
 

 

 

 

 

 

 

«Τύποι προδοτών υπάρχουν πολλών λογιών. Ο «Φον Δημητράκης» δεν είναι ο 

στυγνός προδότης που τραβά τον δρόμο του με πλήρη συνείδηση του έργου του. 

Είναι ο κωμικοτραγικός Ρωμιός πολιτικάντης, που τους ειρηνικούς καιρούς 

απέτυχε και γελοιοποιήθηκε οικτρά ζητώντας την ψήφο του λαού, κι όμως τον 

καίει πάντα ο καημός ν’ ανέβει. 

Έναν τέτοιο τύπο είχα υπ’ όψιν μου πάντα ν’ ανεβάσω στη σκηνή. 

Τοποθετώντας τον μέσα στην Κατοχή, είχα όλη την ευκαιρία να τον 

αναπτύξω και να τον φωτίσω, γιατί τους ανθρώπους αυτούς που τον καιρό 

της ελεύθερης πολιτικής ζωής αποδοκίμασε και γελοιοποίησε ο λαός, ήρθε ν’ 

αποζημιώσει η μεγάλη ευκαιρία που παρουσιάστηκε. […] Tον τοποθέτησα 

μέσα στην Κατοχή, που χαρακτηρίζεται από δυο φλέγουσες πλευρές, το έπος 

της αντίστασης και την προδοσία· τους ανθρώπους του λαού που ανέβηκαν 

και θυσιάστηκαν στον αγώνα για τη λευτεριά και την αξιοπρέπεια του 

ανθρώπου και τους άλλους που κατρακύλησαν στη ντροπή της συνεργασίας.» 

Πρόλογος του συγγραφέα στην πρώτη παράσταση 

του έργου στο θέατρο «Βρετάνια» (1946), 
 με πρωταγωνιστές τους Αντ. Γιαννίδη και Αιμ. Βεάκη 

 

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΩΣΙΜΑΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ 

ΟΜΙΛΟΣ ΘΕΑΤΡΟΥ 2019 

 
 

  
 

Παρασκευή 28 Ιουνίου 2019 - Θέατρο «Καμπέρειο» 

ΙΘ΄ Συνάντηση Μαθητικών Θιάσων Ηπείρου 



Φον Δημητράκης 

Κωμωδία σε τρεις πράξεις του Δημήτρη Ψαθά 

 (διασκευασμένη για τις ανάγκες μαθητικής παράστασης) 

 

Ο Δημήτρης Ψαθάς (Τραπεζούντα 1907 - Αθήνα 1979) υπήρξε 

πολυγραφότατος δημοσιογράφος, ευθυμογράφος και πετυχημένος 

θεατρικός συγγραφέας. Ανάμεσα στις περισσότερες από είκοσι 

κωμωδίες του, που έκαναν τεράστια επιτυχία τόσο στο θέατρο όσο 

και στον κινηματογράφο, ο ίδιος ξεχώριζε τον «Φον Δημητράκη».  

Στην Αθήνα της Κατοχής και ενώ το οικογενειακό του περιβάλλον 

δραστηριοποιείται στην Αντίσταση, ο θρασύδειλος πολιτικάντης 

Δημήτριος Χαρίτος παραμένει ένας αγιάτρευτος μωροφιλόδοξος. 

Προκειμένου να ανέλθει στην εξουσία, είναι έτοιμος να κατέβει πολλά 

σκαλοπάτια στην κλίμακα της συνείδησής του: να αγνοήσει τις 

προειδοποιήσεις των οικείων του, να απαρνηθεί τον γιο του, να 

«θυσιάσει» την κόρη του, να συνεργαστεί με τους Γερμανούς, μέχρι 

και να συλλάβει τα συγγενικά του πρόσωπα! Όμως μέσα από τις 

ποικίλες κωμικές καταστάσεις αναδύεται η τραγικότητα του 

κεντρικού ήρωα, που τον τυφλώνει η ιδιοτέλεια και το πάθος του για 

εξουσία.  

 

Διανομή (με αλφαβητική σειρά) 

Μαρία Χαρίτου   Κυριακή Γκουργκούλη 

Χωροφύλακας   Νίκος Γράψας 

Σεραφείμ   Θοδωρής Δημήτρη 

Μανώλης Ζαρλάς  Φίλιππος Ζάψας 

Κατίνα    Ειρήνη Κύρκα 

Ιουλία    Χαρά Νικολίτσα 

Κούλα Μαρμαρά  Αμαλία Ντούρου 

Φωφώ Κυροπούλου  Μαρία Ντούρου 

Άννα Χαρίτου   Κάλλη Παπαλουκά 

Αθηνά Γεωργίου (Χαρίτου) Σταυρούλα Πουλιάνου 

Δημήτριος Χαρίτος  Δημήτρης Φούκας 

 

Ηχοληψία: Γιάννης Σιάκαρης 

      
 

Γενική επιμέλεια:  Καλλιόπη Σταύρου – Μαρία Πετρίδου  


