


Christmas Kids Survivor 
Γιατί να το επιλέξουμε;  

• Το Survivor αποτελεί ένα reality show φαινόμενο σε 
παγκόσμιο επίπεδο. Έχει εξαιρετική επίδραση και 
απήχηση στο κοινό όλων των ηλικιών.  

• Το όλο concept ξεκίνησε από τον Βρετανό παραγωγό 
Τσάρλι Πάρσονς το 1992 κι από τότε έχει κατακτήσει 
όλο τον κόσμο.  

• Στις ΗΠΑ  είναι ήδη ένα επιτυχημένο παιχνίδι εδώ και 
34 σεζόν. Και στις Κάτω Χώρες προβαλλόταν από το 
2000-2012.  

• Στην Ελλάδα ξεκίνησε το 2003 και έχει προβληθεί σε 
διάφορες σεζόν, κανάλια και με διαφορετικούς 
παρουσιαστές. 
 

 



• Πρόκειται για ένα παιχνίδι δράσης με αγωνία, ανατροπές 
και μαθήματα επιβίωσης που προσφέρουν άφθονη 
διασκέδαση στα παιδιά. 

• Ένας μοναδικός τρόπος που προσφέρει άθληση και 
ψυχαγωγία μαζί. 

• Τα παιδιά ζούνε δυνατές στιγμές δράσης με παιχνίδια 
που αναπτύσσουν δεξιότητες και απαιτούν ετοιμότητα, 
κάτι που τους αρέσει και ανεβάζει την αδρεναλίνη τους. 

• Παράλληλα και οι μεγάλοι, οι οποίοι είναι fan του 
συγκεκριμένου παιχνιδιού, θα χαρούν να συμμετέχουν 
σε δράσεις μαζί με τα παιδιά τους. 

Christmas Kids Survivor 
Γιατί να το επιλέξουμε;  



 

• Άφιξη Άγιου Βασίλη 

• Εκτόξευση πυροτεχνημάτων 

• Μουσικές εκδηλώσεις 

• Διαμόρφωση τέντας 

• Παράλληλες δραστηριότητες εντός & εκτός 
τέντας 
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Τελετή Έναρξης 



Άφιξη Άγιου Βασίλη 



Άφιξη Άγιου Βασίλη 

• Ο Άγιος Βασίλης καταφθάνει μέσα σε ένα 4Χ4 
(χορηγία από Land Rover, Jeep, Toyota, Wrangler) 

• Τον Άγιο Βασίλη συνοδεύουν δύο γυναίκες ντυμένες 
με animal print στολή (θυμίζουν την Jane) και 
φοράνε κόκκινο σκούφο και δύο άντρες ντυμένοι με 
αντίστοιχη στολή (θυμίζουν ταρζάν). Στο αυτοκίνητο 
υπάρχουν διάφορα ζωάκια της ζούγκλας (μαϊμούδες, 
παπαγάλοι, λιονταράκια, (λούτρινα), τα οποία θα 
μοιραστούν αργότερα στα παιδιά που είναι γύρω 
τους) 

• Αρχίζει να παίζει το «Τρίγωνα-Κάλαντα» και αμέσως 
αλλάζει στο «the eye of the tiger». 



• Με την άφιξη του Άγιου Βασίλη πέφτουν 
πυροτεχνήματα και φωτοβολίδες που 
σχηματίζουν τη λέξη «Christmas Kids 

Survivor» 

• Η δεσποινίς Μαρίνα Φλοίσβου καλωσορίζει 
τον Άγιο Βασίλη και τους φίλους του. Είναι 
ντυμένη γιορτινά, αλλά στο κεφάλι της 
φοράει μια animal print μπαντάνα. 
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• Οι γυναίκες και οι άντρες που συνόδευαν 
τον Άγιο Βασίλη με τα animal prints 

κατεβαίνουν και την ίδια στιγμή 
εμφανίζονται κι άλλες γυναίκες και άντρες 
με παρόμοια κοστούμια και ξεκινάει ένα 
δυναμικό χορευτικό σε jungle ρυθμό.  

• Τους χορευτές συνοδεύει ζωντανή μουσική 
με ομάδα κρουστών.   
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Εναλλακτική Άφιξη Άγιου Βασίλη 



• Ο Άγιος Βασίλης βρίσκεται μέσα σε ελικόπτερο.  
• Το βλέμμα μας είναι στραμμένο στον ουρανό. Ο 

Άγιος Βασίλης στέκεται στην πόρτα του 
ελικοπτέρου, χαιρετάει και ταυτόχρονα 
απλώνεται μια ανεμόσκαλα την οποία 
κατεβαίνει. Την ίδια στιγμή ακούγεται το 
τραγούδι «Mission Impossible». 

• Όταν φτάνει κάτω τον περιμένει η Μαρίνα 
Φλοίσβου με την ομάδα των χορευτών με τα 
jungle στοιχεία. Τον σηκώνουν ψηλά και τον 
περιφέρουν. Ακολουθεί χορευτικό. 
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Προτεινόμενοι Παρουσιαστές 

 

 

 

Christmas Kids Survivor 
 



Σάκης Τανιμανίδης 
 

• Είναι παρουσιαστής, παραγωγός και επιχειρηματίας. Ο 
Τανιμανίδης έγινε γνωστός μέσα από τη δημιουργία 
και σκηνοθεσία της ταξιδιωτικής εκπομπής World 
Party,  που προβλήθηκε στο ελληνικό τηλεοπτικό 
κανάλι Alpha στην Ελλάδα για τρεις σεζόν, από 
το 2014 έως το 2016. 

•  Το 2017 επιλέχθηκε για να παρουσιάσει την ελληνική 
έκδοση της τηλεοπτικής εκπομπής ριάλιτι (reality 
show) Survivor. Mια θέση που συνεχίζει να διατηρεί. 
Είναι πολύ δημοφιλής και αγαπητός στο κοινό. 
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https://el.wikipedia.org/wiki/Alpha_TV
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Γιώργος Μαυρίδης 

 

Ο Γιώργος Μαυρίδης είναι μια αυτοδημιούργητη και πολύπλευρη 
προσωπικότητα. Ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη με όπλο την τέχνη 
του, τη ζωγραφική. Πέρασε την εφηβεία του κάνοντας graffity τα 
οποία υπέγραφε ως Goonies 4.  

 

Έχει λάβει πολλά βραβεία σε εγχώρια και διεθνή tattoo 

conventions. Ταξιδεύει ασταμάτητα σε όλη την υφήλιο και αγαπάει 
τον κόσμο και τα ταξίδια. Άλλωστε το απέδειξε περίτρανα μέσα 
από το World Party. 

 

• Είναι πολύ αγαπητός στο κοινό και για έναν ακόμα λόγο. 
Προσφέρει υπηρεσίες αφιλοκερδώς σε παιδιά που έχουν ανάγκη.  
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Γιώργος Λιανός 
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• Έγινε γνωστός από το τηλεοπτικό talent show «Fame Story 

3», όπου αναδείχθηκε δεύτερος νικητής. 
Το 2006 κυκλοφόρησε τον πρώτο του προσωπικό δίσκο με 
τίτλο.  
 

• Την τηλεοπτική χρονιά 2008-2009, ο Γιώργος Λιανός, 
προστέθηκε στην ομάδα του ψυχαγωγικού μαγκαζίνο του 
Σαββατοκύριακου του σταθμού ANT1 "Καλομελέτα κι 
έρχεται", που παρουσιάζει η Σοφία Αλιμπέρτη. Τον 
Φεβρουάριο του 2009, ανέλαβε μαζί με την Δέσποινα 
Καμπούρη προσωρινά την παρουσίαση του Πρωινού 
Καφέ στον ΑΝΤ1. 

• Είναι ιδιαίτερα αγαπητός στο νεαρό κοινό ενώ διακρίνεται 
για το χιούμορ και την ετοιμολογία του.  
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https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BB%CE%B5%CE%BD%CE%B1_%CE%A0%CE%B1%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B6%CE%BF%CF%85


• Σάββας Πούμπουρας-Δημήτρης Βλάχος 
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Σάββας Πούμπουρας 

• Ο Σάββας Πούμπουρας έχει καταγωγή από την Πάτρα ενώ μεγάλωσε 
στο Παγκράτι. Είναι παρουσιαστής αλλά και ραδιοφωνικός παραγωγός. 
Ξεκινήσε την καριέρα του πρωταγωνιστώντας σε διαφημιστικό, όπου 
βαμμένος στα χρώματα της Εθνικής, πανηγύριζε για τη νίκη της 
Ελλάδας στο Euro.  

• Οι μοναδικές γκριμάτσες που κάνει on camera και το χιούμορ του, τον 
έχουν κάνει ιδιαίτερα αγαπητό! Είναι αυθόρμητος και έχει πολλά 
κωμικά στοιχεία που τα προβάλλει με κάθε τρόπο. Έχει καταφέρει να 
κλέψει την παράσταση και με τις χορευτικές του επιδόσεις στο "Dancing 

with the stars". Ανέβασε την δημοτικότητά του στα ύψη μαζί με τον 
εξίσου δημοφιλή  Δημήτρη Βλάχο με τη εκπομπή "Πλάκα κάνεις», όπου 
έκαναν φάρσες σε φίλους και ζευγάρια, προσφέροντας μοναδικές 
στιγμές γέλιου! 
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Δημήτρης Βλάχος 

• Η πρώτη του εμφάνιση με τον χώρο της τηλεόρασης έγινε 
το2001 όταν ως σπουδαστής ηχοληψίας και τηλεσκηνοθεσίας 
στη σχολή του Αντ1 εργάστηκε ως τηλεσκηνοθέτης πίσω από 
τις κάμερες στο big brother1 και η δεύτερη και ουσιαστική 
μπροστά στις κάμερες το 2002 όταν έκανε την εκπομπή « LIVE 
@ 8» που έγινε στην συνέχεια « ROOM 8 » στο μουσικό 
κανάλι MAD για 3 χρόνια. 
 

• Μαζί με τον Σάββα Πούμπουρα αποτέλεσαν ένα αχτύπητο 
δίδυμο στην εκπομπή «Πλάκα μου κάνεις»  ενώ κάνουν μαζί 
και ραδιοφωνική εκπομπή. 
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Προτεινόμενα Συγκροτήματα 

 

 

  

 

Christmas Kids Survivor 
 



Εισαγωγικό 

 

Η Μαρίνα Φλοίσβου, η οικοδέσποινα του 
χώρου, παρουσιάζει την συνονόματη Μαρίνα 
Σάττι και τις Φωνές. Μια καλή ευκαιρία να 
κάνουν την πρώτη τους… κοινή εμφάνιση, οι 
δύο Μαρίνες στο κοινό.  
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Marina Satti 
• Η Marina Satti γεννήθηκε στην Αθήνα από πατέρα Σουδανό και 

μητέρα ελληνίδα. Από μικρή ασχολήθηκε με το πιάνο, το κλασικό 
τραγούδι, θέατρο και χορό. Αργότερα, κέρδισε υποτροφία για το 
Berklee College of Music, από το οποίο αποφοίτησε το 2011 με 
εξειδίκευση στο Contemporary Writing and Production (σύγχρονη 
ενορχήστρωση και παραγωγή) και Film Scoring. 

 

• Έχει συμμετάσχει σε μεταγλωττίσεις ταινιών της Disney, της Mattel 

(Barbie), κ.ά. Οι πιο γνωστοί της ρόλοι είναι αυτός της Άριελ, της μικρής 
γοργόνας. Τα τελευταία χρόνια συνθέτει πρωτότυπη μουσική για 
διαφημιστικά spot, θεατρικά έργα και ταινίες μικρού μήκους. 
Το 2016 κυκλοφόρησε το πρώτο της single, μια διασκευή του 
μικρασιατικού τραγουδιού "Θα Σπάσω Κούπες". Το 2017 κυκλοφόρησε 
το τραγούδι "Μάντισσα", το οποίο ξεπέρασε τα 29.000.000 προβολές 
στο YouTube. 
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The Burger Project 
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• Οι Burger Project είναι μια χαρούμενη, 
εναλλακτική μπάντα που ξεχωρίζει για την τρέλα, 

το ταλέντο, την πρωτοτυπία και την καλή μουσική. 
Το ρεπερτόριό τους, περιλαμβάνει διασκευές από 
διάφορα είδη μουσικής. 
 

• Μία party band με ήχους Disco anthems, punk rock 

classics, pop standards, αλλά και ελληνικά classics  

που ξεσηκώνουν μεγάλους και μικρούς! 
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THE SNAILS 
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• Οι “The Snails” σχηματίστηκαν το 2005 με μουσικό 
προσανατολισμό το garage rock n’ roll και τις ευρείες επιρροές 
του. 

 

• Το πρώτο τους single με τίτλο "Heartbreaker” κυκλοφόρησε 
τον Ιούνιο του 2009 από την Action Records σε περιορισμένο 
αριθμό βινυλίου. 

• To 2011 ηχογράφησαν 14 τραγούδια, υλικό που αποτέλεσε το 
πρώτο album τους, είχε τίτλο το όνομα της μπάντας και 
κυκλοφόρησε τον Μαϊο του 2012, από το πολύ φιλόξενο label 
της Action Records και τρία χρόνια μετά σε βινύλιο από το 
σουηδικό label Beluga Records. Έχουν το δικό τους φανατικό 
κοινό και followers. Μια rock, δυναμική πρόταση που 
ταιριάζει με την βραδιά.  
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• Stavento 
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• Οι Stavento είναι ένα ελληνικό RnB συγκρότημα από 
την Αλεξανδρούπολη.  
Δημιουργήθηκε το 2004 από τον Μιχάλη Κουϊνέλη 
(Μέθυσος), τον Κώστα Λάττα (Ακρίτας) και την Εύα 
Κανατά. Έγιναν γρήγορα γνωστοί γιατί εισήγαγαν νέα 
στοιχεία στην ελληνική hip hop σκηνή, ακροβατώντας 
πολλές φορές μεταξύ hip hop, RnB και rock.  

• Είναι ένα από τα πιο αγαπημένα συγκροτήματα του 
νεανικού κοινού. Εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι 
τόσα χρόνια μετά, καταφέρνει ακόμα να κλέβει τις 
εντυπώσεις με τις επιτυχημένες συνεργασίες και τις 
συνεργασίες του.  
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Διαμόρφωση Τέντας 

 

Η τέντα είναι καλυμμένη με καλάμια και φοινικόφυλλα, τα 
οποία στερεώνονται πάνω σε μια σιδερένια κατασκευή με 
διάμετρο 9Χ12. Στις τέσσερις άκρες της τέντας, υπάρχουν 

αναμμένοι μεγάλοι πυρσοί (με εσωτερικό φως για να είναι 
ασφαλή). Από την οροφή κρέμονται ψεύτικες καρύδες, 

μπανάνες και λούτρινα μαϊμουδάκια.    
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Παράλληλες δράσεις εντός και εκτός 
τέντας 
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• Κυνήγι Θησαυρού 

• Η Δεσποινίς Μαρίνα Φλοίσβου βάζει τα παιδιά στο… παιχνίδι! Τους 
δίνει μια γυάλα, με χαρτάκια που έχουν τις ομάδες στις οποίες θα 
χωριστούν τα παιδιά. Η μία ομάδα είναι «οι Φτερωτοί Τάρανδοι» και η 
άλλη, «τα γοργοπόδαρα ξωτικά».  

• Tα παιδιά παίρνουν έναν χάρτη. Υπάρχουν συγκεκριμένα σημεία-
περιοχές όπως, η λίμνη του γέλιου, όπου όποιος περάσει από εκεί δεν 
πρέπει να γελάσει, η χρωματιστή θάλασσα που όποιος πέσει από το 
γεφυράκι, πέφτει μέσα και χρωματίζεται, μια μαϊμού (ηθοποιός) που 
πετάει καρύδες και δεν πρέπει να τους πετύχει , πρέπει να περάσουν 
κάτω από σκοινί χωρίς να το ακουμπήσουν, κρίκοι που πρέπει να 
ρίξουν σε πασαλάκια.  

• Τα παιδιά πρέπει να αποφύγουν αυτά τα εμπόδια, αλλιώς χάνουν και 
βγαίνουν από το παιχνίδι.  

• Όποιος νικήσει και όποια ομάδα παίρνουν από ένα δώρο χορηγού. 
 

 

 



Christmas Kids Survivor 

 

• Παιχνίδια Δράσης 
«Κι άμα σε αντέξει το σκοινί» 

• Τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες. Η μία ομάδα τραβάει από τη μία πλευρά 
και η άλλη ομάδα από την άλλη πλευρά. Η Μαρίνα Φλοίσβου είναι στη 
μέση ,‘ελέγχει ‘ την κατάσταση και δίνει το σήμα εκκίνησης.  

 

Παιχνίδι Λαβύρινθου 

«Σώσε Τον μικρό Άκη Μαϊμουδάκι» 

 
Είναι τοποθετημένος  στον χώρο ένας λαβύρινθος από ξυλοκατασκευή. Τα 

παιδιά καλούνται να σώσουν το μικρό Άκη Μαϊμουδάκι  που είναι δεμένος 
σε έναν κορμό, δίπλα από την έξοδο του λαβυρίνθου. Όμως όχι μόνο 
πρέπει να μπούνε, αλλά πρέπει και να περάσουν δοκιμασίες μέχρι να τον 
βρούνε. Κι ύστερα… θα μπορέσουν να φτάσουν ως εκεί να βγούνε; 
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• «Στάσου στο ύψος σου» 

• Είναι τοποθετημένη μια ράμπα αναφορική/κεκλημένη που καταλήγει 
σε επίπεδο. Οι παίχτες πρέπει να κυλήσουν στην ράμπα ψεύτικες 
καρύδες, οι οποίες πρέπει να καταφέρουν να σταθούν στο επίπεδο 
σημείο 3 στο σύνολο.  
 

 

Τοίχος Αναρρίχησης  
Είναι τοποθετημένος στον χώρο ένας τοίχος αναρρίχησης, όπου τα παιδιά, 

αλλά και οι μεγάλοι μπορούν να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους στην 
αναρρίχηση. 
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• «Κράτησε ισορροπίες» 

 
• Έχουν τοποθετηθεί συνεχόμενες δοκοί, όπου τα παιδιά, χωρισμένα σε 

ομάδες, πρέπει να ισορροπήσουν κρατώντας ένα κουτάλι με ένα 
μπαλάκι. Δεν πρέπει ούτε να πέσουν από την δοκό, αλλά ούτε και να 
τους πέσει το μπαλάκι.  
 

• «Βάλε στόχο και κουνήσου» 
• Τα παιδιά παίζουν τοξοβολία. (τα τόξα είναι με μαγνητάκια). Η 

διαφορά είναι ότι την  ίδια στιγμή πρέπει να κάνουν... Χούλα χουπ! Θα 
τα καταφέρουν; Κούνησου από τη θέση σου! Φυσικά, θα τα 
καταφέρουν! 
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• Σκυταλοδρομίες 

 

«Run Froggy Run» 

• Τα παιδιά καλούνται να παίξουν σκυταλοδρομίες. Με τη διαφορά ότι 
τα πόδια τους θα είναι δεμένα με κλιματσίδες, οπότε θα τρέχουν σαν… 
βατραχάκια. Θα το κάνουν και θα πούνε και… κουάξ! 
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Κατασκευές 
Σχεδία μινιατούρα 

«Σαν ναυαγός, σαν ροβινσώνας»  

Τα παιδιά με την βοήθεια των παιδαγωγών, μαθαίνουν πώς να φτιάχνουν 
σχεδίες μινιατούρες για να είναι έτοιμοι στην περίπτωση που 
ναυαγήσουν σε κάποιο… εξωτικό νησί.  

 

Ηλιακό Ρολόι 
«Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα» 

Για να επιβιώσεις ως Survivor, πρέπει να ξέρεις καλά την χρήση ενός 
ηλιακού ρολογιού. Η μοναδική αυτή συσκευή που μετράει το χρόνο με 
βάση τη θέση της σκιάς που ρίχνει ο ήλιος πάνω σε ένα αντικείμενο. Τα 
ηλιακά ρολόγια είναι ο αρχαιότερος τύπος ρολογιών. 

 



Μαθήματα Επιβίωσης 

 

• Για να επιβιώσει κανείς σε Survivor περιβάλλον, πρέπει να 
είναι καλά προετοιμασμένος.  

• Από το πώς χρησιμοποιείται μια πυξίδα, πως στήνεται μια 
σκηνή, ποιες είναι οι σημαντικότερες πρώτες βοήθειες, τι να 
αποφεύγουμε, ακόμα και τι μπορούμε και δεν μπορούμε να 
τρώμε. 

• Και φυσικά… μαθήματα κόμπων! Θα χρειαστούν! 
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• Smoothies Bar 

«Φτιάξε το εξωτικό ποτό σου» 
 

 

• Ο μπάρμαν του… εξωτικού νησιού μαθαίνει στα παιδιά πώς 
να φτιάχνουν smoothies από εξωτικά φρούτα, όπως ανανά 
και καρύδα για να αντέξουν το… εξοντωτικό παιχνίδι! Γιατί 

η Survivor ζωή θέλει και καλοπέραση! 
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• Προτεινόμενες Ομάδες-Παιδαγωγοί για τα 
παιχνίδια δράσης & τα εργαστήρια: 

 

• Παίξε-Γέλασε    
      www.paixe-gelase.gr 

• Θεατρική Ομάδα Καρυδότσουφλο  
https://www.facebook.com/karidotsouflo/ 

• Μουσείο Παιδικής Τέχνης  
     http://www.childrensartmuseum.gr/ 

• Τρελοπατούσες 

     www.trelopatouses.gr 

• Pamebolta  

     www.pamebolta.gr 
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• Θεατρικά Δρώμενα 
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• Οι γιορτές Κινδυνεύουν 
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• Η ομάδα paperdollwise δημιουργεί μια διαδραστική παράσταση 
γεμάτη παραμύθια, τραγούδι και παιχνίδια για την αγάπη, το 
θάρρος και την εμπιστοσύνη στον εαυτό μας! 

• Οι γιορτές είναι εδώ, τα δέντρα είναι στολισμένα, τα γλυκά 
μοσχοβολάνε και όλοι κυκλοφορούν με ένα τεράστιο χαμόγελο! 
Όλα δείχνουν να κυλάνε ήρεμα μέχρι τη στιγμή 
που  μυστηριώδης άγνωστος απειλεί να εξαφανίσει το πνεύμα 
των Χριστουγέννων. 

• Θα καταφέρουμε να το σώσουμε; Καλούμε τους φίλους μας να 
μας βοηθήσουν. Μοναδικός μας σύμμαχος, ένα γράμμα: 
«Αναζητήστε τη λύση στα παραμύθια» 

 

Παίζουν: Ευτυχία Λιβανίου, Γιάννης Φιλίππου 

Στο πιάνο ο Ιωάννης Λαζάρου 
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• Μια χριστουγεννιάτικη νύχτα στην κουζίνα 
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• Χριστούγεννα! Μια γιαγιά! Μια ιστορία! Ένα παιδί που 
αγαπά τα παραμύθια! Μια κουζίνα και τρία- ή τέσσερα- 

υλικά! Τι συμβαίνει όταν τα υλικά αυτά καταφέρνουν να 
συνεργαστούν για να πραγματοποιήσουν την ευχή ενός 
μικρού κοριτσιού; 
 

• Συνδυασμός ηθοποιού, μάσκας και κούκλας σε μια 
μοναδική ιστορία που «υποθέτει» πως φτιάχτηκαν οι 
κουραμπιέδες και έγιναν το γλυκό των Χριστουγέννων. 

 

• Καλλιτεχνική Ομάδα Καρυδότσουφλο 
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Η χιονονιφάδα που αγάπησε το καλοκαίρι! 
 



Christmas Kids Survivor 

• Μια υπέροχη ιστορία για μικρούς και μεγάλους για τη μαγική 
διαδρομή στον κύκλο της ζωής. Η περιπέτεια της μικρής 
χιονονιφάδας μας διδάσκει τον σεβασμό προς τους άλλους, 
αλλά και τη φύση. 
Μας φέρνει αντιμέτωπους με τον φόβο της απώλειας και μας 
συμφιλιώνει με όσα δεν μπορούμε να αλλάξουμε. Τελικά, 
μας χαρίζει την αρετή της προσαρμοστικότητας και το 
θρίαμβο της ελευθερίας. 

 

Συγγραφέας: Χρήστος Δασκαλάκης 

Θεατρική Διασκευή: Αθηνά Αρσένη 
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Σταματήστε τη γη να κατέβω! 
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• Μια παράσταση που με τα ευφάνταστα σκηνικά και κοστούμια, 
τις ευρηματικές χορογραφίες, το αφοπλιστικό χιούμορ, τις 
προβολές animation, τη δημιουργική συμμετοχή των παιδιών, 
αλλά και την πρωτοποριακή σκηνοθεσία, μας ταξιδεύει σε έναν 
πολύχρωμο και φουτουριστικό κόσμο. 

• Πρόκειται για ένα έργο που καυτηριάζει την καταστροφή του 
περιβάλλοντος από την ανεξέλεγκτη ανάπτυξη και την 
υπερθέρμανση του πλανήτη, υπενθυμίζοντας τις αξίες που τόσο 
συχνά υποτιμούνται στο βωμό της απληστίας και του 
υπερκέρδους. 

 

Κείμενο - Σκηνοθεσία:Κέλλυ Σταμουλάκη 

Μουσική:ΛαυρέντηςΜαχαιρίτσας 
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• Αφήγηση Παραμυθιού 

Ευγένιος Τριβιζάς 
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• Ο Ευγένιος Τριβιζάς αποτελεί ένα φαινόμενο στον χώρο της 
παιδικής λογοτεχνίας. Έχει γράψει περίπου 150 βιβλία μεταξύ 
των οποίων μυθιστορήματα, παραμύθια, θεατρικά έργα, 
αλφαβητάρια, διηγήματα, κόμικς, εκπαιδευτικά βιβλία, ενώ έχει 
συνεργαστεί και με παιδικά περιοδικά. Από τα πιο γνωστά του 
έργα είναι η Φρουτοπίακαι το Νησί των πυροτεχνημάτων. Όλα 
του τα έργα τα χαρακτηρίζει πρωτοτυπία και μεγάλη φαντασία. 

• Το παράδοξο είναι ότι εκτός από διάσημος συγγραφέας είναι 
αναγνωρισμένος καθηγητής εγκληματολογίας.  

• Έχει βραβευτεί επανειλημμένως τόσο σε ελλάδα όσο και σε 
εξωτερικό. Και συνεχίζει να κεντρίζει την φαντασία των παιδιών 
και να εντυπωσιάζει με τις νέες περιπέτειες των ηρώων του! 
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Σκηνικό Φωτογράφισης 
 

• Στον χώρο της Μαρίνας Φλοίσβου θα τοποθετηθεί ένα 
μόνιμο σκηνικό φωτογράφισης, όπου μπορούν μεγάλοι και 
μικρή να φωτογραφηθούν και να δημοσιεύουν την 
παρουσία τους στα social media.  

• Το σκηνικό θα έχει φόντο φωτογραφία από εξωτικό νησί και 
πλαστικούς φοίνικες αριστερά και δεξιά. Θα υπάρχουν 
επιδαπέδια φωτιστικά σε σχήμα καρύδας και εκεί μπροστά 
θα είναι τοποθετημένο και το 4Χ4 του Άγιου Βασίλη, ώστε 
να μπορούν να βγάζουν φωτογραφίες και μέσα σε αυτό.  

 
 

 



Thank u for… surviving! 


