό του. Με την 

κινηματογραφική Αντιγόνη αντιλαμβάνεται κανείς την 

ουσία του αρχαίου έργου.



ΟΙ ΗΘΟΠΟΙΟΙ 

 Ειρήνη Παππά... (Αντιγόνη)

 Μάνος Κατράκης... ( Κρέοντας )

 Μάρω Κοντού... (Ισμήνη)

 Ίλια Λιβυκού...(Ευρυδίκη)

 Γιάννης Αργύρης (φρουρός)

 Νίκος Καζής... (Αίμων)

 Τζαβαλάς Καρούσος... (Τειρεσίας)

 Βύρων Πάλλης... (άγγελος)

 Θόδωρος Μορίδης

 Γιώργος Βλαχόπουλος

 Θανάσης Κεφαλόπουλος



Βραβεία-Διακρίσεις

 Κέρδισε 2 βραβεία στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης 1961, αυτό 
της μουσικής και του Α' γυναικείου ρόλου (Ελλάδα 1961).

 Επίσημη υποψηφιότητα για Χρυσή Άρκτο - Καλύτερη Κλασική Ταινία, στο 
Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Βερολίνου (Γερμανία 1961)

 Υποψηφιότητα για βραβείο Samuel Goldwyn καλύτερης ταινίας στις Χρυσές 
Σφαίρες.

 Κέρδισε 2 βραβεία στο Φεστιβάλ Σαν Φρανσίσκο (ΗΠΑ 1961), της 
σκηνοθεσίας και του Α' ανδρικού ρόλου στον Μάνο Κατράκη. 

 Βραβείο Α' γυναικείου ρόλου στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Λονδίνου 1961 
(Ηνωμένο Βασίλειο 1961)

 Επιλέχθηκε ανάμεσα στις 10 καλύτερες ταινίες της χρονιάς 1961 από την 
Ένωση Ανταποκριτών Ξένου Τύπου Αμερικής (ΗΠΑ 1961).



ΣΚΗΝΕΣ

ΑΝΤΙΓΟΝΗ
ΙΣΜΗΝΗ ΚΑΙ 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ
ΚΡΕΩΝ ΚΑΙ ΧΟΡΟΣ



ΣΑΝ ΕΠΙΛΟΓΟΣ…

«ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΝΤΙΓΟΝΕΣ»



Η Σφαγή των Καλαβρύτων (ή και Ολοκαύτωμα των Καλαβρύτων) αναφέρεται στην

εξολόθρευση του ανδρικού πληθυσμού και την ολική καταστροφή της πόλης των Καλαβρύτων

στην Ελλάδα, από στρατιώτες της γερμανικής 117ης Μεραρχίας Καταδρομών, κατά τη

διάρκεια της Κατοχής και Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου στις 13 Δεκεμβρίου του 1943. 



Μετά τη σφαγή οι γυναίκες προσπαθούν με τα νύχια να σκάψουν πρόχειρους τάφους στην παγωμένη γη του

Δεκέμβρη, για να θάψουν τους νεκρούς τους, ώστε να μην τους φάνε τα σκυλιά και τα όρνια. Με τις κουβέρτες

που είχαν κοντά τους, μετέφεραν τους σκοτωμένους στο νεκροταφείο και άλλους έθαψαν εκεί στο λόφο, μια

τραγική σκηνή που κράτησε μέρες.



ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!!


