
 

Μζγαρα, 6 Ιουνίου 2017  

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

υγχαρθτιρια του Δθμάρχου Μεγαρζων κ. Γρθγόρθ ταμοφλθ 
ςτον κίαςο του Δθμοτικοφ Θεάτρου Μεγάρων 
για τισ παραςτάςεισ του κεατρικοφ ζργου του 
Λουϊτηι Πιραντζλλο “Ετςι είναι… είναι ζτςι;” 

ςε διαςκευι και ςκθνοκεςία τθσ Ευγενίασ άλτα 
 

Σθν Κυριακι 4 Ιουνίου 2017 ζπεςε θ αυλαία των παραςτάςεων των μελϊν 
του “Δθμοτικοφ Θεάτρου Μεγάρων” του ςθμαντικοφ ζργου του Λουίτηι Πιραντζλλο 
“Ετςι είναι …. Είναι ζτςι;”. 

 Η ςπουδαία αυτι κωμωδία ςε διαςκευι τθσ ΕΤΓΕΝΙΑ ΙΩΑΝ.ΑΛΣΑ, θ οποία 
ςκθνοκζτθςε το ζργο με ξεχωριςτό τρόπο που εντυπωςίαςε τουσ πάντεσ 
παρουςιάςτθκε ςτο κεατρόφιλο  κοινό του Διμου Μεγαρζων ςε ςειρά 
παραςτάςεων με ελεφκερθ είςοδο, από τισ 19 Μαΐου ςτθ κεατρικι ςκθνι του 
“τρατουδάκειου πολιτιςτικοφ Κζντρου” ςτα Μζγαρα, μζχρι και τθν περαςμζνθ 
Κυριακι. 

Πραγματοποιικθκαν δζκα (10) παραςτάςεισ ςε κατάμεςτθ από κεατζσ 
αίκουςα οι οποίοι ςτο τζλοσ ζφευγαν ευχαριςτθμζνοι και κατενκουςιαςμζνοι. 

Εκτόσ από τθν ΕΤΓΕΝΙΑ ΑΛΣΑ, που είχε τθν ευκφνθ τθσ ςκθνοκεςίασ, 
ζγραψε τουσ ςτίχουσ και τθ μουςικι του τραγουδιοφ που ακοφςτθκε ςτθν 
παράςταςθ και  τθν ΜΑΡΙΙΑ ΠΙΝΟΤ που ιταν βοθκόσ τθσ και είχε τθν 
καλλιτεχνικι επιμζλεια ςυμμετείχαν 14 θκοποιοί, 4 χορευτζσ, ςκθνογράφοσ, 
ενδυματολόγοσ, φωτιςτισ, υπεφκυνοσ ιχου, επιμελθτισ μουςικισ, μακιγιζη, 
κομμϊτρια, ξυλουργόσ καταςκευαςτισ των ςκθνικϊν και υπεφκυνοσ για τα VIDEO,  
όλοι μαηί 30 άτομα περίπου, ζνασ κίαςοσ αξιϊςεων που καταχειροκροτικθκε από 
τουσ κεατζσ ςε όλεσ τισ παραςτάςεισ και που ανάμεςά τουσ ξεχϊριςε θ παρουςία 
του Δθμάρχου Μεγαρζων κ. Γρθγόρθ ταμοφλθ, του Αντιπεριφερειάρχθ Δυτικισ 
Αττικισ κ. Γιάννθ Βαςιλείου και τθσ Περιφερειακισ υμβοφλου κασ Παππά, του 
Βουλευτι και καλλιτζχνθ  Πάνου κουρολιάκου, του πρώθν Δθμάρχου 
Μεγαρζων, κ. Χρυςόςτομου φρκου, του Προζδρου τθσ ΔΗΚΕΔΗΜΕ κ. πφρου 
Κορώςθ, τθσ Αντιπροζδρου κασ Κατερίνασ Καςτάνθ – Ποφλου,  του Ιδρυτι, πρϊθν 
Προζδρου του Δθμοτικοφ Θεάτρου Μεγάρων και  πρϊθν Αντιδθμάρχου κ. Γιάννθ 
Γκίνθ, του πρϊθν Προζδρου κ. Κώςτα Παπαγιάννθ, των Αντιδθμάρχων, Λευτζρθ 
Κοςμόπουλου, Ελζνθσ Ριγα, Νίκου Παπαπανοφςθ και ταφρου φωτίου, τθσ 
Προζδρου του Δθμοτικοφ υμβουλίου Κασ Bανζςςασ Μαυροειδι και πρϊθν 
Προζδρου κ. Γιώργου Μιχάλαρου,  Δθμοτικϊν υμβοφλων, του ςυμπολίτθ 
θκοποιοφ Πζτρου Ξεκοφκθ, του κθνοκζτθ κινθματογραφικών ταινιών Μιχάλθ 



Καφαντάρθ και πολλϊν άλλων επωνφμων και μθ,  οι οποίοι εκφράςτθκαν ςτα μζςα 
Κοινωνικισ δικτφωςθσ με κερμά λόγια και άριςτεσ κριτικζσ για όλουσ. 
Ο Διμαρχοσ Μεγαρζων κ. Γρθγόρθσ ταμοφλθσ  διλωςε: 

« Ειλικρινά αιςκάνομαι πολφ υπεριφανοσ για τθν παρουςία και τθν 
ςυμμετοχι ςτα τοπικά πολιτιςτικά δρϊμενα τθσ ομάδασ του “Δθμοτικοφ κεάτρου 
Μεγάρων”, που για άλλθ μία φορά κατάφερε να παρουςιάςει μία καταπλθκτικι 
ςειρά παραςτάςεων θ οποία δεν είχε τίποτα να ηθλζψει από παρόμοιεσ 
καλλιτεχνικζσ εκδθλϊςεισ επαγγελματιϊν θκοποιϊν και επαγγελματικϊν  κιάςων 
που νομίηω ότι αυτι τθ φορά τουσ ξεπζραςαν κατά πολφ αποςπϊντασ δικυραμβικζσ 
κριτικζσ τόςο για τθν διαςκευι όςο για τθν ςκθνοκεςία, τθν ερμθνεία των ρόλων, τα 
χορευτικά και όλα τα υπόλοιπα που είχαν ωσ τελικό αποτζλεςμα πάνω από 2000 
ςυμπολίτεσ να απολαφςουν το καυμάςιο ζργο, “Ετςι είναι … είναι ζτςι;” που 
προιλκε από διαςκευι τθσ Ευγενίασ άλτα ςε ζργο του μεγάλου κεατράνκρωπου 
Λουϊτηι Πιραντζλλο, Ελλθνικισ καταγωγισ. 
Σο αποτζλεςμα αυτό βεβαίωσ δεν ιρκε απλά και από μόνο του. 

 Προζκυψε ζπειτα από ςκλθρι προετοιμαςία, δουλειά, κόπουσ, αγωνίεσ και 
προςωπικζσ μικρζσ κυςίεσ όλων των ςυντελεςτϊν των παραςτάςεων, που 
πραγματοποιικθκαν με Ελεφκερθ Είςοδο για το κοινό ςτθν φιλόξενθ αίκουςα του 
ΣΡΑΣΟΤΔΑΚΕΙΟΤ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟΤ ΚΕΝΣΡΟΤ του Διμου Μεγαρζων χωρίσ οι θκοποιοί 
να πάρουν καμία αμοιβι τουσ οποίουσ επικυμϊ να ςυγχαρϊ όλουσ μαηί κι ζναν ζνα 
και μία μία ξεχωριςτά.  

Θα μποροφςα να ςταματιςω εδϊ τα λίγα και φτωχά επαινετικά λόγια. Όμωσ 
κεωρϊ υποχρζωςι μου να αναφζρω τα ονόματα όλων των ςυντελεςτϊν τθσ 
ςπουδαίασ και καταπλθκτικισ αυτισ παράςταςθσ. 

Χειροκροτϊ κερμά λοιπόν ςτο πρόςωπο τθσ ΕΤΓΕΝΙΑ ΑΛΣΑ τθν 
εμπνευςμζνθ διαςκευι του ζργου και τθν άψογθ ςκθνοκετικι κακοδιγθςθ των 
θκοποιϊν, τθν ΜΑΡΙΙΑ ΠΙΝΟΤ για τθν βοικειά τθσ ςτθ ςκθνοκεςία, τισ 
χορογραφίεσ και τθν καλλιτεχνικι επιμζλεια, τον ςυμπολίτθ εικαςτικό καλλιτζχνθ 
Σάςο Λουκά για τθν ςκθνογραφία, τουσ θκοποιοφσ για τθν εξαιρετικι ερμθνεία των 
ρόλων τουσ, τον Παναγιώτθ ταμπόλα, τον Σάςο Πανταηι, τον Θωμά Κουβά, τθν 
Ακθνά Μιλεςθ, τθν Μαρία Καραντώνθ, τθν Νάγια πζγγου, τθν Μαρία Σθγάνθ, 
τον πφρο Μανώλθ, τθν Βαςιλικι Κάρκα, τθν Βίκυ Φατοφρου, τθν Κατερίνα 
Κορόγιαννθ, τον Σάςο Ξάνκθ, τον Κώςτα Δροφγκα και τθν Ελζνθ Οικονομάκθ. 

Σουσ καταπλθκτικοφσ χορευτζσ Ιάςονα Πολυχρονάκθ, Βαςίλθ Παπαςίδερθ, 
Βαλάντθ Ρζκι και Φαίθ Ριγα, τθν Βαςιλικι Μανζτα, για τθν ωραία ενδυματολογικι 
δουλειά τθσ, τον πφρο Κρεμφδα, για τα θχθτικά και τον Φωτιςμό, τον τράτο 
Χοφςο, για τισ μουςικζσ ςυνκζςεισ και τθν θχολθψία, τον ταμάτθ Κοφρςο για τισ 
ξφλινεσ καταςκευζσ, τον Μάνο Αντηαράκθ, για τθν επιμζλεια των Βιντεοςκοπιςεων, 
τθν Πολυξζνθ Λουκά, για τθν πρωτότυπθ κι εντυπωςιακι ιδζα τθσ Αφίςςασ, που 
κυκλοφόρθςε, τθν Κατερίνα Καρβζλα και τθν Αναςταςία Παλυβοφ για το τζλειο 
Μακιγιάη και τισ Βίκυ Παπαφράγκου και Κατιάνα Καλαϊτηι για τισ ωραίεσ 
κομμϊςεισ των πρωταγωνιςτϊν. 

 
 



Αγαπϊ το Θζατρο, παρακολοφκθςα τθν πρεμιζρα του ζργου κι 
εντυπωςιάςτθκα, όπωσ όλοι όςοι είχαν τθν ευκαιρία να δοφν μία από τισ 
παραςτάςεισ και μπορϊ να πϊ, ότι ιταν άτυχοι όςοι δεν μπόρεςαν να ηιςουν τθν 
μαγεία  αυτοφ του ζργου. 

 
 
Σζλοσ κζλω να ςυγχαρϊ ιδιαίτερα τον Πρόεδρο τθσ ΔΗΚΕΔΗΜΕ κ. πφρο 

Κορώςθ και τθν Αντιπρόεδρο Κα Κατερίνα Καςτάνθ – Ποφλου κακϊσ και όλα τα 
μζλθ του Δ.. για τθν ουςιαςτικι ςτιριξθ τόςο του ςυγκεκριμζνου κιάςου όςο και 
του Δθμοτικοφ Θεάτρου Μεγάρων γενικότερα. ΤΓΧΑΡΗΣΗΡΙΑ ςε όλουσ με τθν 
παραίνεςθ να ςυνεχιςτεί θ προςπάκεια ςτο μζλλον με το ίδιο πάκοσ, κζφι και 
μεράκι όλων των παραςτάςεων που προθγικθκαν. 

 
τθν δφςκολθ εποχι που ηοφμε κάκε προςπάκεια που ςυμβάλει ςτθν 

εξφψωςθ του πολιτιςτικοφ επιπζδου του λαοφ μασ και χαρίηει ςτιγμζσ ξενοιαςιάσ κι 
ευχαρίςτθςθσ ςτουσ ςυμπολίτεσ είναι εξόχωσ επαινετι . 

 
ε ότι με αφορά προςωπικά, δεςμεφομαι να είμαι ςυνεχϊσ κοντά ςτο 

Δθμοτικό Θζατρο Μεγάρων, όπωσ είμαι αδιαλείπτωσ μζχρι ςιμερα.»   
 
 

Εκ του Γραφείου Επικοινωνίασ 
& Δθμοςίων χζςεων 

 

 


