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Σήµερα επιτρέψτε µου να µιλήσω σε προσωπικό επίπεδο. Σήµερα επιτρέψτε µου να γίνω πιο,
κάπως πιο συναισθηµατική και να µοιραστώ µαζί σας µια όµορφη εµπειρία, έτσι όπως
εκτυλίχθηκε την Κυριακή, 6 Οκτωβρίου 2013, σε µια πρεµιέρα θεατρικού έργου, όπου όλοι
βάλαµε ξανά την παιδική µας φορεσιά και ζήσαµε στους ρυθµούς ενός σύγχρονου παραµυθιού.
Γιατί, ευτυχώς, όλοι κρύβουµε ένα παιδί µέσα µας, που ποτέ δεν µεγαλώνει, παρά τις σκληρές
διαπιστώσεις του καθρέφτη. Ένα παιδί που προσµένει απλώς την ευκαιρία να καβαλήσει ξανά
µια ηλιαχτίδα και να διασκεδάσει µε την ανεµελιά της αθωότητας.
To Θέατρο γεµάτο κόσµο από νωρίς, µικρούς και µεγάλους. Ένα υπέροχο σκηνικό προϊδεάζει
για το χωρικό πλαίσιο του έργου. Το βλέµµα ταξιδεύει ήδη στα χρώµατα και στους ήχους του
δάσους. Κι η δική µου καρδιά ταξιδεύει στη χαρά της δηµιουργίας. Ένα κείµενό µου παίρνει
σάρκα και οστά. Τα λόγια δεν είναι πια απλές λέξεις σε ένα χαρτί αλλά χρώµα, κίνηση,
συναίσθηµα, δράση. Ο Αντρέας Μελέκης, ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Θεάτρου «ΣΚΑΛΑ»
έχει εµπιστευτεί την αγάπη µου για τα παιδιά κι αυτό είναι για µένα τιµή και ευθύνη.
Το τρίτο κουδούνι θέτει όλους σε εγρήγορση. Η παράσταση αρχινά και στην αίθουσα
ξεχύνονται, σε µια αρµονική συνύπαρξη, χρώµατα και

ήχοι. Οι πέντε ηθοποιοί δίνουν τον

καλύτερό τους εαυτό στην προσπάθειά τους να αποδώσουν πιστά τους ήρωες. Μπροστά στους
θεατές παρελαύνουν µε τα πολύχρωµα κοστούµια τους ο Πούκυ Μπού το Ξωτικό, (Ιωάννα
Πολυνείκη) η Πράσινη Νεράιδα, (Αριάνα Ιωάννου) η Μάγισσα Φραντζόλα, (Λουκία ΜιχαήλΜουσουλιώτου) ο Βοηθός της (Βασίλης Παφίτης) και τελευταίος ο Μάγος Καταστροφέξ,
(Φοίβος Γεωργιάδης) .
Το παραµύθι ξεδιπλώνεται µε όλα τα νήµατα της µαγείας του σαν αύρα από παλιά αυλή µε
γιασεµιά . Μια ιστορία που γράφτηκε µεν για τα παιδιά αλλά απευθύνεται και στους ενήλικες µε
τις αλήθειες που τυλίγει µέσα στον κόσµο της φαντασίας. Χιούµορ, δράση, ανατροπές,
εκπλήξεις, που κρατούν αµείωτο το ενδιαφέρον όλων µέχρι το τέλος.

Το κείµενο ντύνουν

αριστουργηµατικά οι µουσικές δηµιουργίες του Αντρέα Γερολέµου και οι χορογραφίες της
Φαίδρας Καραβοκύρη–Ζένιου και τα κοστούµια της Λιάνας Σπανού-Ζαντή, πρωτότυπα,
παιχνιδιάρικα, αγγίζουν τους ήρωες µε τη χρυσόσκονη εκείνη που κάνει τα παιδιά να
ταξιδεύουν µε ούριο άνεµο στη χώρα του ονείρου.
Και µέσα σε λέξεις, ήχους, κι ερµηνείες, οι επιτυχηµένες παρεµβάσεις της σκηνοθεσίας της
Μόνικας Μελέκη κινητοποιούν την ιδιαίτερη ψυχοσύνθεση των παιδιών και τα κάνουν να
περιµένουν το επόµενό της εύρηµα.
Ευχαριστώ θερµά όλους τους συντελεστές της παράστασης. Ευχαριστώ για το υπέροχο ταξίδι
στον µαγικό κόσµο του παραµυθιού και για το χειροκρότηµα του κοινού, που µας δίνει τη
θέληση και την ενέργεια να προσπαθούµε συνεχώς για το καλύτερο.

