
  
 

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 
 

ΘΕΑΣΡΙΚΟ ΕΡΓΟ  
 

«ΠΟΤ ΕΙΝΑΙ Ο ΓΙΑΣΡΟ;» 
Από τθν Δθμοτικι Θεατρικι Ομάδα τθσ Ν. Περάμου – ΔΗΚΕΔΗΜΕ 

 
Με μια ςφγχρονθ «κωμωδία», θ νεοςφςτατθ δθμοτικι κεατρικι ομάδα τθσ Ν. 
Ρεράμου – ΔΘΚΕΔΘΜΕ, ςυςτινεται για πρϊτθ φορά ςτο ευρφ κοινό και υπόςχεται 
ςτουσ ςυμπολίτεσ μασ  άφκονο αναπάντεχο γζλιο! 
 
Θ παράςταςθ με  τίτλο «Που είναι ο γιατρόσ;» ςε ςκθνοκεςία, διαςκευι και 
πρωτότυπων κειμζνων τθσ Ευγενίασ άλτα, βαςίηεται ςτθ κεατρικι γαλλικι 
κωμωδία «TOC TOC» του ςυγγραφζα Laurent Baffie.  
 
Το ζργο αυτό αποτελεί τθν πρϊτθ ολοκλθρωμζνθ κεατρικι απόπειρα για τθ νζα 
Δθμοτικι κεατρικι Ομάδα τθσ Ν. Ρεράμου – ΔΘΚΕΔΘΜΕ.  
 
Θ Δθμοτικι Κεατρικι Ομάδα τθσ Ν. Ρεράμου, δθμιουργικθκε τον Οκτϊβρθ του 
2022, με πρωτοβουλία του Δθμάρχου κ. Γρθγόρθ ταμοφλθ, του Αντιδθμάρχου 
Πολιτιςμοφ & Πρόεδρο τθσ ΔΗΚΕΔΗΜΕ Ιωάννθ Καλλιπόηθ και τθσ τοπικισ 
ςυμβοφλου και μζλοσ τθσ κεατρικισ ομάδασ κασ Ευφροςφνθσ Σςεγκζλθ.  
 
 Οι ςτόχοι τθσ Νεοςφςτατθσ  κεατρικισ ομάδασ τθσ Ν. Ρεράμου είναι να  
ενκαρρφνει τθν αγάπθ για τισ τζχνεσ με αξιόλογεσ πολιτιςτικζσ δράςεισ,  ποιοτικζσ 
κεατρικζσ παραςτάςεισ, τθν ενίςχυςθ του πολιτιςμοφ και του εκελοντιςμοφ προσ 
όφελοσ όλων των Δθμοτϊν του Διμου Μεγαρζων. 
 
Ο νζοσ κίαςοσ των εραςιτεχνϊν θκοποιϊν, τολμοφν με μια δφςκολθ «κωμωδία» και 
μεταμορφϊνουν τουσ εαυτοφσ τουσ ςε μια δυναμικι καλλιτεχνικι γροκιά.  
Θ ομάδα αποκτά κεατρικό παλμό με όρεξθ και ςυνζπεια ςτισ πρόβεσ. 
 
Θ ομαδικότθτα, ο ςυντονιςμόσ, οι γριγορεσ φράςεισ, ο κεατρικόσ ρυκμόσ, θ 
κινθςιολογία, θ μουςικι και θ διάκεςθ είναι το αποτζλεςμα και ςυνάμα τα πρϊτα 
ςυςτατικά για αυτιν τθν παράςταςθ.  
 
Θ νζα  κεατρικι ομάδα μασ υπόςχεται το καλφτερο αποτζλεςμα!  
 
Οι θκοποιοί, οι οποίοι απαρτίηουν τθν νζα Κεατρικι ομάδα, ανικουν ςε ζνα 
ετερόκλθτο δυναμικό.  
Συγκεκριμζνα κάποια από τα μζλθ ζχουν κεατρικι εμπειρία με βραβεία κζατρου 
ςτο ενεργθτικό τουσ και κάποια άλλα μζλθ ςυναντοφν το κεατρικό ςανίδι για πρϊτθ 
φορά.  
Με αριςτοτεχνικό τρόπο θ ςφνδεςθ των νζων μελϊν ζγινε με λεπτότθτα και 
ςεβαςμό προσ το ςφνολο, με τρόπο που γνωρίηει πολφ καλά θ ταλαντοφχοσ 
ςκθνοκζτθσ Κα Σάλτα Ευγενία. 
 

Ευχόμαςτε Καλι επιτυχία ςε αυτό το πρώτο τουσ Θεατρικό ταξίδι! 
 



 
ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΑΣΑΗ 
 
Ρρόκειται για μία εκρθκτικι ςυνφπαρξθ χαρακτιρων με ακραία χαρακτθριςτικά. 
Πλοι οι ιρωεσ πάςχουν από κάποια εμμονικι διαταραχι και αποτελοφν μοναδικζσ 
περιπτϊςεισ. 
 
Θ πλοκι του ζργου περιςτρζφεται γφρω από μία ομάδα ατόμων που πάςχουν από 
ιδεοψυχαναγκαςτικι διαταραχι (OCD). 
Οι ιρωεσ του ζργου δυςκολεφονται να ηιςουν απαλλαγμζνοι από τισ εμμονζσ και 
τα τικ τουσ. Πταν μζςα από διαφορζσ, αντικζςεισ και διαφωνίεσ ζρχονται ςε επαφι 
με τθν πραγματικότθτα, δθλαδι ζξω από τα ςφνορα τθσ μζχρι τϊρα αποκλίνουςασ 
ςυμπεριφοράσ τουσ, αντιδροφν, εκπλιςςονται και αδυνατοφν να προςαρμοςτοφν 
ςτα νζα δεδομζνα. 
Οι ιρωεσ ζχουν ραντεβοφ με ζναν διακεκριμζνο, παγκοςμίου φιμθσ ψυχίατρο, που 
υπόςχεται να τουσ βοθκιςει, να γίνουν καλά. Πταν, όμωσ, φτάςουν ςτο ιατρείο 
του, εκείνοσ λείπει λόγω απρόοπτου γεγονότοσ και ζτςι εκείνοι μζνουν όλοι μαηί 
ςτο ςαλόνι του ιατρείου, να τον περιμζνουν. 
 
Παίηουν με αλφαβθτικι ςειρά  
 
Γεωργαντηάσ Θοδωρισ (Αλζξανδροσ) 
Σφνδρομο Ηιλ ντε λα Τουρζτ 
 
Καρά Βιβι (Βικτώρια) 
Μυκομανισ |Σφνδρομο Αποκθςαφριςθσ 
 
Καραντώνθ Μαρία (Ελιςάβετ) 
Κρθςκευτικζσ Λδεολθψίεσ| Κρίςεισ άγχουσ 
 
Κοντοποφλου Σηζνθ (Κλεοπάτρα) 
Οι ιδεολθψίεσ τθσ Ρακολογικισ Αίςκθςθσ Ευκφνθσ και των Καταναγκαςμϊν 
Επανελζγχου 
 
Λιώτα Ροφλα (Σιμόν) 
Μικροβιοφοβία 
 
Μαςςαλισ Ακανάςιοσ (Θανάςθσ) 
Αρικμομανιακόσ 
 
Παπαδογαμβράκθ Πόπθ (Ντενίη) 
Γραμματεία 
 
Σςεγκζλθ Ευφροςφνθ (Βενετία – Μόνικα) 
Διχαςμζνθ προςωπικότθτα, Λδεολθψίεσ Συμμετρίασ |Νοθτικόσ μθρυκαςμόσ 
 
 
 
 
 
 



υντελεςτζσ Παράςταςθσ 
 

 Σκθνοκεςία| Διαςκευι| Ρρωτότυπα κείμενα|Σχεδιαςμόσ 
Σκθνικοφ|Επιμζλεια μουςικισ| Διδαςκαλία: Ευγενία άλτα 

 Επιμζλεια Κίνθςθσ: Μαριςία πίνου 

 Ενδυματολόγοσ: Ομάδα 

 Ιχοσ |Σχεδιαςμόσ Φωτιςμοφ: Νίκοσ ερτ 

 Επιμζλεια Αφίςασ: τζφανοσ Αφρικανόσ 

 Φωτογραφία Αφίςασ: About Art 

 Video: genesis360, productions & communication 

 Φωτογραφίεσ προβϊν: Χριςτίνα Δεςφλλα 

 Εκτυπϊςεισ αφίςεσ, προγράμματα: «ΕΝΗΜΕΡΩΗ» 

 Ξυλουργικζσ καταςκευζσ Σκθνικοφ: ταμάτθσ Κοφρςοσ 

 Βοθκόσ ξυλουργοφ: Παναγιώτθσ Παςςαλισ 

 Ελαιοχρωματιςμοί Σκθνικοφ: Θοδωρισ Γεωργαντηάσ, άββασ 
Παπαγρθγοριάδθσ 

 
 
Πλθροφορίεσ Παράςταςθσ 
 

 Τοποκεςία: Κζντρο Πολιτιςμοφ «ΠΕΡΑΜΟ» (Κφπρου 12,  Ν. Πζραμοσ) 

 Θμερομθνίεσ Ραραςτάςεων: 24 | 25 | 26 |31 Μαρτίου,  1 | 2 Απριλίου 
2023. 

 Ώρα Ζναρξθσ: 21:00 

  Διάρκεια: 90’ 

 Ραραγωγι: ΔΗΜΟ ΜΕΓΑΡΕΩΝ - ΔΗΚΕΔΗΜΕ 
 
           Άνω των 12 ετών.  
 

 

ΕΙΟΔΟ ΕΛΕΤΘΕΡΗ 
 
 
 
 


