
 

                                                                                                                     Μέγαρα 16 Μαϊου 2016  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Συγχαρητήρια του Δημάρχου Μεγαρέων κ. Γρηγόρη Σταμούλη στα μέλη της 

Θεατρικής Ομάδας του 2ου Γενικού Λυκείου Μεγάρων 

 

Στο πρώτο δεκαήμερο του μηνός Μαϊου 2016 τα μέλη της Θεατρικής 

Ομάδας των μαθητών του 2ου Γενικού Λυκείου Μεγάρων παρουσίασαν την 

θεατρική παράσταση του Κώστα Ακριβού,  “Με ωτο στοπ για την Ιθάκη”, στην 

φιλόξενη αίθουσα του Στρατουδάκειου Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου 

Μεγαρέων. 

Ο Δήμαρχος Μεγαρέων κ. Γρηγόρης Σταμούλης δήλωσε: 

« Βρέθηκα κι εγώ ως θεατής στην τελευταία παράσταση του  έργου «Με ωτο στοπ 

για την Ιθάκη» και ομολογώ ότι εντυπωσιάστηκα από  το θέαμα. 

Εξαιρετική καλλιτεχνική δημιουργία από τους συντελεστές της παράστασης 

τον Κώστα Ακριβό, την Ευγενία Κραββαρίτη, τη Χριστιάνα Ροζάκη και την Αφροδίτη 

Σάλτα. 

Μία παράσταση με πολύ χορό κι εξαιρετική δουλειά με  τις χορογραφίες της 

Ολυμπίας Μπεναρδή, τραγούδι και άφθονα κωμικά στοιχεία κι εξαιρετική απόδοση 

των ρόλων τους από όλους τους μαθητές και μαθήτριες της Θεατρικής Ομάδας του 

2ου Γενικού Λυκείου των Μεγάρων. 

Αισθάνομαι την υποχρέωση να συγχαρώ όλους μαζί κι έναν - έναν και μία -  

μία ξεχωριστά τους μαθητές και μαθήτριες για τη λαμπρή απόδοσή τους, τον 

Διευθυντή του Σχολείου και όλους όσους συνέβαλαν σε αυτήν την προσπάθεια,  

που φανερώνει περίτρανα ότι η νεολαία μας συμμετέχει ενεργά κι  έχει αγκαλιάσει 

με αγάπη κι ενδιαφέρον την καλλιτεχνική δημιουργία κι έχει ανεβάσει  πολύ το 

επίπεδο στα πολιτιστικά δρώμενα του Δήμου μας. 

 

 



Εκτιμώ το έργο των εκπαιδευτικών μας τόσο στα Μέγαρα όσο και στη Νέα 

Πέραμο και τιμώ τα νέα παιδιά της θεατρικής ομάδας του 2ου Γενικού Λυκείου 

Μεγάρων και χειροκροτώ για την απόδοσή τους στη συγκεκριμένη παράσταση τον 

Αντωνίου Σαράντη, τη Βαλτά Αλίκη, τον Δημητριάδη Αγγελο, την Ηλιάδου Αγάπη, 

την Κάντα Γεωργία, Κάρκα  Βασιλική, την Κούρσου Αλεξάνδρα, την Κουφή 

Παρασκευή, την Λαγού Καλλιόπη, την Μπρέντα Ειρήνη, την Παπαγιάννη Ελευθερία, 

την Πιπέρου Ειρήνη, την Πρωτόπαπα Θεανώ, την Ρακιτζή Μαρία, την Σαργέντη 

Βασιλική, την Σπερδέγια Φιορέλλα-Αθηνά, την Λάγιου Δήμητρα, την Στρατιώτη 

Ελένη, την Σωτηρίου Ευτυχία, την Σωτηρίου Ιωάννα, την Τσολάκου Ειρήνη, την 

Τσολιάκου Ευαγγελία, Κιόσια Αρμάντο, Κουμαρινού Καθολική, Μητρογιώργη 

Αθηνά, τον Μουρτζούκο Ηρακλή, την Μπεθάνη Καλλιόπη, την Σακελλαρίου 

Δήμητρα και Σακελλαρίου Φανή, την Σαμούρη Αννα, τον Τσικαλά Νίκο, τον Τσιούνη 

Κώστα, την Χατζημελετιάδη Κλεονίκη, την Καρατσόλη Μαρία και τον Νταλίπι 

Θεολόγο.» 
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