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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

 

σγταρηηήρια ηοσ Δημάρτοσ Μεγαρέων κ. Γρηγόρη ηαμούλη 

ζηοσς ζσνηελεζηές ηης παράζηαζης “Ο ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙΑΣΗ” 
 

ηνλ απόερν ησλ εθπιεθηηθώλ ζεαηξηθώλ παξαζηάζεσλ, πνπ αλέβαζε ηνλ 

Μάτν ζηε ζθελή ηνπ  “ηραηοσδάκειοσ Πολιηιζηικού Κένηροσ”, ε νκάδα ηνπ 

Γεκνηηθνύ Θεάηξνπ Μεγάξσλ κε ην έξγν “ο ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙΑΣΗ” ηνπ 

Μνιηέξνπ, ν Γήκαξρνο Μεγαξέσλ θ. Γρηγόρης ηαμούλης δήισζε: 

 

« Δίρα θη εγώ όπσο θαη ρηιηάδεο  ζεαηέο ηελ επθαηξία λα παξαθνινπζήζσ ηελ 

παξάζηαζε ηεο θιαζηθήο ζπαξηαξηζηήο θσκσδίαο ηνπ Μνιηέξνπ “ο 

ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙΑΣΗ” θαη νκνινγνπκέλσο εληππσζηάζηεθα  θαη ρεηξνθξόηεζα 

ζεξκά, όινπο ηνπο ζπληειεζηέο ηεο παξάζηαζεο. 

 

Δθπιεθηηθέο εξκελείεο από ηνπο εζνπνηνύο νη νπνίνη μεπέξαζαλ ηνπο εαπηνύο 

ηνπο, θαληαζηηθή ζθελνζεζία, απίζαλα ζθεληθά, ππέξνρεο ρνξνγξαθίεο, εμαηξεηηθά 

ερεηηθά θαη θσηηζκόο.  

 

Πξνθαλώο ην ρεηξνθξόηεκα είλαη ιίγν γη’ απηνύο, αλ ιάβεη θαλείο ππόςε ηνπ, 

όηη όια απηά ηα παηδηά εξγάδνληαη ρσξίο θακία ακνηβή κε κόλν θίλεηξν ηελ αγάπε 

ηνπο γηα ην ζέαηξν θαη ηελ αληδηνηειή πξνζθνξά ηνπο ζηα πνιηηηζηηθά ησλ Μεγάξσλ. 

 

Δηζη ινηπόλ κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ παξαζηάζεσλ αηζζάλνκαη ηελ 

ππνρξέσζε λα εθθξάζσ, παξ’ όηη ην έθαλα θαη ζηελ πξεκηέξα, ηα ζεξκά κνπ 

ζπγραξεηήξηα ζηελ ΔΤΓΔΝΗΑ ΑΛΣΑ γηα ηελ δηαζθεπή θαη ηελ επθάληαζηε 

ζθελνζεζία ηεο, ηνλ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ΓΔΛΣΑ σο Βνεζό ζθελνζέηε, εζνπνηό θαη 

ρνξεπηή, ζηνπο εζνπνηνύο όινπο καδί, αιιά θη έλαλ – έλαλ θαη κία – κία μερσξηζηά 

ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΣΑΜΠΟΛΑ – ΜΑΡΗΑ ΚΑΡΑΝΣΩΝΖ – ΓΖΜΖΣΡΖ ΚΗΠΗΝΖ -  

ΦΑΣΟΤΡΟΤ ΒΗΚΤ – ΜΖΛΔΖ ΑΘΖΝΑ – ΠΑΝΣΑΕΖ ΘΔΟΓΩΡΑ – ΓΑΛΑΚΑ 

ΛΔΝΑ – ΚΟΡΟΓΗΑΝΝΖ ΚΑΣΔΡΗΝΑ θαη ΛΔΩΝΗΓΑ ΣΑΜΠΟΛΑ. 

 

Δπίζεο επηζπκώ λα ζπγραξώ ηελ ΜΑΡΗΗΑ ΠΗΝΟΤ γηα ηηο εθπιεθηηθέο 

ρνξνγξαθίεο θαη όινπο ηνπο ρνξεπηέο ΒΑΗΛΖ ΠΑΠΑΗΓΔΡΖ – ΦΑΗΖ ΡΖΓΑ – 

ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΜΩΡΑΪΣΖ – ΥΡΗΣΗΝΑ ΚΟΝΣΟΚΩΣΑ-  θαη ΝΗΚΟ ΚΟΛΛΗΑΛΖ, 

ηελ ΓΔΠΟΗΝΑ ΣΟΤΡΟΤΦΛΖ θαη ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΑ ΑΤΓΟΤΣΖ γηα ηα 

εληππσζηαθά θνζηνύκηα, ηνλ ΑΓΓΔΛΟ ΥΗΩΣΖ γηα ηελ ερνιεςία θαη ηνλ ΠΤΡΟ 

ΚΡΔΜΤΓΑ γηα ηα ερεηηθά θαη ηνλ θσηηζκό. 



 

 

 

Σέινο από θαξδηάο ζέισ λα εθθξάζσ ηελ επαξέζθεηά κνπ θαη λα επαηλέζσ 

δεκόζηα ηνλ Πξόεδξν ηεο ΓΖΚΔΓΖΜΔ θ. ΠΤΡΟ ΚΟΡΩΗ θαη όια ηα κέιε ηνπ 

Γ.. γηα ηελ πιήξε θαη νπζηαζηηθή ππνζηήξημε ηεο ζεαηξηθήο νκάδαο θαη ηελ 

Αληηπξόεδξν θ. ΚΑΣΕΡΙΝΑ ΚΑΣΑΝΗ – ΠΟΤΛΟΤ, πνπ ήηαλ θαη είλαη πνιύ 

θνληά ζε όιεο ηηο πξνζπάζεηεο ησλ κειώλ ηνπ ζηάζνπ.  

Δύρνκαη ζε όινπο λα έρνπλ πγεία θαη δύλακε γηα λα ζπλερίζνπλ ην 

θαιιηηερληθό δεκηνπξγηθό ηνπο έξγν.» 

 

Εκ ηοσ Γραθείοσ Επικοινωνίας 

& Δημοζίων τέζεων 

 

 

 

 


