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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Το Σάββατο 8 Απριλίου, ώρα 20:00, 
η πρεμιζρα του έργου  

“η Γειτονιά μασ”, του Γιάννη Φαρςαρή, 
από την εραςιτεχνική νεοςφςτατη 

“Θεατρική Ομάδα Κινζτασ” 
 

Μία ςπουδαία δράςθ ζρχεται να ταράξει τα νερά ςτα “πολιτιςτικά” 
τθσ Κινζτασ τισ επόμενεσ θμζρεσ.  

Η νεοςφςτατθ Θεατρικι Ομάδα Κινζτασ, κα πραγματοποιιςει τθν 
πρϊτθ παράςταςθ ( πρεμιζρα) ςτο κεατρόφιλο κοινό τθσ Κινζτασ, το άββατο 
8 Απριλίου 2023, ϊρα 8 μ.μ. ςτθν αίκουςα του Πολιτιςτικοφ Κζντρου, ςτο 
Δθμοτικό κτίριο τθσ  Κινζτασ, ανεβάηοντασ το ζργο του Γιάννθ Φαρςαρι “Η 
Γειτονιά μασ” με ελεφκερθ είςοδο. 

Σο ζργο αυτό, διακωμωδεί καταςτάςεισ ςε τρία ωραία μονόπρακτα,  
ςε ςκθνοκεςία του Σάςου Πανταηι, ο οποίοσ ζχει και τθν μουςικι επζνδυςθ, 
ενϊ τα ςκθνικά είναι του ταμάτθ Κοφρςου. 
υμμετζχουν οι θκοποιοί: Μαρία Σςιφτςι, Μελίνα Ροφμελθ, Νίκοσ 
Σρουλλινόσ, Γιάννθσ Παςιόπουλοσ, Ζωι Σαχματηίδου, Χριςτοσ Πανάγοσ, 
Αντώνθσ Μάργαρθσ, Πόλυ Πθγάνθ, Αναςταςία τρατιδάκθ, Αγγελικι 
Χαμπεςι και Λίτςα Σερηι. 

 Η “κεατρικι Ομάδα Κινζτασ”, φςτερα από πρόςκλθςθ του υλλόγου 
Γυναικϊν Αγίων Θεοδϊρων, κα παρουςιάςει αυτό το ζργο, ςε ανοικτό χϊρο 
των Αγίων Θεοδϊρων, τθν Κυριακι 4 Ιουνίου 2023. 

Ο Διμαρχοσ Μεγαρζων Γρθγόρθσ ταμοφλθσ με τθν ευκαιρία τθσ 
δθμιουργίασ τθσ “Θεατρικισ Ομάδασ Κινζτασ” και τθν πρεμιζρα του ζργου “θ 
γειτονιά μασ” διλωςε: 

 
 



« Είναι μεγάλθ θ χαρά μου και τεράςτια θ ικανοποίθςθ για τθν 
δουλειά που γίνεται τελευταία ςτα πολιτιςτικά τθσ Κινζτασ ςτθν Κοινότθτα τθσ 
οποίασ θ Διοίκθςθ του Διμου δίδει ιδιαίτερθ προςοχι και αλθκινά ζχω 
εντυπωςιαςτεί τόςο από τθν νεοςφςτατθ κεατρικι Ομάδα αλλά και από τθν 
Χορωδία, και από το τμιμα εικαςτικϊν δραςτθριοτιτων και από τθν δράςθ 
για τθν ψυχολογικι ςτιριξθ ατόμων και ομάδων. 

Για τθν πλοφςια αυτι πολιτιςτικι δράςθ και το τεράςτιο ζργο που 
ςυντελείται τελευταία ςτθν Κινζτα, κζλω να ςυγχαρϊ μζςα από τθν καρδιά 
μου τθν Διοίκθςθ τθσ ΔΗΚΕΔΗΜΕ και τον Πρόεδρο και Αντιδιμαρχο αρμόδιο 
για τα Πολιτιςτικά του Διμου Γιάννθ Καλλιπόηθ, τθν Διοίκθςθ του ΗΡΟΔΩΡΟΤ 
και τον Πρόεδρο πφρο Σςιοφνθ για τθν υποςτιριξθ όλων των πολιτιςτικϊν 
δραςτθριοτιτων ςτθν Κινζτα, τον καλό μου φίλο και επι χρόνια ςυνεργάτθ 
Σάςο Πανταηι για τισ ςκθνοκετικζσ του και όχι μόνον δθμιουργίεσ, τθν 
γνωςτι και καταξιωμζνθ Μαζςτρο μασ Μαριλία Ηλία, για το νζο τμιμα τθσ 
Χορωδίασ Κινζτασ, τθν Φοφλθ Λιάςκου – Κοροποφλθ, για τθν εναςχόλθςι τθσ 
με τα εικαςτικά και τθν αγαπθτι ςυνεργάτιδα Αςπαςία Μπακαοφκα, για τθν 
δράςθ “Μαηί κουβεντιάηουμε, μαηί ςυηθτάμε”. 

Εφχομαι ςε όλουσ να ζχουν δφναμθ και υγεία να ςυνεχίςουν να 
προςφζρουν ςτθν κοινι προςπάκεια για τθν πολιτιςτικι αναβάκμιςθ τθσ 
Κινζτασ με τθν υπόςχεςθ και  προςωπικι δζςμευςθ ότι ο Διμοσ κα ςυνεχίςει 
να ςτθρίηει με κάκε τρόπο αυτζσ τισ δράςεισ. Και τϊρα και ςτο μζλλον. 

Σελειϊνοντασ ενόψει τθσ πρεμιζρασ τθσ κεατρικισ παράςταςθσ “θ 
γειτονιά μασ” το άββατο 8 Απριλίου, κζλω να εκφράςω τα κερμά μου 
ςυγχαρθτιρια, να ευχθκϊ καλι επιτυχία  ςε όλουσ τουσ ςυντελεςτζσ και κα 
είμαςτε όλοι εκεί να τουσ χειροκροτιςουμε.» 
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