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Διασκευή - Σκηνοθεσία Στέλλα Φουρναράκη



ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

 Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Θάσου στοχεύει στην ανάδειξη του 

πολιτιστικού πλούτου του νησιού και την προώθηση της καλλιτεχνικής δημιουργίας, 

επιδιώκοντας τη συμμετοχή, τη συνεργασία και την ευαισθητοποίηση των πολιτών, δίνοντας 

ιδιαίτερη έμφαση στην υλοποίηση δράσεων για παιδιά και νέους.

Στα πλαίσια αυτών των στόχων της, ο Δήμαρχος Θάσου κ Ελευθέριος Κυριακίδης, εμπνεύστηκε 

και δημιούργησε τον Φεβρουάριο του 2020 την Παιδική Θεατρική Σκηνή Θάσου σε Λιμένα και 

Λιμενάρια  με συντονίστρια την κ Στέλλα Φουρναράκη.

Χαιρετισμός Δημάρχου

 Τo Φεβρουάριο του 2020 δημιουργήσαμε την παιδική θεατρική ομάδα του Δήμου 

Θάσου. Το θέατρο αποτελεί την τέχνη που καλλιεργεί τον άνθρωπο καθώς αναπτύσσει πολλές 

ικανότητες του. Όπως την κρίση, την έκφραση, την επικοινωνία και τη δημιουργικότητα. Είναι 

βέβαιο πως το θέατρο συμβάλλει στην ολοκλήρωση της προσωπικότητας των παιδιών καθώς και 

στην ψυχοπνευματική του ανάπτυξη. Μέσα από αυτές τις σκέψεις θα ήθελα να ευχαριστήσω τα 

παιδιά που συμμετέχουν ενεργά στη θεατρική ομάδα του Δήμου μας αλλά και τους γονείς που 

στέκονται δίπλα στα παιδιά τους στην προσπάθεια τους αυτή. Στόχος μας είναι η ομάδα αυτή 

συνεχώς να μεγαλώνει και εμείς με υπερηφάνεια να απολαμβάνουμε τους καρπούς των 

προσπαθειών των παιδιών μας.

          Ο Δήμαρχος Θάσου

       Ελευθέριος Κυριακίδης

Χαιρετισμός Προέδρου της ΔΗΚΕΘ

 Στα πλαίσια ολοκλήρωσης    των δραστηριοτήτων στα θεατρικά δρώμενα του τόπου 

δημιουργήσαμε την παιδική θεατρική ομάδα με ένα όραμα να μεταλαμπαδευσει την 

αναγκαιότητα της επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης των παιδιών δημιουργικά μέσω του 

θεάτρου. Σίγουρα πέρασαμε από δύσκολους δρόμους λόγω της πανδημίας αλλά καταφέραμε να 

υπάρξει μια συνοχή και συνέπεια έτσι ώστε να διατηρηθεί το ενδιαφέρον για την παιδική θεατρική 

ομάδα όπου σε λίγες μέρες θα διαπιστώσουμε τους καρπούς της.Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον 

Δήμαρχο Θάσου  τα παιδιά  τους γονεις καθως  και τους συνεργάτες μου για την στήριξη και τη 

συνεχόμενη προσπάθεια.    

                    Ο πρόεδρος  της ΔΗΚΕΘ 

               Κουτσουμανης Γεώργιος

Σκηνοθετικό Σημείωμα

Είναι ευλογία να εργάζεσαι σε κάτι που αγαπάς και ακόμα μεγαλύτερη ευλογία όταν αυτό βρίσκει 

ανταπόκριση και αναγνώριση. Στην Θάσο κλήθηκα να αναλάβω την δημιουργία της Παιδικής 

Θεατρικής Σκηνής της ΔΗ.ΚΕ.Θ. με σκοπό να φέρουμε τα παιδιά κοντά στο θέατρο, να το 

γνωρίσουν, να το αγαπήσουν και μέσα από την Θεατρική Πράξη να οδηγηθούν σε μονοπάτια νέα 

για αυτά. Πιστεύω τα καταφέραμε. Σε μια περίοδο  δύσκολη για τον Πολιτισμό βρήκαμε τους 

μηχανισμούς και  δουλέψαμε, γιατί ο πολιτισμός και μάλιστα σε αυτές τις ηλικίες είναι επένδυση 

στο μέλλον.

Την ιδέα αυτή στήριξαν οι γονείς από την πρώτη στιγμή και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί στην 

ΔΗ.ΚΕ.Θ. μπορεί να  είμαστε μία ομάδα συνεργατών που λειτουργούμε συλλογικά με στόχο την 

πολιτιστική προσφορά στον τόπο, αλλά η ανταπόκριση του κόσμου  είναι αυτή που μας 

επιβεβαιώνει. 

                                                                                        Στέλλα Φουρναράκη

Λίγα λόγια για το Έργο

Τα ζώα συνεδριάζουν για τη δημοκρατική επιλογή του πιο κατάλληλου να κυβερνήσει. Το 

αποτέλεσμα όμως θα κριθεί από τα ταξίματα και τα ρουσφέτια. Έτσι ο ισχυρός Λύκος  βάζει τα 

πράγματα στην θέση τους…. Όλοι δουλεύουν εκτός από αυτόν και τον αυλικό του. Όμως η 

απληστία  και η πλεονεξία του, οδηγούν τα ζώα σε εξέγερση.

Μέσα από αυτό το έργο μας δόθηκε η δυνατότητα να συζητήσουμε με τα παιδιά και να 

αναλύσουμε το μεγάλο και σοβαρό θέμα της εξουσίας. Δουλέψαμε ομαδικά και μέσα από την 

ανάλυση του κειμένου προσδιορίσαμε βασικές αξίες όπως ότι όλοι είμαστε ίσοι μεταξύ μας με ίσα 

δικαιώματα και υποχρεώσεις, καθώς και ότι όλοι έχουμε αναφαίρετο δικαίωμα στην έκφραση και 

υποστήριξη των απόψεων μας.   

Στην παράσταση των Λιμεναρίων 

παίζουν αλφαβητικά

 

Μαγδαληνή Γερονικολού 

Ελένη Ζαγοριανού

Μαρία Ζαγοριανού

Μιχαέλα   Θεοδωρούδη 

Νικολέτα  Θεοδωρούδη

Αριστέα Κομνηνού 

Ιόλη Φραγκίδη

Στην παράσταση του Λιμένα 

παίζουν αλφαβητικά

Μυρτώ Θεοφανέλη

Χριστίνα Θεοφανέλη

Γιώργος Καρύδας

Χρυσή Κεΐσογλου

Θάνος Κοπανούδης

Ευγενία Κουτράκη

Ελευθερία Κυριακίδου

Ευστρατία Κυριακίδου

Ηλιάνα Μπουρλού

Τζωρτζίνα Παπαμερή
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