
 
 
 

Οι θεατρόπληκτοι….. Του ΕΠΑ.Λ. ΚΑΝΑΛΛΑΚΙΟΥ 
 
 

Σας    προσκαλούν 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

Τη ∆ευτέρα  9-5-2011,  στις 10.30 π.µ. , στην αίθουσα εκδηλώσεων του 
Σχολείου µας 

 
Στη θεατρική παράσταση…….:  



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
 
Η ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑ∆Α ΤΟΥ ΕΠΑ.Λ. ΚΑΝΑΛΛΑΚΙΟΥ  
…………ΞΑΝΑΧΤΥΠΑ!!! 
 
 
ΑΥΤΗ ΤΗ ΦΟΡΑ ΜΕ ΤΗN ΚΩΜΩ∆ΙΑ ΤOY Β. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆Η 
“ΕΝΑΣ ΦΤΩΧΟΣ ΘΑ ΜΑΣ ΣΩΣΕΙ” 
 
ΠΑΙΖΟΥΝ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ:  
 
MAMMY…………………. ΠΑΠΑΖΗΣΗ ΚΩΝ/ΝΑ 
ΜΠΕΤΥ…………………ΠΑΠΠΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 
ΤΖΑΚΟΜΠ………….ΧΑΡΙΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
ΟΛΙΒ…………………..ΝΤΙΝΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 
ΝΤΑΝΤΗΣ…………….ΝΑΝΟΣ ΘΟ∆ΩΡΗΣ 
ΜΠΑΡΜΠΑΡΑ…………..ΤΣΑΜΗ ΒΙΒΗ 
ΤΖΟΥΛΗ……………..ΠΗΛΙΟΥ ΑΛΙΚΗ 
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ…………… ΜΕΤΣΗ ΛΕΟΝΟΡΑ 
 
Αναλυτικότερα….. 
ΚΑΘΡΙΝ…….Σύζυγος και µητέρα ,νεόπλουτη και αγράµµατη…. 
ΤΖΩΡΤΖΗΣ….Σύζυγος. αυταρχικός, νεόπλουτος µε όλα τα 
συνεπακόλουθα..πολλά λεφτά µε τα οποία νοµίζει ότι µπορεί να 
εξαγοράσει τα πάντα….. 
ΤΖΑΚΟΜΠ……Ο γιός ο µόνος παραδόξως ισορροπηµένος σ 
αυτό το σπίτι!Από ποιον άραγε να πήρε….. 
ΜΠΕΤΥ……<Κατά µάνα κατά κύρη που λένε>…Αυτά βλέπει το 
ποαιδί αυτά κάνει…Κατά βάθος έχει καλή καρδιά , αλλά έχει και 
χειρότερες απ΄αυτήν φίλες….. 
 ΜΠΑΡΜΠΑΡΑ- ΤΖΟΥΛΙΑ…….Φίλες της Μπέτυ κακοµαθηµένες  
νεόπλουτες µε ολίγη κακοήθεια…. 
ΟΛΙΒ…..Η υπηρέτρια  αλλοδαπή  που αν της δώσεις θάρρος…. 
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ….Ο αγνός- λαικός τύπος <µε το  σταυρό στο χέρι>. 
Η φτώχεια τον έχει κάνει αγνότερο και τιµιότερο ( όχι πως θα 
µπορούσε να γίνει και το αντίθετο)! 
 

ΥΠΟΒΟΛΕΑΣ: ΚΩΤΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
 
 
ΒΟΗΘΟΙ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ : NANOΣ ΘΟ∆ΩΡΗΣ-ΚΩΤΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
 
ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΟΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΙ :  
ΤΡΙΧΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ- ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 
 
ΕΜΨΥΧΩΤΡΙΑ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΘΕΑΤΡΟΥ 
 
Η  ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΣ : ΠΕΠΟΝΗ ΕΥΘΑΛΙΑ 
 

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: 
 

Τα πλούτη δεν κρύβονται, ή δε θέλουν να κρυφτούν γιατί στο 
κάτω –κάτω γι” αυτό υπάρχουν! Για να φαίνονται! 
Η έπαυλη του µεγαλοεπιχειρηµατία και το … φτωχικό  
συνορεύουν! 
Αυτό είναι η καταστροφή  για την οικογένεια του α¨. η οποία 
οικογένεια δεν µπορεί να δεχτεί ότι υπάρχουν  και άλλοι άνθρωποι 
σ αυτή την πλάση  που δεν έχουν την δική τους οικονοµική 
κατάσταση. Αυτό τους ρεζιλεύει και δεν µπορούν να το ανεχτούν. 
Κάτι πρέπει να γίνει!  
Σνοµπάρουν τους φτωχούς  και προσπαθούν να τους βγάλουν 
απ τη µέση µε απάνθρωπους τρόπους. 
Τα πολλά λεφτά έχουν αλλοιώσει το χαρακτήρα τους και τους 
έχουν κάνει ανάλγητους ……………. 
 
 
 
ΘΕΡΜΕΣ  ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ  
ΣΤΟ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ  κο ΖΑΧΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ 
 και 
ΤΟΥΣ ΣΥΝΑ∆ΕΛΦΟΥΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ …ΑΝΟΧΗ ΤΟΥΣ! 


