
ΜΗΔΕΙΑ

Ραδιοπτική όπερα 

σε 8 μέρη





Σύλληψη και Μουσική: 

Ανδρέας Λεβισιανός



Καλλιτεχνική Διεύθυνση: 


AeJAa 




Βασισμένο στην αρχαία 

τραγωδία του Ευριπίδη

Σύλληψη και μουσική: Ανδρέας Λεβισιανός



Καλλιτεχνική Διεύθυνση, Παραγωγή: aejaa

Συμπαραγωγή: Prolet OCD

Visual Arts, Προγραμματισμός: Χρήστος Ατζινάς

Σκηνοθεσία, Κάμερα: Χρυσάνθη Γούλα

Βοηθός κάμερας και σκηνοθεσίας: Tatev Vasilyan

Βοηθός μουσικής διεύθυνσης: Marie Hoffmann

Σκηνογραφία, Οργάνωση Παραγωγής: Βάλια Ρασσά

Γραφικός Σχεδιασμός: Niko Crncevic

Τεχνική Υποστήριξη: Artem Titkov

Μετάφραση/Υποτιτλισμός: Βάλια Ρασσά


Μήδεια


Αλεξία Καλτσίκη

Ηθοποιός | Αθήνα 

Διεύθυνση, Ηλεκτρονικά | Βερολίνο

| Βερολίνο


Ανδρέας Λεβισιανός

Μήδεια


Αναστασία Κότσαλη 

Μεσόφωνος |Αθήνα

Διεύθυνση, Ηλεκτρονικά | Βερολίνο

| Βερολίνο


Χρήστος Ατζινάς

Μήδεια


Ηλιάνα Καλαποθαράκου 

Χορεύτρια | Βερολίνο

Σκηνοθεσία, Κάμερα: 


Χρυσάνθη Γούλα

Κρέων


John Eagle 

Κόρνο | Νέα Υόρκη

Ιάσονας


Guido de Flaviis 

Σαξόφωνο | Αθήνα

Αιγέας


Σπύρος Τζέκος

Κλαρινέτο | Αθήνα

Χορός


Andrea Young 

Μεσόφωνος | Μοντρεάλ

Χορός


Sara Sinclair Gomez 

Μεσόφωνος |Λος Άντζελες

Χορός


Sharon Kim 

Μεσόφωνος |Λος Άντζελες



Ευχαριστούμε θερμά τους: 



Κλειώ Στρατηγάκη, Αρετή Ρασσά, Κατερίνα Τσεσμετζή, 
Ανάργυρο Δενιόζο,  Μαργαρίτα Τρίκκα,  Φοίβο Βογιατζή, 
Χρύσανθο Μαρούλη, Σέμη Ψιλογιάννη, Γρηγόρη 
Χατζάκη,  Γιώργο Μαλισιόβα, Μαρία Μαυρουδή, Αλέξη 
Δούνη, Βασίλη Έξαρχο, Μυρτώ Κουμουνδούρου.  


ΠΡΟΛΟΓΟΣ 



Η Μήδεια, κόρη του βασιλιά της Κολχίδας, ακολουθεί 
τον άντρα της Ιάσονα στην Κόρινθο μετά το τέλος της 
Αργοναυτικής εκστρατείας όπου τον βοήθησε να 
αποκτήσει το Χρυσόμαλλο δέρας. Ο Ιάσονας εκεί την 
εγκαταλείπει και παντρεύεται την Γλαύκη, κόρη του 
Κρέοντα, βασιλιά της Κορίνθου.

Η Μήδεια θρηνεί την εγκατάλειψη, εκείνης και των 
παιδιών της και μοιράζεται την οργή και απόγνωσή της 
με το Χορό, τις γυναίκες της Κορίνθου. 



ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΠΡΩΤΟ



Τη συναντά ο Κρέοντας, βασιλιάς της Κορίνθου, και 
εκφράζοντας το φόβο του για εκείνη και το 
απρόβλεπτο των κινήσεων της, ανακοινώνει την 
απόφαση του να την εξορίσει. Η Μήδεια του ζητά μόνο 
μία μέρα παραπάνω. 



ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ



Ο Ιάσονας προσπαθεί να της εξηγήσει τη λογική του 
πίσω από την απόφασή του να την εγκαταλείψει. Για 
εκείνον δεν έχει κάνει τίποτα το κακό, αλλά το 
αυτονόητο: επέλεξε μια βασιλική γυναίκα από μια 
βάρβαρη. Έτσι θα βοηθήσει αυτή και τα παιδιά τους. 
Εκείνη του υπενθυμίζει όλα όσα έχει κάνει για εκείνον 
και το που έφτασε για να τον βοηθήσει. Του θυμίζει ότι 
έφτασε στο σημείο να σκοτώσει ακόμη και τον ίδιο της 
τον αδερφό. Του εκφράζει την οργή της για την 
προδοσία, υπαινίσσοντας επερχόμενα δεινά. 



ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΤΡΙΤΟ



Ο Αιγέας, βασιλιάς της Αθήνας της εξομολογώντας της 
τη θλίψη του: παρότι παντρεμένος δεν έχει ακόμα 
παιδιά. Η Μήδεια του μοιράζεται με τη σειρά της την 
κατάστασή της παρακαλώντας τον να την βοηθήσει, 
αφήνοντάς την να μείνει στην Αθήνα. Ο Αιγέας 
συμφωνεί. 


ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 



Η Μήδεια υποκρινόμενη, απολογείται στον Ιάσονα για 
τη μέχρι τώρα συμπεριφορά της ζητώντας συγχώρεση. 
Ο Ιάσονας πείθεται. Η Μήδεια, φαινομενικά για να 
κερδίσει την εύνοια της Γλάυκης και του Κρέοντα, τους 
προσφέρει μέσω των παιδιών της δώρα. Αλλά αυτά 
είναι δηλητηριασμένα. 



ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 

Επιστρέφει ο Παιδαγωγός με τα παιδιά μεταφέροντας 
τα νέα ότι τα δώρα δόθηκαν και αποφασίστηκε να μην 
εξοριστούν τα παιδιά της. Εκείνη δε χαίρεται 
γνωρίζοντας τι επακολουθεί. Η Μήδεια συνομιλεί με το 
Χορό. 



ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΕΚΤΟ 



O Αγγελιοφόρος ανακοινώνει το θάνατο της Γλαύκης 
και του Κρέοντα από τα δηλητηριασμένα δώρα. Η 
Μήδεια ευχαριστιέται με τα νέα προχωρώντας στο 
επόμενο βήμα της. Αποφασίζει να σκοτώσει τους γιους 
της. Ο χορός θρηνεί για την απόφασή της. 



ΕΞΟΔΟΣ 



Ο Ιάσονας μαίνεται για το θάνατο του Κρέοντα και της 
Γλαύκης. Ο Χορός του ανακοινώνει το θάνατο των 
παιδιών του. Η Μήδεια τον αντιμετωπίζει. Του 
επισημαίνει ότι δε θα ξανακρατήσει ποτέ τα παιδιά του. 
Δεν τον αφήνει καν να τα θάψει. Τα παίρνει μαζί της 
στο φτερωτό άρμα του Ήλιου και φεύγει. 

 


AeJaA


