
 

Για τισ θμζρεσ των Χριςτουγζννων ζχουν προγραμματιςτεί ςτθν Ακινα 
παραςτάςεισ για το κεατρικό ζργο «Φφλακασ μιασ Επανάςταςθσ» ςε 
παραγωγι τθσ Αδελφότθτασ Ναυπακτίων Νομοφ Αττικισ «Ο Ζπαχτοσ».  
 

 Έτςι, ήταν όλη η κοινωνία τότε. 

Μετά την Επανάςταςη… 
Κζρδιςε τα μεγάλα κι ζπρεπε τϊρα να παλζψει για τα μικρά… 
  
   
Μετά τθν επιτυχθμζνθ τθσ παρουςίαςθ ςτον Αφλειο Χϊρο των 
Καπναποκθκϊν Παπαςτράτου ςτο Αγρίνιο και ςτο Διεκνζσ Φεςτιβάλ 
Αναλόγιο, θ παράςταςθ του Μάνου Καρατζογιάννη «Φφλακασ μιασ 
Επανάςταςησ» επιςτρζφει ςτθ ςκθνι του Θεάτρου τακμόσ, από τισ 20 
Δεκεμβρίου για περιοριςμζνο αρικμό παραςτάςεων. 
  
Ο ιςτοριοδίφθσ και ςυγγραφζασ, από τθ Ναφπακτο, Γιάννησ 
Βλαχογιάννησ εδραίωςε ςτθ ςυλλογικι μνιμθ τον Αγϊνα του 
1821. «Καταγραφζασ» τθσ Επανάςταςθσ, διζςωςε και ανζδειξε, μεταξφ 
πολλϊν άλλων, τα απομνθμονεφματα του τρατθγοφ Μακρυγιάννθ. 
  
το πρωτότυπο κείμενο του  Μάνου Καρατζογιάννη, ο οποίοσ 
καταπιάνεται ξανά με τθν ιςτορικι μνιμθ μετά τισ παραςτάςεισ του «Για 
την Ελένη» και «Μάρτυρεσ των Αιηνών», ο Γιάννθσ Βλαχογιάννθσ 
παραδίδει, κάνοντασ ζναν ποιθτικό απολογιςμό τθσ ηωισ του, ζνα 
ςφγχρονο μάκθμα ελλθνικισ ιςτορίασ: από τθ φτϊχεια των πρϊτων 
χρόνων τθσ ηωισ του όπου θ ελλθνικι κοινωνία, αφοφ «κζρδιςε τα 
μεγάλα, ζπρεπε να παλζψει για τα μικρά» μζχρι τθν ίδρυςθ των Γενικϊν 
Αρχείων του Κράτουσ των οποίων υπιρξε διευκυντισ για περιςςότερα από 
είκοςι χρόνια. 
  
Μζςα από τισ διθγιςεισ του «Άγνωςτου Ιςτορικοφ» και λογοτζχνθ Γιάννθ 
Βλαχογιάννθ, ο οποίοσ δθμοςίευςε τα πρϊτα του λογοτεχνικά κείμενα με 
το ψευδϊνυμο «Γιάννθσ Επαχτίτθσ», εμπλουτιςμζνεσ με ςτίχουσ από τουσ 
μεγαλφτερουσ Ζλλθνεσ ποιθτζσ, ξεπροβάλλει θ Ελλάδα ωσ πθγι 
νοςταλγίασ ι ωσ ιςτορικι ςφνκεςθ ηωντανεφοντασ μορφζσ μιασ άλλθσ 
εποχισ όπωσ ο Αλζξανδροσ Παπαδιαμάντθσ, ο Ιωάννθσ Καποδίςτριασ, ο 
Γιάννθσ Μακρυγιάννθσ, ο Γεϊργιοσ Καραϊςκάκθσ και ο Ελευκζριοσ 
Βενιηζλοσ. Κυρίωσ όμωσ αποδίδεται θ αξία τθσ παιδείασ, ωσ κφριο ςτοιχείο 



κάκε δθμοκρατικισ πολιτείασ. Σθσ παιδείασ, που τόςο λείπει πια από τον 
τόπο μασ ςτισ μζρεσ μασ. 
  
  
ΤΝΣΕΛΕΣΕ 
  
Κείμενο – ςκηνοιεςία: Μάνοσ Καρατηογιάννθσ 
Ερμηνεία: Γιάννθσ Νταλιάνθσ 
Μουςικθ: Δθμιτρθσ Σςάκασ 
κηνικό: Γιάννθσ Αρβανίτθσ 
Κοςτοφμι: Βαςιλικι φρμα 
Φωτιςμοί: Νίκοσ ωτθρόπουλοσ 
Φωτογραφίεσ: πφροσ Περδίου 
  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ 
Παραςτάςεισ: 
  
ΘΕΑΣΡΟ ΣΑΘΜΟ, Βίκτωροσ Ουγκϊ 55, Ακινα 10437, τθλ επικοινωνίασ 
210 5230267 - 6937262020 
 
Κάιε Δευτέρα και Σρίτη ςτισ 21:00, από 20 Δεκεμβρίου μέχρι 4 
Ιανουαρίου. 
  
Σιμέσ ειςιτηρίων: Κανονικό: 15€ 
Φοιτθτικό: 12€ 
«Κοινωνικό ειςιτιριο»: Ανζργων, ΑΜΕΑ, άνω των 65: 8€ 
Ομαδικό (πάνω από 10): 10€ 
Ατζλεια: 3€ 
  
Διάρκεια: 60 λεπτά 
Προπώληςη: viva.gr 
 

 

 

 

https://www.viva.gr/

