
 

 

 

 

 

Αθήνα, Μάρτιος  2023 
 

 

Το Θεατρικό Τμήμα της Ομοσπονδίας 

παρουσιάζει το έργο «Οι Αγροίκοι» του Κάρλο Γκολντόνι 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΣΑΔΙ: Από 5 έωο θαη 21 ΜΑΪΟΤ 2023  

(πιελ Γεπηέξαο) 

      ΘΔΑΣΡΟ: «Πεηξαηώο 131» 

Γ/λζε:  Πεηξαηώο 131, Αζήλα 
 

 

 

 

 

 
Οη «Αγξνίθνη», πνπ γξάθηεθε θαη αλέβεθε ζηε Βελεηία ην 1760, ζεσξείηαη από πνιινύο ην 

αξηζηνύξγεκα ηνπ Γθνιληόλη.   

Η ηζηνξία εθηπιίζζεηαη ζηε Βελεηία, ηελ πεξίνδν ηνπ θαξλαβαιηνύ θαη έρεη γηα 

πξσηαγσληζηέο  ηέζζεξηο αγξνίθνπο, «αλζξώπνπο θαθόηξνπνπο θαη αθνηλώλεηνπο» όπσο 

ηνπο ραξαθηεξίδεη ν ίδηνο ν Γθνιληόλη, ηνλ Λνπλάξλην, ηνλ Καληζηάλν, ηνλ Σηκόλ θαη ηνλ 

Μανπξίηζην.  Ο Λνπλάξλην απνθαζίδεη λα παληξέςεη ηελ θόξε ηνπ Λνπηζηέηα κε ηνλ 

Φηιηππέην, γην ηνπ Μανπξίηζην, ρσξίο λα πιεξνθνξήζνπλ ηνπο λένπο γηα ηνλ επηθείκελν 

γάκν.  Απηό ην απιό πεξηζηαηηθό αξθεί γηα λα μεζπάζεη έλαο πόιεκνο κεηαμύ παιηνύ θαη 

θαηλνύξγηνπ θόζκνπ, κεηαμύ ηεο λννηξνπίαο ησλ αγξνίθσλ πνπ έρνπλ ζπλεζίζεη λα 

παίξλνπλ απνθάζεηο ρσξίο λα δηαβνπιεύνληαη θαη λα δεηνύλ ηε γλώκε θαλελόο θαη ηεο λέαο 

λννηξνπίαο, εθείλεο ησλ γπλαηθώλ θαη ησλ λέσλ, πνπ ζέινπλ λα έρνπλ ιόγν ζε ό,ηη αθνξά ηε 

δσή ηνπο θαη ζηηο απνθάζεηο πνπ παίξλνπλ νη άιινη γηα απηνύο.  
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Λίγα ιόγηα γηα ηνλ ζπγγξαθέα:  
 

Κάξιν Γθνιληόλη  (1707-1793) 
 

Γηαθεθξηκέλνο ηηαιόο ζεαηξηθόο 
ζπγγξαθέαο, κε πεξηζζόηεξα από 120 
έξγα, πεδά ή έκκεηξα ζην ελεξγεηηθό ηνπ. 
Μαδί κε ηνλ κεηαγελέζηεξό ηνπ Λνπίηδη 
Πηξαληέιν είλαη νη δύν ηηαινί 
δξακαηνπξγνί κε ηε κεγαιύηεξε 
αλαγλώξηζε ζε παγθόζκην επίπεδν. 
ηα έξγα ηνπ, παξνπζηάδνληαη 
ραξαθηεξηζηηθέο θπζηνγλωκίεο ηεο 
κεζαίαο ηάμεο ηνπ θαηξνύ ηνπ, ελώ 
ελζωκάηωζε ζηνηρεία θαη από ηνπο 
ραξαθηήξεο ηεο Κνκέληηα ληει αξηε.    
Ο Γθνιληόλη ελδηαθεξόηαλ γηα ηηο ζρέζεηο ηωλ αλζξώπωλ κεηαμύ ηνπο, ηε θηινζνθία, ην 
θίλεκα ηνπ Οπκαληζκνύ, ελώ αζθνύζε θξηηηθή ζηελ αιαδνλεία, ζηελ αδηαιιαμία θαη ηελ 
θαηάρξεζε εμνπζίαο. πρλά ζαηίξηδε ηνπο ππεξόπηεο επγελείο θαη ηνπο θηωρνύο πνπ δελ 
είραλ ηηκηόηεηα θαη αμηνπξέπεηα. 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

ΤΝΣΔΛΔΣΔ ΣΗ ΠΑΡΑΣΑΗ: 
 

Μεηάθξαζε:                 Βαγγέιεο Β. Ηιηόπνπινο 

θελνζεζία:                Διέλε Φίιηππα 

θεληθά – Κνζηνύκηα:      Λίλα Παγώλε 

Μνπζηθή Δπηκέιεηα:       Απγεξηλόο νπιόπνπινο 

Δπηκέιεηα Κίλεζεο:        Φαίδξα Νηαϊόγινπ 

ρεδηαζκόο Φώηωλ:       Βαγγέιεο Μνύληξηραο 

ρεδηαζκόο Αθίζαο:        Βαζίιεο Νηάζεο 

Βνεζόο θελνζέηε:          Άλλα Κνπξάθνπ 
 

ΓΙΑΝΟΜΗ (κε ζεηξά εκθάληζεο): 
    
 

ΜΑΡΓΚΑΡΙΣΑ:     Φξαληδέζθα Κνιπβά 

ΛΟΤΣΙΔΣΑ:    Ιωάλλα  Ιωάλλνπ 

ΛΟΤΝΑΡΝΣΟ :   Μηράιεο θπξηαλόο 

ΜΑΟΤΡΙΣΙΟ:   Βαγγέιεο Μπακπαληώηεο 

ΜΑΡΙΝΑ:    νθία Κάληα 

ΦIΛΙΠΠΔΣΟ:    Γεκήηξεο Έθνο 

ΙΜΟΝ:    Άγγεινο αθθάο 

ΦΔΛΙΣΔ:    Αληδειίλα Παιαηνιόγνπ / νθία ηαιηά 

ΚΑΝΣΙΑΝΟ:   Υξίζηνο  Γεκεηξέιεο 

ΚΟΜΗ ΡΙΚΑΡΝΣΟ:  Κώζηαο Πεηκεδάο 

ΤΠΗΡΔΣΡΙΑ:    Άλλα Κνπξάθνπ   

 

Εσταριζηούμε ηην ΟΑΣΕ για ηην παρατώρηζη ηοσ τώροσ προβών ηης θεαηρικής ομάδας ηης 
ΟΤΟΕ. 
 

Θα ενημερωθείτε για τις λεπτομέρειες της παράστασης με νεότερη 

Ανακοίνωσή μας. 


