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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Ζναν υπζροχο χώρο πολιτιςμοφ παρζδωςε ςτη θεατρική ομάδα 

Οινοφφτων «ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΛΙΑΠΗΣ» ο Δήμοσ Τανάγρασ 

«Χηίζομηας «ζπίηια» για ηομ πολιηιζμό, δημιοσργούμε έμαμ καλύηερο, 

εσγεμέζηερο κόζμο» 
 

Εγκαινιάςτηκε από τον Δήμαρχο Σανάγρασ, Βαςίλη Περγάλια την 

Παραςκευή 23 επτεμβρίου το απόγευμα ςτισ 7:00, παρουςία βουλευτών, 

εκπροςώπων τησ τοπικήσ αυτοδιοίκηςησ Α΄ και Β΄ Βαθμοφ, φορζων, ςυλλόγων και 

πλήθουσ κόςμου, ο νζοσ χώροσ θεάτρου ςτο Μζγαρο «Δημοςθζνησ Λιάπησ» ςτα 

Οινόφυτα, ο οποίοσ παραδόθηκε ςτη Θεατρική Ομάδα Οινοφφτων αλλά και ςε όλο 

το Δήμο Σανάγρασ. 

Η Θεατρική Σκηνή Οινοφφτων! Ζνασ υπζροχοσ χώροσ πολιτιςμοφ που 

δημιουργήθηκε από τον Δήμο Σανάγρασ ςε ςυνεργαςία με τη θεατρική ομάδα 

Οινοφφτων για να ςτεγάςει την αγάπη όλων για τον Πολιτιςμό και την Σζχνη.  

Ήταν ζνα όνειρο, μία πρόταςη τησ ιδρφτριασ τησ θεατρικήσ ομάδασ 

Οινοφφτων κασ Κατερίνασ Λιάπη-Δάβρη, του ηθοποιοφ και ςκηνοθζτη τησ κ. 

Δημήτρη Θεοδώρου και των μελών τησ, που ο Δήμοσ Σανάγρασ πραγματοποίηςε 

και ςυνάμα ζνα χρζοσ που εκπληρώθηκε προσ τον αείμνηςτο δραςτήριο δήμαρχο 

Οινοφφτων, Δημοςθζνη Λιάπη, ωσ ςυνζχεια τησ ςημαντικήσ παρακαταθήκησ ήθουσ 

και κοινωνικήσ προςφοράσ που άφηςε. 

http://www.tanagra.gr/


Η Θεατρική κηνή Οινοφφτων  Δήμου Σανάγρασ πρόκειται να φιλοξενήςει 

θζατρο, μουςική, χορό, εικαςτικζσ εκθζςεισ, εκπαιδευτικζσ εκδηλώςεισ και 

ςυνζδρια.  

Ο Δήμαρχοσ Σανάγρασ Βαςίλησ Περγάλιασ δηλώνει ότι: 

«Είμαςτε ιδιαίτερα ευτυχείσ που ζνασ χώροσ εμβλθματικόσ για τθν πόλθ των 

Οινοφφτων αλλά και για όλο τον Διμο, αποκτά πνοι, αναβακμίηεται, γίνεται 

λειτουργικόσ, όμορφοσ, προςιτόσ ςε όλουσ για δραςτθριότθτεσ πολιτιςτικζσ.  

Ο νζοσ χώροσ «Θεατρική Σκηνή Οινοφύτων» δθμιουργικθκε για να 

αποτελζςει ςφμβολο Τζχνθσ, Πολιτιςμοφ και Μάκθςθσ,  αντιλαμβάνοντεσ τθν 

πολιτικι ωσ δυνατότθτα μακροπρόκεςμθσ κοινωνικισ προςφοράσ. 

Σκοπόσ μασ είναι να προβάλλουμε το ςφγχρονο πολιτιςμό, να υποςτθρίξουμε 

τουσ νζουσ του τόπου μασ που επικυμοφν να τον προάγουν, να καλλιεργιςουμε 

ςυνεργαςίεσ με ςεβαςμό ςτο παρελκόν, αλλά ςτρζφοντασ παράλλθλα το βλζμμα 

μασ προσ το μζλλον. 

Ασ αποτελζςει λοιπόν, αυτόσ ο νζοσ χώροσ τθσ Θεατρικισ ςκθνισ Οινοφφτων, 

δικαίωμα μάκθςθσ για όλουσ και ζναυςμα για περιςςότερα ζργα ανάδειξθσ του 

πολιτιςμοφ μασ, όπωσ αρμόηει ςτθν παράδοςθ του τόπου μασ, που ίςωσ 

λθςμονιςαμε τελευταία και αξίηει να κυμθκοφμε πάλι. 

Για το ζργο τθσ δθμιουργίασ του νζου χώρου τθσ Θεατρικισ ςκθνισ 

Οινοφφτων, κα ικελα να ευχαριςτιςω κερμά, όλα τα μζλθ τθσ κεατρικισ ομάδασ 

Οινοφφτων και ιδιαίτερα για τθν πολφτιμθ τεχνογνωςία του τον ςκθνοκζτθ τθσ 

κακώσ και τισ υπθρεςίεσ του Διμου όπωσ: το Τμιμα Πολιτιςμοφ, το Τμιμα 

Προγραμματιςμοφ, τισ Τεχνικζσ Υπθρεςίεσ, τθν Οικονομικι Υπθρεςία, τθ ΔΗΚΕΤ τόςο 

για τθ μεγάλθ ςυνδρομι τουσ ςτθν υλοποίθςθ του ζργου, όςο και ςτθ διοργάνωςθ 

τθσ τελετισ των εγκαινίων. 

Να ευχαριςτιςω επίςθσ,  όλουσ όςουσ παρευρζκθκαν ςτθν τελετι των 

εγκαινίων και να τουσ ευχθκώ: «Να ζχουν Υγεία» και «Καλι ςυνζχεια με 

δθμιουργίεσ επί ςκθνισ»!» 

 


