
   

 

Μζγαρα, 15 Μαϊου 2018 

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

Πρεμιζρα των κεατρικών παραςτάςεων του “ΑΡΧΟΝΣΟΧΩΡΙΑΣΗ” 
τθν Παραςκευι 18 Μαϊου 2018, ώρα 20.45, ςτο “ΣΡΑΣΟΤΔΑΚΕΙΟ” 

από τθν ομάδα του “Δθμοτικοφ Θεάτρου Μεγάρων”  με τθν ςτιριξθ 
τθσ ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ, ςε ςκθνοκεςία τθσ Ευγενίασ άλτα 

 

Ο «Αρχοντοχωριάτθσ», γνωςτόσ από το Μολιζρο, ςε ςκθνοκεςία τθσ 

Ευγενίασ άλτα,  ηωντανεφει μζςα από μια ςφγχρονθ ματιά ςτθ ςκθνι του 

“τρατουδάκειου”, με τθ ςτιριξθ τθσ ΔΗΚΕΔΗΜΕ, για 8 παραςτάςεισ με 

ευφάνταςτα ςκθνικά και κοςτοφμια, που αναμζνεται να δϊςουν μια ιδιαίτερθ 

κεατρικι εμπειρία ςτο κοινό του Διμου μασ και όχι μόνο. 

Η πρεμιζρα κα δοκεί τθν ΠΑΡΑΚΕΤΗ 18 Μαϊου 2018, ώρα 20.45 με δωρεάν 

είςοδο για όλουσ και οι παραςτάςεισ κα ςυνεχιςτοφν ςτισ 19, 20, 21, 23, 25, 26 και 

27 Μαϊου. 

Το κλαςςικό ζργο  του Μολιζρου, που γράφτθκε το 1670 παραμζνει ωσ 

ςιμερα μία επίκαιρθ κωμωδία θ οποία ςατιρίηει τουσ νεόπλουτουσ όλων των 

εποχϊν και βγάηει πολφ γζλιο. 

Το χιοφμορ, θ διακωμϊδθςθ και θ κεατρικι τζχνθ, ζνα πολφχρωμο όχθμα 

διαχρονικϊν και δφςκολων ηθτθμάτων τθσ κοινωνίασ μασ, όπωσ θ οικογζνεια και οι 

ςχζςεισ, οι κοινωνικζσ αδικίεσ και τα οικονομικά προβλιματα τα οποία ςε κάνουν 

να ξεχνιζςαι όταν χαμογελά ο “Αρχοντοχωριάτθσ”. 

Πρόκειται για μία εξαίρετθ κεατρικι παράςταςθ που κα κακθλϊςει το 

κεατι από το πρϊτο λεπτό μζχρι να κλείςει θ αυλαία ςε μία απίκανθ ςκθνοκετικι 

προςπάκεια που φζρει τθν υπογραφι τθσ γνωςτισ μασ ςυμπολίτιςςασ ΕΤΓΕΝΙΑ 

ΑΛΣΑ. 

Οι Μεγαρίτεσ εραςιτζχνεσ θκοποιοί ςε αυτι τθν παράςταςθ ζχουν 

ξεπεράςει τουσ εαυτοφσ τουσ και κυριολεκτικά αποδίδουν εκπλθκτικζσ ερμθνείεσ. 

 



 

Αρκεί να ςκεφκεί κανείσ πόςο προςωπικό χρόνο ζχουν διακζςει αυτοί οι  

άνκρωποι, ϊςτε να είναι ζτοιμοι τθν Παραςκευι ςτθν πρεμιζρα, για να καταλάβει 

ότι είναι λάτρεισ τθσ τζχνθσ και  αυτό το κάνουν όχι μόνο για τθ δικι τουσ 

ευχαρίςτθςθ αλλά για να προςφζρουν ςτιγμζσ ποιοτικισ διαςκζδαςθσ και ςτιγμζσ 

ξεγνοιαςιάσ ςτουσ ςυμπολίτεσ μασ, οι οποίοι κα ζχουν τθν ευκαιρία από τθν 

προςεχι Παραςκευι μζχρι το τζλοσ τθσ ερχόμενθσ εβδομάδασ  να κατακλφςουν τθν 

φιλόξενθ αίκουςα του “τρατουδάκειου Πολιτιςτικοφ Κζντρου” του Διμου 

Μεγαρζων  για  να τουσ ανταμείψουν με ζνα κερμό χειροκρότθμα. 

Στθν παράςταςθ αυτι παίηουν οι θκοποιοί: ταμπόλασ Παναγιϊτθσ, 

Καραντώνθ Μαρία, ταμπόλασ Λεωνίδασ, Φατοφρου Βίκυ, Δαλάκα Λζνα, Κιπινισ 

Δθμιτρθσ, Μιλεςθ Ακθνά, Κορόγιαννθ Κατερίνα, Πανταηι Θεοδϊρα και 

Αλζξανδροσ Δζλτα. 

Χορεφουν: Μαριςία πίνου, Αλζξανδροσ Δζλτα, Βαςίλθσ Παπαςίδερθσ, Φαίθ Ριγα, 

Παναγιϊτθσ Μωραϊτθσ, Χριςτίνα Κοντοκώςτα και Νίκοσ Κολλιαλισ. 

Σκθνοκεςία – Διαςκευι κειμζνου: ΕΤΓΕΝΙΑ ΑΛΣΑ. 

Βοθκόσ ςκθνοκζτθ: Αλζξανδροσ Δζλτα. 

Κινθςιολογία – Χορογραφίεσ: Μαριςία πίνου. 

Σκθνογραφία: Αιμιλία Κοφρςου. 

Μουςικι επιμζλεια: Ευγενία άλτα – Μαριςία πίνου – Αλζξανδροσ Δζλτα. 

Σχεδιαςμόσ Φωτιςμοφ: πφροσ Κρεμφδασ. 

Ηχολθψία: Αγγελοσ Χιώτθσ. 

Ενδυματολόγοι: Ακθνά Μιλεςθ – Μαρία Καραντώνθ. 

Υλοποίθςθ Κουςτουμιϊν: Δζςποινα Σςουρουφλι – Κωνςταντίνα Αυγουςτι. 

Φωτογραφίεσ / Art trailer: Ευγενία άλτα. 

Σα υπόλοιπα ….. επι ςκθνισ !!! 

Εκ του Γραφείου Επικοινωνίασ 
& Δθμοςίων χζςεων 

 

 

 



 

 

 


