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Tα κίτρινα γάντια σε σκηνοθεσία 
της κ. Μαίρης Φαλέτα

Τ
ην ξεκαρδιστική κωµωδία του Αλέκου Σα-
κελλάριου «Τα κίτρινα γάντια» ετοιµάζουν 
να µας ανεβάσουν οι µαθητές και µαθήτρι-
ες του κολλεγίου του Αγίου Σπυρίδωνα.  

Αν και οι παραστάσεις προγραµµατίζονται για αρ-
γότερα, οι πρόβες έχουν ξεκινήσει και κάθε Παρα-
σκευή απόγευµα, από τις 3:05 µέχρι τις 4:30 µµ τα 
παιδιά ετοιµάζονται πυρετωδώς.
Στο έργο παίρνουν µέρος παιδιά από την Γ΄Γυ-
µνασίου αλλά και από τις τρεις τάξεις του Λυκεί-
ου.  Κατά κανόνα, είναι µαθητές και µαθήτριες που 
συµµετέχουν για πρώτη φορά σε θεατρική παρά-
σταση του κολλεγίου στα Ελληνικά, µια και οι πιο 
έµπειροι στο Ελληνικό θέατρο έχουν πια αποφοι-
τήσει, πράγµα που κάνει την σκηνοθεσία πιο δύ-
σκολη.
Το έργο αρχικά ανεβάστηκε ως θεατρική παράστα-
ση στην Ελλάδα και είχε τον τίτλο «η Ρένα εξώκει-

λε» και αργότερα η Φίνος Φιλµ το γύρισε ως κινη-
µατογραφικό έργο µε τον τίτλο «τα κίτρινα γάντια» 
και µε αυτή την ονοµασία θα το θυµούνται όλοι 
οι πρώτοι µετανάστες που ήρθαν στην Αυστραλία, 
ακόµη και οι νεότεροι γιατί πρόκειται για µια κλασ-
σική κωµωδία του ελληνικού κινηµατογράφου µε 
την οποία διασκέδασαν όλοι σχεδόν οι Έλληνες.
Το έργο στηρίζεται στην παθολογική ζήλεια ενός 
συζύγου, του Ορέστη Καλιγαρίδη προς τη σύζυγό 
του Ρένα.  Ο κύριος Καλιγαρίδης είναι πλοιοκτή-
της κι έχει και δικό του φορτηγό πλοίο µε το όνο-
µα Ρένα για το οποίο πληροφορείται ότι εξώκειλε 
στην Κόρινθο.  Συγκεκριµένα η είδηση ήταν ότι 
«εξώκειλε το Ρένα», αλλά η ζήλεια τυφλώνει τον 
άνθρωπο κι ο Ορέστης κατάλαβε ότι «εξώκειλε η 
Ρένα».  Από εκεί αρχίζουν µια σειρά συµπτώσεις 
που προκαλούν αστήρευτο γέλιο στο θεατή.
Τα παιδιά προς το παρόν ευχαριστιούνται το έργο 

στις πρόβες τους κι ελπίζουµε κι ο κόσµος να τι-
µήσει τις προσπάθειές τους µε την παρουσία του.

Παίρνουν µέρος
Τούλα - Κυράνη Σύρου
Λέανδρος - Αντώνης Τσούστας
Ρένα - ∆ανάη Κυριακάκη
Έλεν - Σταυρούλα Παπαδοπούλου
Μάρτζορι - Χριστίνα Μπαλαγιάννη
Στρατηγός Χατζηαντωνίου - Παντελής Τσανγκάρης
Ορέστης - Κωνσταντίνος Κόλλιας
Αννούλα - Kωνσταντίνα Ξένου
Σωτήρης - Χαράλαµπος Γαβαλάς
Γιακουµής - ∆ηµήτρης Αβδάλης
Γιαννούλα - Λία Αλµπανάκη
Θοδώρα - Χαρά Λαβδιώτη
Μπρίλης - Λευτέρης Βαλµάς
Τάκης - Αλέξανδρος Σταµούλης

Οι µαθητές και µαθήτριες του κολλεγίου του Αγίου Σπυρίδωνα, παρουσιάζουν:


