
 

                                        Μέγαρα, 11 Οθηφβρίοσ 2017 

 

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

Τθν Παραςκευι 13 Οκτωβρίου 2017,ώρα 9 μ.μ. θ “πρεμιζρα” 
τθσ κεατρικισ παράςταςθσ «Γαμιλιο εμβατιριο», ζργο του Αγγελου Τερηάκθ ςτο 

Στρατουδάκειο, ςε ςκθνοκεςία Νίκου Ηλιόπουλου 
 

Σελ Παραζθεσή 13 Οθηφβρίοσ θαη γηα δέθα παραζηάζεης, ηο «Γακήιηο 

Εκβαηήρηο» ηοσ αθαδεκαχθού Άγγειοσ Σερδάθε ζα παίδεηαη ζηο ηραηοσδάθεηο.  

ηελ παράζηαζε ηες οκάδας «οσζαρίφλ», ζε ζθελοζεζία ηοσ Νίθοσ 

Ηιηόποσιοσ, παίδοσλ οη ζσκποιίηες κας Άληδεια Μποσζκποσρέιε, ε φηερία 

ηρηοπούιοσ-Κοσρειηά, ε Ράληα Παπαζαλαζίοσ, ο Αλδρέας οσρηηδίδες, ο Αλδρέας 

Δέδες, ο Γηώργος Μπέες, ε φηερία Ξεθούθε, ε Έιελα Δοκπρογηάλλε θαη ο 

Θεοιόγος. 

Σο έργο γράθηεθε θαη δηαδρακαηίδεηαη ζηα κέζα ηοσ ’30. Είλαη έλα δράκα 

ποσ δελ αθήλεη θαλέλαλ αζσγθίλεηο θαη ζσκβαίλεη ζε έλα τφρηό, ζε κηα Ποιίτλε, 

θάποσ ζηελ Ειιάδα, ζε κηα οηθογέλεηα κηας τήρας κε ηέζζερης αλύπαληρες θοπέιες, 

έλαλ «άζφηο σηό» ποσ δεη ζηελ Αζήλα θαη επηζηρέθεη λα θάεη θαη ηο ηειεσηαίο 

θηήκα, ποσ έτεη αποκείλεη.  

Η ζθελοζεζία είλαη ηοσ Νίκοσ Ηλιόποσλοσ, ε τορογραθία ηες Άνηζελας 

Μποσζμποσρέλη, ο ήτος από ηολ ηράηο Υούηο, θφηηζκός από ηολ πύρο 

Κρεμμύδα, ειεθηροληθές εγγραθές - ετοιευία πύροσ Παπανικόλα, θοκκώζεης 

εποτής συειού ζηάηιηλγθ Ράνιας Παπαθαναζίοσ. 

Ο Δήμαρτος Μεγαρέων κ. Γρηγόρης ηαμούλης δήλωζε: 

« Θζλω να ευχηθϊ από καρδιάσ , καλή επιτυχία ςε όλουσ τουσ ςυντελεςτζσ τησ παράςταςησ 
και ειλικρινά να τουσ ςυγχαρϊ για όλεσ τουσ τισ προςπάθειεσ, που ςυμβάλλουν χωρίσ καμία 
αμφιβολία ςτην εξφψωςη του πολιτιςτικοφ επιπζδου των ςυμπολιτϊν μασ.  

Η θεατρική ομάδα ΟΥΑΡΙΩΝ και ο Νίκοσ Ηλιόπουλοσ, ζχουν δϊςει δείγματα 
γραφήσ κι ζχουν εντυπωςιάςει όλουσ όςουσ ζχουν παρακολουθήςει προηγοφμενεσ 
θεατρικζσ παραςτάςεισ.  

 



υνιςτϊ ςε όλουσ τουσ ςυμπολίτεσ να παρακολουθήςουν  «Το γαμιλιο 
εμβατιριο», τόςο το βράδυ τησ πρεμιζρασ την Παραςκευή 13 Οκτωβρίου όςο και ςε 
κάποια άλλη από τισ θεατρικζσ παραςτάςεισ,  που θα ακολουθήςουν. Θερμά ςυγχαρητήρια 
ςε όλουσ και καλή επιτυχία.» 

Η πρεμιέρα ηες παράζηαζες ζα γίλεη ηελ Παραζθεσή 13 Οθηφβρίοσ, 

ζηης 9 κ.κ., ζηο ηραηοσδάθεηο Ποιηηηζηηθό Κέληρο, κε επίζεκοσς 

προζθεθιεκέλοσς θαη θαιιηηέτλες. 

Ηκέρες παραζηάζεφλ : 13,14,15,16,18,20,21,22,23 θαη 25 Οθηφβρίοσ 2017. 

 
Εκ του Γραφείου Επικοινωνίασ 
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