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Μζγαρα, 13 Δεκεμβρίου 2018 

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

Ο Διμαρχοσ Μεγαρζων κ. Γρθγόρθσ ταμοφλθσ, 
ςυγχαίρει τα μζλθ τθσ Θεατρικισ Ομάδασ  «ΠΕΡΙΑΚΣΟ»,  

για τισ κεατρικζσ παραςτάςεισ τθσ “Αδιάκριτθσ” 
 

Στθν κεατρικι ςκθνι του ΓΑΛΑΞΙΑ, ςτο Κζντρο Πολιτιςμοφ του Διμου 
Μεγαρζων, ςτα Πλακάκια, από το Σάββατο 8 Δεκεμβρίου μζχρι και τθν Τετάρτθ 12 
Δεκεμβρίου, τα μζλθ τθσ Θεατρικισ ομάδασ “ΠΕΡΙΑΚΣΟ”, ζδωςαν ςειρά 
παραςτάςεων με ελεφκερθ είςοδο  του εξαιρετικοφ ζργου τθσ αςτυνομικισ 
κωμωδίασ “Η Αδιάκριτθ”, που ζχει γράψει ο Σηάκ Ποπλοϊετ,   ςε ςκθνοκεςία τθσ 
Γαβριζλλασ Σριανταφφλλου. 

Τουσ ρόλουσ ερμινευςαν μοναδικά οι ςυμπολίτεσ Ντίνα Ψφρρα, Μάκθσ 
Πάνοσ, Βοφλα Μαργζτθ, Δθμιτρθσ Μποφκθσ, Παναγιϊτθσ Σςακιρόπουλοσ, Βιβι 
Μπόρα, Νίκοσ Σόλθσ (Θάνοσ Βουτοφρασ), Εφθ Χατηθπολυχρόνθ, επιμζλεια 
ςκθνικϊν Καλυψϊ Αντφπα, καταςκευι και τοποκζτθςθ ςκθνικϊν Δθμιτρθσ 
Μποφκθσ, επιμζλεια προγράμματοσ και αφίςςασ Νικολζττα Μθλιϊνθ, εικαςτικά 
Δζςποινα Μποφκθ μουςικι επιμζλεια  και θχθτικά πφρου Κρεμφδα. 

Η αίκουςα ςε όλεσ τισ παραςτάςεισ ιταν γεμάτθ και οι πρωταγωνιςτζσ 
ειςζπραξαν το ενκουςιϊδεσ και κερμό χειροκρότθμα των κεατϊν. 

Τθν παράςταςθ παρακολοφκθςε και ο Διμαρχοσ Μεγαρζων κ. Γρθγόρθσ 
ταμοφλθσ το βράδυ τθσ Δευτζρασ 10 Δεκεμβρίου, ο οποίοσ επί ςκθνισ 
ενκουςιαςμζνοσ, χαροφμενοσ και ςυγκινθμζνοσ ςτο τζλοσ μίλθςε με κερμά λόγια 
ςυγχαίροντασ άπαντεσ.  

Μιλϊντασ ακολοφκωσ ςτα ΜΜΕ διλωςε: 
« Είναι εξαιρετικι θ τιμι για τα Μζγαρα και για το Διμο μασ, που διακζτει 

αυτιν τθν κυψζλθ πολιτιςμοφ, όλα τα παιδιά,  που απαρτίηουν τον εραςιτεχνικό 
κίαςο “ΠΕΡΙΑΚΣΟ”. 

Για ακόμθ μία φορά όλοι οι ςυντελεςτζσ του ζργου ερμινευςαν τουσ ρόλουσ 
τουσ ςτθν “Αδιάκριτθ” με ιδιαίτερα όμορφο τρόπο κι εκπλθκτικι επιτυχία και 
δίκαια καταχειροκροτικθκαν. 

 
 



 
 
Εξζφραςα ςε όλουσ τουσ ςυντελεςτζσ τθσ παράςταςθσ, ςτον κακζνα και 

ςτθν κάκε μία ξεχωριςτά και ςτθν ςκθνοκζτιδα Γαβριζλλα Σριανταφφλλου τα 
κερμά μου ςυγχαρθτιρια και τθν πλιρθ ευαρζςκειά μου κι επικυμϊ από καρδιάσ 
να τουσ επαινζςω δθμόςια όλουσ.  

          Εφχομαι  να ζχουν υγεία και δφναμθ για να ςυνεχίςουν το δθμιουργικό 
τουσ ζργο και να περάςουν καλά όλεσ τισ γιορτζσ.» 
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