
 

 

 

 

Υπεύθυνοι καθηγητές : 

 

∆ιδασκαλία παράστασης : Πιστιόλα Φωτεινή 

                                         Σκεπετάρη Αρτεµισία 

Σκηνικά-Μουσική-Κοστούµια: Πιστιόλα Φωτεινή 

                                                      

 

 

Παίρνουν µέρος οι µαθητές : 

Ορέστης Καλλιγαρίδης        Αντωνόπουλος Θανάσης          
Ρένα Καλλιγαρίδη                 Μπλέτσα Μαρία                         

Λέανδρος                               Ζησιµόπουλος Θεόδωρος         
Τούλα                                     Μαµασούλα Βάσω                     

Μπρίλης                                 Καψάλης Παναγιώτης               
Ιδιοκτήτης καφενείου            Γιαννογιάννης Κώστας              
Θοδώρα                                  Γκρίζη Πανωρέα                       

Αννούλα                                 Παναγιωτοπούλου Ελένη          

Έλλη Λασκαρίδου                 Ζήση Κατερίνα                          

Βάσω                                      Ψιλού Βασιλική                          

Τάκης                                      Σαµψώνας ∆ηµήτρης                
Σωτήρης                                 Ταράτσας ∆ηµήτριος 
   

 

 

 

Η υπόθεση του έργου 

Ο Ορέστης είναι ένας παθολογικά ζηλιάρης σύζυγος και τα 

πάντα του φαίνονται ύποπτα. Μία στάση σ΄ ένα εξοχικό 

καφενείο τον κάνει να υποψιάζεται ότι η γυναίκα του, Ρένα, 

τον απατά. Επιστρέφοντας στο σπίτι προσπαθεί να 

αντιστρέψει όλα τα άλλοθι της Ρένας. Τελικά διαπιστώνει ότι 



τίποτα δεν συµβαίνει και όλα ήταν συµπτωµατικές 

παρεξηγήσεις.  Μια κλασική κωµωδία παθολογικής ζήλιας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ευχαριστούµε θερµά : 

• Τους µαθητές της θεατρικής οµάδας για τη συµµετοχή τους και 
       τη µεγάλη τους προσπάθεια 

• Το διευθυντή κο Τσιπά Γεώργιο και το Σύλλογο ∆ιδασκόντων 
του  Γυµνασίου Καινουργίου  

• Το ∆ήµο Αγρινίου 

• Την οργανωτική και καλλιτεχνική επιτροπή του φεστιβάλ 

• Για τα σκηνικά και τις µεταφορές τον κο Ασηµακόπουλο 
Παναγιώτη και τον κο Τσάτσο Σωτήριο 

• Για το µακιγιάζ την Ασηµακοπούλου Έλενα 

• Το Σύλλογο Γονέων -Κηδεµόνων του Γυµνασίου Καινουργίου 
Και τους χορηγούς µας : 

∆αβράζου Σωτηρία  : Βιβλιοπωλείο  –  Είδη δώρων  

Ζησιµόπουλος Χρήστος : Γενικός – Οικογενειακός Ιατρός 

Τασιούλης Κοσµάς : Ταβέρνα  –  «Το Αρχοντικό της Λίµνης» 

Φλώρος Νικόλαος : Κτηνίατρος 

Μπανιάς Χρήστος: «Επιπλόραµα» 
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ο
 Μαθητικό Φεστιβάλ Θεάτρου 

 

    « ΤΑ ΚΙΤΡΙΝΑ ΓΑΝΤΙΑ » 
 

               των Αλέκου Σακελλάριου και Χρήστου Γιαννακόπουλου 
 

 

 

από   τη   θεατρική   οµάδα 
του    Γυµνασίου   Καινουργίου 
Πέµπτη 3  Απριλίου 2014 

στις 8  µ.µ. 

στο ∆Η.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου 

 

Οι "∆ιόσκουροι του ελληνικού θεάτρου", ο Αλέκος 

Σακελλάριος και ο Χρήστος Γιαννακόπουλος, 

υπήρξαν από τους σηµαντικότερους ανανεωτές της 

µεταπολεµικής νεοελληνικής κωµωδίας. 

Σκιαγράφησαν το χαρακτήρα του Έλληνα 

µικροαστού µε τις αντιφάσεις, τις ψευδαισθήσεις και 
τα αδιέξοδα που αντιµετώπιζε. Ξεχώρισαν για την 

αµεσότητα της γραφής τους, την ευαισθησία και την 

αισιοδοξία τους. 
Οι επιτυχίες τους ενέπνευσαν  πολλούς συγγραφείς 

και χρονογράφους της γενιάς τους να καταπιαστούν 

µε την θεατρική κωµωδία, αφήνοντας µια µεγάλη 

σειρά από έργα που παίζονται ακόµα και σήµερα.  
 

Υπό την αιγίδα του ∆ήµου Αγρινίου 

σε συνεργασία µε τη 



 


