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Η Θεατρική μας Ομάδα δημιουργήθηκε το 2006.
Έργα που έχουμε παρουσιάσει :

4 Μονόπρακτα (2006)
Τρία έργα του Γιώργου Σουρή (2007)
Η Βεγγέρα του Ηλία Καπετανάκη (2008)
Η φαλακρή τραγουδίστρια του Ευγένιου Ιονέσκο (2008)



Συντελεστές : 

Αυγουλάς Γιώργος                 (Γιάννης)

Καζινόπουλος Βασίλης          (Ζαρλάς)

Κανάκης Τάσος                      (Σεραφείμ)

Κανάκη Ισμήνη                      (υπηρέτρια)

Καμπίτση Μάχη                     (Ιουλία)

Καφρίτσας Σπύρος                (αστυφύλακας)

Κρασσόπουλος Δημήτρης     (Δημήτρης Χαρίτος)

Λεκάκης Γιάννης                    (Λεωνίδας)

Μπαχού Γεωργία                   (Άννα)

Παπάζογλου Ρίτσα                (Μαρία Χαρίτου)

Χατζηπαναγιωτίδου Κική       (Φωφώ)

Μουσική : Γιώργος Κομνάς
Σκηνοθεσία : Αντώνης Παπαδόπουλος

Ο Δημήτρης Ψαθάς γεννήθηκε στη Τραπεζούντα του 
Πόντου το 1907. Με τη μικρασιατική Καταστροφή μετα-
φέρθηκε το 1923 στην Αθήνα όπου έζησε έως τον Νο-
έμβριο του 1979. Υπήρξε ένας από τους σπουδαιότε-
ρους εκπροσώπους του νεοελληνικού θεάτρου του 20ου 
αιώνα. Το πρώτο του βιβλίο εκδόθηκε το 1957 με τίτλο “Η 
θέμις έχει κέφια”. Με την έκδοση της “Μαντάμ Σουσού” ο 
Ψαθάς καθιερώθηκε στα ελληνικά γράμματα και στο 
θέατρο, Τα περισσότερα έργα του έγιναν ταινίες την 
εποχή της μεγάλης άνθησης του ελληνικού κινηματογρά-
φου. Μεταξύ των πλέον γνωστών έργων του, “Ξύπνα 
Βασίλη”, “Η χαρτοπαίχτρα”, “Το στραβόξυλο”, ‘Ζητείται 
ψεύτης”.

Ο “Φον Δημητράκης” γράφτηκε το 1946. Πρόκειται για 
μια πολιτική κωμική σάτιρα, πάνω σ’ ένα τραγικό θέμα :
Το πάθος για την εξουσία που τυφλώνει τον κεντρικό 
ήρωα και τον οδηγεί στη προδοσία της πατρίδας και της 
οικογένειάς του. Μέσα από τις κωμικές καταστάσεις που 
δημιουργούνται, ο Ψαθάς παρουσιάζει ένα ηθογραφικό 
έργο και μας μεταφέρει αυτούσια τη βαριά ατμόσφαιρα 
της Γερμανικής Κατοχής στην Ελλάδα απογυμνώνοντας 
τους ήρωες που ο καθένας είτε για καλό είτε για κακό 
σκοπό, εκφράζουν ελεύθερα αυτό που πραγματικά 
ζητούν και κρύβουν μέσα τους.
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