
Λίγα λόγια για το έργο
Τα τρία μονόπρακτα που ανεβαίνουν στο Γυμνάσιο Καρέα,  έργα
του  υπεύθυνου  καθηγητή,  παρουσιάζουν  σε  μικρογραφία  τα
δεινά της ελληνικής κοινωνίας, από τη διαφθορά ενός λαού, ο
οποίος  αδυνατεί  να  υπερβεί  τις  βαλκάνιες  δομές,  ως  τη
μεγαλομανία, την οίηση και την Κρίση.

Στο  πρώτο  μονόπρακτο,  «Η  Καιτούλα   θέλει
τριαντάφυλλα»  ένας  διεφθαρμένος  δημόσιος  υπάλληλος
(στρατιωτικός)  συμπεριφέρεται  στον  μικρόκοσμό  του  σαν
αλαζονικός  φεουδάρχης και  διακηρύσσει  τον  παράνομο  έρωτά
του.  Στην  «λεμονόπιτα»  η  διαζευγμένη,  πια,  σύζυγός  του,  ως
drama queen,  καρικατούρα  νεόπλουτης,  αρπάζεται  από  τις
φιλοδοξίες της για το γιο της ο οποίος τη διαψεύδει συνεχώς. Στο
τρίτο  μονόπρακτο,  τη  «Θηλιά»,  υποτίθεται  δεκαπέντε  χρόνια
αργότερα,  εμφανίζεται  η  κόρη  της  οικογένειας.  Σοβούσης  της
οικονομικής κρίσης, στήνει μια παγίδα μαζί με τον χρεοκοπημένο
σύζυγό  της  στην  καλύτερή  τους  φίλη.  Συνδετικός  κρίκος  η
κατάρρευση της μητέρας και η απουσία του πατέρα που ζει πια
με  τη  δεύτερη  σύζυγό  του.  Τα  δίχτυα  της  υπερβολής  και  της
κατάρρευσης τυλίγουν την απέλπιδα κόρη. Μια αχτίδα φωτός
αχνοφέγγει στο τέλος. 

Ο υπεύθυνος καθηγητής,  Χάρης Κουτέλας

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

«Η Καιτούλα θέλει τριαντάφυλλα»

(τρία μονόπρακτα του Χάρη Κουτέλα)

Από το Γυμνάσιο Καρέα



Συμμετέχουν οι μαθητές:

Γκεγκάι  Κολ,  Θεοδωράκη Βασιλική,  Ευσταθίου Νίκος,  Κακής
Παναγιώτης,  Καρναβά  Μαρία,  Κατσαντώνη  Δήμητρα,
Κολιούσης  Γιάννης,  Ματέι  Μιχαέλα,  Ποθητός  Γιάννης,
Σιμόπουλος  Αλέξανδρος,  Τσαγκάρης  Παντελής,  Τσιαρέα
Μυρτώ, Φυρογένης Στέφανος, Χαϊδή Δανάη

Διανομή ρόλων
«Η Καιτούλα θέλει τριαντάφυλλα»:
Διοικητής: Γκεγκάι Κολ
μητέρα στρατιώτη: Θεοδωράκη Βασιλική
γραφέας: Σιμόπουλος Αλέξανδρος
γραφέας: Τσαγκάρης Παντελής
στρατιώτης: Κολιούσης Γιάννης
Τάκης(φίλος του διοικητή): Κακής Παναγιώτης
«Η λεμονόπιτα»:
Ντένη(σύζυγος του ταγματάρχη): Φυρογένης Στέφανος
Σάντυ (οικοδέσποινα): Τσιαρέα Μυρτώ
Άννα: Θεοδωράκη Βασιλική
Ελευθερία: Χαϊδή Δανάη
«Η θηλιά»
Πετρίδης: Κακής Παναγιώτης
Κλειώ (σύζυγός του και κόρη του ταγματάρχη και της Ντένης)): 
Καρναβά Μαρία
Κική (φίλη του ζευγαριού): Ματέι Μιχαέλα
εφιάλτες: Κατσαντώνη Δήμητρα, Κολιούσης Γιάννης, Ευσταθίου
Νίκος

επιμέλεια ήχου: Ποθητός Γιάννης
τεχνικός ήχου: Μανέ Ραφαήλ
Σκηνοθεσία: Κουτέλας Χάρης


