
 

Ζντουαρντ Άλμπι 
 

Ποιοσ φοβάται τη Βιρτζίνια Γουλφ 

 
 

Πρεμιέρα Παραςκευθ 4 Νοεμβρίου 2022 ςτισ 21.00 

 
 

Σο Θζατρο οφοφλθ μετά τθν επιτυχθμζνθ πορεία τθσ παράςταςθσ τθν 
Άνοιξθ, παρουςιάηει ξανά το ζργο του Ζντουαρντ Άλμπι “Ποιοσ φοβάται 
τθ Βιρτηίνια Γοφλφ” ςε ςκθνοκεςία Αντϊνθ Καραγιάννθ. Θ πρεμιζρα κα 
πραγματοποιθκεί τθν Παραςκευι 4 Νοεμβρίου 2022 ςτισ 21.00. 
 

Λίγα λόγια για το έργο 

 

Ζνα ηευγάρι μεςιλικων διανοουμζνων, ο Σηορτη και θ Μάρκα, που ηουν 
ςε μία πανεπιςτθμιακι κοινότθτα τθσ Αμερικισ, πίνουν, καυγαδίηουν, 
βρίηουν, ειρωνεφονται και κανιβαλίηουν ο ζνασ τον άλλο ςυνεχϊσ. Είναι 
εκιςμζνοι ςτο αλκοόλ από επιλογι κι ζχουν πλάςει τισ δικζσ τουσ 
ψευδαιςκιςεισ με τισ οποίεσ ςυμπορεφονται και ςυνεχίηουν τθν 
κακθμερινότθτά τουσ. Ζνα αββατόβραδο, ςε ζνα πάρτι,  προςκαλοφν 
ζνα νεαρότερο ηευγάρι ςτο ςπίτι τουσ. Σο νεαρό ηευγάρι, ο Νικ και θ 
Χάνι, καταφκάνουν ςτο ςπίτι τουσ μετά τα μεςάνυχτα. Αμζςωσ, θ 
Μάρκα κι ο Σηορτη αρχίηουν τα παιχνίδια με τουσ καλεςμζνουσ τουσ. Οι 
φαινομενικά ακϊοι καλεςμζνοι του Σηορτη και τθσ Μάρκασ κα φφγουν 
από το ςπίτι τα ξθμερϊματα, μεκυςμζνοι και διαλυμζνοι. Σι ζχει 
προθγθκεί;  

 
 

Συντελεςτέσ 

Πρωτότυπο κείμενο: Edward Albee 

Μετάφραςθ: Σηζνθ Μαςτοράκθ 

κθνοκεςία: Αντϊνθσ Καραγιάννθσ 

Πρωτότυπθ μουςικι: Γιϊργοσ Καηαντηισ 

Κοςτοφμια: Ελζνθ Μπλζτςα 

κθνικά - Ειδικζσ καταςκευζσ: Λορζτηο Μπελλζλλι - Μίλτοσ Σςαλικίδθσ 

χεδιαςμόσ φωτιςμϊν: Ανζςτθσ Ατακτίδθσ 

Βοθκόσ ςκθνοκζτθ: Χρφςα Καραμοφηθ 



Γραφιςτικά: Αριςτοτζλθσ ομπότθσ 

Επικοινωνία-δθμόςιεσ ςχζςεισ: Κατερίνα Νικολάου 

Φωτογραφίεσ: Νίκοσ εϊδαρίδθσ (www.sofinis.com) 

τίχοι: Κρίτωνασ Ηαχαριάδθσ 

Σραγοφδι: Ροφλα Μανιςάνου 

Καταςκευι ςκθνικοφ : Ομάδα Χαλκιδικισ  

Παραγωγι: Καλλιτεχνικι Εταιρεία 

 

Παίηουν: Παυλίνα Χαρζλα, Κρίτωνασ Ηαχαριάδθσ, Αλζξανδροσ 

Κότςυφασ, Χρυςοφλα Μπουγιουκλι 

 

Σραγοφδι “Ποιοσ φοβάται τθ Βιρτηίνια Γουλφ”  

Μουςικι-ενορχιςτρωςθ-πιάνο-πλικτρα: Γιϊργοσ Καηαντηισ  

Σενόρο ςαξόφωνο: Χάρθσ Καπετανάκθσ  

Σφμπανα: Αλζξανδροσ πανίδθσ  

Κόντρα μπάςο: Δθμιτρθσ Γουμπερίτςθσ  

Σηαη πιάνο: Φίλιπποσ Κωςταβζλθσ  

Σραγοφδι: Ροφλα Μανιςάνου  

Θχολθψία-remix-mastering: Θάνοσ Καηαντηισ  

Studio Polytropon 

 

Με την οικονομική υποςτήριξη του Υπουργείου Πολιτιςμοφ και 

Αθλητιςμοφ  

“Η άδεια για ηην από ζκηνής θεάηροσ παροσζίαζη ηοσ έργοσ τορηγήθηκε από ηην 

Ελληνική εηαιρία THE ARTBASSADOR / Performing Arts Management 

(www.theartbassador.gr) για λογαριαζμό ηων δικαιούτων ηων δικαιωμάηων ESTATE 

OF EDWARD ALBEE” και ηοσ αηζένηη ασηών WILLIAM MORRIS ENDEAVOUR 

ENTERTAINMENT LLC(www.wmeagency.com) 

 

Παραςτάςεισ 

Από τθν Παραςκευι 4 Νοεμβρίου ςτισ 21.00 και κάκε Παραςκευι και 

άββατο ςτισ 21.00 και Κυριακι ςτισ 20.00 ζωσ 4 Δεκεμβρίου. 

 

http://www.theartbassador.gr/
http://www.wmeagency.com/


Σημείωμα ςκηνοιέτη 

 

“Ποιοσ φοβάται τθ Βιρτηίνια Γουλφ”, ζνα από τα αριςτουργιματα τθσ 
παγκόςμιασ δραματουργίασ. Ζνα ζργο που τοποκετείται ανάμεςα ςτα 
εκατό κορυφαία κεατρικά ζργα όλων των εποχϊν. Ο Άλμπι ςτο 
αριςτοφργθμά του «Ποιοσ φοβάται τθ Βιρτηίνια Γουλφ» προβάλει τισ 
ςκζψεισ του με ζναν ιδιαίτερα καυςτικό κι ευφυι λόγο ςυνδυάηοντασ 
το ρεαλιςτικό με το ςουρεαλιςτικό. 
 

 

Ο Άλμπι κατεδαφίηει το αμερικανικό “πατρίσ- κρθςκεία- οικογζνεια” και 
δθμιουργεί τζςςερισ χαρακτιρεσ που τουσ οδθγεί ςε μια κοφρςα εκτόσ 
ορίων. Οι ιρωεσ κουβαλοφν τισ δικζσ τουσ ενοχζσ και ηουν ο κακζνασ 
ςτθ δικι του ψευδαίςκθςθ. ε ζνα βράδυ με πολφ αλκοόλ, οι ιρωεσ κα 
ζρκουν αντιμζτωποι με τθν προςωπικι τουσ αλικεια.  το τζλοσ τθσ 
βραδιάσ ο κάκε ζνασ δοκιμάηει τισ αντοχζσ του. Ο Άλμπι δθμιουργεί ζνα 
ρινγκ που όλοι μονομαχοφν ςε φαινομενικά παιγνίδια επικράτθςθσ, 
επιβολισ κι ελζγχου, ςε παιχνίδια που θ αποκάλυψθ τθσ αλικειασ 
ςκορπίηει τουσ μφκουσ και ξεςκεπάηει τισ ενοχζσ. Μζςα από τθ ςφοδρι 
ςφγκρουςθ του κεντρικοφ ηευγαριοφ, ο Άλμπι, φωτίηει τον αζναο κι 
ανελζθτο προςωπικό αγϊνα του ανκρϊπου για τθν κατάκτθςθ ενόσ 
ονείρου, τθν κατάκτθςθ ενόσ ιδανικοφ τρόπου ηωισ που, όπωσ του 
ζχουν μάκει, θ πλθρότθτα κα φζρει τθν ευτυχία, θ οποία όμωσ δεν 
ζρχεται τόςο εφκολα.  Οι ιρωεσ δείχνουν πωσ είναι ευτυχιςμζνοι μα 
ςταδιακά αποκαλφπτεται θ κατάκλιψι τουσ.  
 

Ο Άλμπι χρθςιμοποιεί ζνα ςυμβολικό ηευγάρι, τον Σηορτη και τθ Μάρκα, 
και φωτίηει τθ φαινομενικά ευτυχιςμζνθ οικογζνειά τουσ. Είχε πει ςε  
ςυνζντευξι του πωσ οι άνκρωποι λζνε ψζματα ςτον εαυτό τουσ για το 
ποιοι είναι και πϊσ βλζπουν τον εαυτό τουσ. «Το έργο μου αφορά την 
ανικανότητά μας να είμαστε αντικειμενικοί με τον εαυτό μας». Ο Σηορτη 
και θ Μάρκα ςυμμετζχουν ςε αυτό το ψζμα. Ζχουν δθμιουργιςει τον 
δικό τουσ μφκο, τθ δικι τουσ φανταςτικι ιςτορία, τθ δικι τουσ 
ψευδαίςκθςθ. Ζπλαςαν και τοποκζτθςαν πλάι τουσ ζνα ψζμα. Σο ψζμα 
αυτό ίςωσ να είναι άλλοσ ζνασ ςυμβολιςμόσ που ζχει ανάγκθ θ ιδανικι 
οικογζνεια για τθν κατάκτθςθ του αμερικανικοφ ονείρου και τθσ 
πολυπόκθτθσ ευτυχίασ. το τζλοσ τθσ βραδιάσ, όταν ο Σηορτη ξεςκεπάηει 
το ψζμα μπροςτά ςτουσ καλεςμζνουσ, θ Μάρκα καταρρζει. Φαίνεται 
πωσ το μίςοσ ανάμεςά τουσ ζχει ξεπεράςει τθν αγάπθ. Ο Σηορτη 
ςκορπάει τισ ψευδαιςκιςεισ και δίνει χϊρο είτε ςτθν αλικεια είτε ςε 
νζεσ ψευδαιςκιςεισ. Θ αποκάλυψθ τθσ αλικειασ όμωσ, ίςωσ και να 



δϊςει το ζναυςμα για μια νζα αρχι. Σα ναι και όχι που ξεςτομίηει ςτο 
τζλοσ του ζργου θ Μάρκα ςτθν αγκαλιά του Σηορτη, δίνουν μια 
αλλθγορικι διάςταςθ για τθ ςυνζχεια. Πολλά αλλθγορικά ςτοιχεία κι 
ζνα ζργο που κινείται ςτα όρια του κεάτρου του παραλόγου. Ζνα ζργο 
που καταγγζλλει τισ επιςτθμονικζσ ανακαλφψεισ για τθ δθμιουργία 
κλϊνων, για ανκρϊπουσ με ίδια χαρακτθριςτικά κι ζνα κατθγορϊ για 
τθν περικωριοποίθςθ τθσ διαφορετικότθτασ. Ζνα ζργο με αποκαλφψεισ 
με καταιγιςτικό ρυκμό, με διάκεςθ αυτοςαρκαςμοφ τθσ αμερικανικισ 
κοινωνίασ και του υποτικζμενου ευδαιμονιςμοφ. Σο πζραςμα τθσ 
νφχτασ είναι ςαρωτικό και το ποτό, απαραίτθτο καφςιμο, όπωσ 
ξεςτομίηεται, από μια θλικία και μετά. Σα ξεςπάςματα δθμιουργοφν 
απρόβλεπτεσ ςυνκικεσ. Θ Χάνι φωνάηει βία, βία κι ο Νικ ορμάει ςτον 
ιςτό τθσ Μάρκασ επιηθτϊντασ τθν πανεπιςτθμιακι καριζρα. Όλοι, 
απογυμνωμζνοι ςτο τζλοσ τθσ βραδιάσ, αναρωτιοφνται με το βλζμμα 
τουσ αν αξίηει θ όποια κυςία για το «βόλεμα» που απολαμβάνουν. Ζνα 
ζργο ςκλθρό με πολλι τρυφερότθτα. Ζνα απαιτθτικό κείμενο ςτο οποίο 
ο Ζντουαρντ Άλμπι αφινει πολλζσ χαραμάδεσ για πολλαπλζσ 
αναγνϊςεισ. Και μόνο θ ατάκα τθσ Μάρκασ «μόνοι μασ είμαςτε» αφινει 
πολλζσ ερμθνείεσ ςτον υπάρχοντα χϊρο τθσ αλικειασ και των 
ψευδαιςκιςεων. 
 
 

Χορθγοί: Rich Girl Boudoir, Dressman, Studio 113 Hair & Make up 

Χορθγοί επικοινωνίασ: Libero 107,4, SHOOK radio 104,4, Kulturosupa.gr, 

Polis Magazine, Maxmag.gr, Grtimes.gr, Newx.gr, Thes.gr, Thessaloniki 

Arts and Culture, Stellasview.gr 


