
  

Οι Δημοτικές Βιβλιοθήκες Παλαιού Φαλήρου 

και ο Θίασος «Λώτινος Ήλιος» 
σας προσφέρουν την ευκαιρία να παρακολουθήσετε 2 άτομα, 

με ένα εισιτήριο των 10 ευρώ, 

την καταπληκτική παιδική παράσταση «Το τραγούδι της Γης», 
το Σάββατο 26 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, 

στο Θέατρο Άνεσις (Λ. Κηφισίας 14, Αμπελόκηποι). 
 

Για να κάνετε χρήση της παραπάνω προσφοράς (2 άτομα με 10 ευρώ) 
καλέστε στο τηλ.: 211 411 11 10. 

 

 
 

 
 

 



  

     ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

«Το Τραγούδι της Γης» 

μια οικολογική παράσταση για παιδιά 

από τον θίασο «Λώτινος Ήλιος» 

 

στο Θέατρο Άνεσις 

(Λ. Κηφισίας 14, Αμπελόκηποι) 

 

       

Μέχρι τις 26 Νοεμβρίου 2016 

 

Στο ρόλο της Γης εμφανίζεται κινηματογραφικά  η  

Αριέττα Μουτούση 

 

Στο Δράκο της Αδιαφορίας δανείζει τη φωνή του ο  

Θανάσης Τσαλταμπάσης 

 

Με την υποστήριξη του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ 

 

 
 

 

 

 

Ο Θίασος «Λώτινος Ήλιος» παρουσιάζει στο Θέατρο Άνεσις από το Σάββατο 8 Οκτωβρίου και 

κάθε Σάββατο στις 5 το απόγευμα την παιδική παράσταση «Το τραγούδι της γης» σε κείμενα 

και στίχους Άννας Παπαμάρκου και Λεωνίδα Ψέλτουρα και σκηνοθεσία Άννας Παπαμάρκου. 

 

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Θίασος «Λώτινος Ήλιος» παρουσιάζει εκ νέου «Το τραγούδι της γης» 

μετά από 6 χρόνια. Το πρώτο ανέβασμα του έργου έτυχε μεγάλης αποδοχής και επιτυχίας, καθώς 

παιζόταν για το κοινό και τα σχολεία για τρία χρόνια αποκομίζοντας δημοσιογραφικές διακρίσεις 

και επαίνους: Συγκεκριμένα η παράσταση είχε επιλεγεί δεύτερη στη λίστα με τις πιο 

ενδιαφέρουσες παιδικές παραστάσεις της χρονιάς (Εφημερίδα "Το Βήμα" 27/10/2010) ενώ είχε 

χαρακτηριστεί ως "ένας ύμνος για το περιβάλλον" και "ένας παιάνας αφύπνισης μέσω της τέχνης 

και της θεατρικής οδού"  (Θ. Καραγιάννης κριτικός θεάτρου 13/3/2009). 

 

Πλήρως ανανεωμένη λοιπόν και συνδυάζοντας αρμονικά τη θεατρική τέχνη με τα σύγχρονα 

τεχνολογικά μέσα (projecting-animation) για τη δημιουργία μιας θεατρικής εμπειρίας, η παράσταση 

«Το τραγούδι της γης» επιθυμεί να ευαισθητοποιήσει τα παιδιά και να αφυπνίσει την οικολογική 



  

τους συνείδηση με βιωματικό τρόπο. Τα βοηθάει να καταλάβουν ότι κάθε τους δράση έχει άμεσο 

αντίκτυπο στο περιβάλλον και τα εμπνέει ώστε να γίνουν υπεύθυνα και συνειδητά άτομα στη 

διαχείριση των φυσικών πόρων. Είναι απόλυτα συντονισμένη με το ρυθμό της παιδικής φαντασίας 

και συνεπαίρνει τα παιδιά, κερδίζοντάς τα από την πρώτη στιγμή, με το χιούμορ, το σφρίγος, τις 

εκπλήξεις της αλλά και με τις επιβλητικές μάσκες, τα κοστούμια και τις πολύχρωμες σκιές που 

εξάπτουν τη φαντασία! Εντάσσει τα παιδιά στα δρώμενα, δίνοντάς τους την ευκαιρία να 

εκφραστούν με ενθουσιασμό ενώ η μουσική επένδυση είναι πλούσια με τραγούδια και χορογραφίες 

γεμάτες ρυθμό και ζωή! 

  

 

Περίληψη του παραμυθιού 

 

Στο Μεγάλο Δικαστήριο του Σύμπαντος ο αέρας, η θάλασσα, η βροχή και η βροχούλα, το δάσος και ο 

εκπρόσωπος των ζώων, κατηγορούν τον άνθρωπο για τα οικολογικά προβλήματα. Συμβολικά 

ζητούνται ευθύνες από ένα παιδί ως εκπρόσωπο των ανθρώπων και «μελλοντικό καταστροφέα». Η Γη 

επεμβαίνει: «Τα παιδιά είναι το μέλλον του κόσμου! Αυτός που πραγματικά φταίει είναι ο Δράκος της 

αδιαφορίας!». 

Το παιδί, πρόθυμα αναλαμβάνει την αποστολή να βρει κάτι πραγματικά άχρηστο. Σε ένα υπέροχο 

ταξίδι περιπέτειας και γνώσης ανακαλύπτει τις οικολογικές ισορροπίες, γίνεται φίλος με ζώα, πουλιά, 

μυρμήγκια και δέντρα και σώζει το δάσος με τη βοήθεια της σύννεφο-πυροσβεστικής. 

Όταν συναντιέται με τον «Δράκο της Αδιαφορίας» αποπροσανατολίζεται. Αφυπνίζεται, όμως, από 

τους εμπνευσμένους «Ανακυκλωτές» που με φαντασία μεταμορφώνουν «άχρηστα» αντικείμενα σε 

μουσικά όργανα…. 

«Υπάρχει μία μυστική σύνδεση ανάμεσα στον Άνθρωπο, τη Φύση και την Αγάπη! Πότισε με Αγάπη 

τις σκέψεις, τα λόγια και τις πράξεις σου και θα δεις τον κόσμο γύρω σου να ομορφαίνει!»  

 

Έλα κι εσύ! 

"Μαζί θα χτίσουμε έναν κόσμο όμορφο και υγιή, γεμάτο αρμονία και αγάπη! Έναν κόσμο γεμάτο 

με ανθρώπους που πραγματικά ενδιαφέρονται!" 

 

 

 

Συντελεστές: 

 

Κείμενα-Στίχοι: Άννα Παπαμάρκου - Λεωνίδας Ψέλτουρας 

Σκηνοθεσία: Άννα Παπαμάρκου 

Μουσική Σύνθεση: Χρήστος Σταματίου 

Κοστούμια: Ντομινίκ Ντελκός 

Μάσκες: Κατερίνα Θεοφανοπούλου 

Σκηνογραφία: Απολλωνία Θεοχάρις 

Videο Art: Λεωνίδας Ψέλτουρας 

Μουσική Επιμέλεια: Ευδαίμων Άμροτος 

Φωτογραφία: Studio Κορέσης 

 

Παίζουν: Μαρία Λογοθέτη, Στέφανος Αλεξόπουλος, Ρωμανός Κατανάς 

Σε φιλική συμμετοχή: 

• Η Αριέττα Μουτούση εμφανίζεται κινηματογραφικά στο ρόλο της Γης. 

• Ο Θανάσης Τσαλταμπάσης δανείζει τη φωνή του στο ρόλο του Δράκου της Αδιαφορίας  

 



  

Το τραγούδι “Μια αγκαλιά από τη Γη” έχει συνθέσει και ενορχηστρώσει ο Στάθης Σκουρόπουλος και 

τραγουδά η νεανική χορωδία Λεοντείου Ν. Σμύρνης σε διεύθυνση Κατερίνας Βασιλικού. 

 

Με την υποστήριξη του “Αρκτούρου” 

 

 

 

 
 

 «ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΗΣ ΓΗΣ», βιβλίο με c.d. 

Το παραμύθι της παράστασης διατίθεται και σε πλούσια εικονογραφημένο βιβλίο που 

συνοδεύεται από c.d.με το δραματοποιημένο παραμύθι και τα τραγούδια της παράστασης.  

 

 

 

 

Info: 

 

Τοποθεσία: Θέατρο «Άνεσις», Λ. Κηφισίας 14, Αμπελόκηποι 

Ημερομηνία: Παραστάσεις για το κοινό: Κάθε Σάββατο στις 5.00μ.μ. Τελευταίες 

Παραστάσεις: Σάββατο 19 και 26 Νοεμβρίου 2016,στις 5.00μ.μ. 

Για τα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης: 

Καθημερινά, Δευτέρα - Παρασκευή, στις 10:00 π.μ. 

Πληροφορίες – Κρατήσεις: Τηλ.: 211.411.11.10 

Τιμή εισιτηρίου: Γενική είσοδος: 10€, Παιδικό: 8€,  

 Πολυτέκνων/ Ανέργων: 8€ 

 παραστάσεις για σχολεία: ειδική τιμή 

Προπώληση: Viva.gr  

 

 

 

Χορηγοί Επικοινωνίας: 

OteTv, Καθημερινή (Μίκυ Μάους, Tv Πρόγραμμα), Mothersblog.gr, Culturenow.gr, Τaλκ, Mama365.gr, 

Infokids.gr, Life.gr, Artic.gr, Monopoli.gr, Texnes-Plus.gr, Elamazi.gr  

 

 

Επικοινωνία με τον Τύπο για την παράσταση 

Μαριάννα Παπάκη, Νώντας Δουζίνας 

Επικοινωνία-Υπηρεσίες Γραφείου Τύπου  

Τηλ.: 6934 288610, 6972 297443 

E-mail: mycultureviews@gmail.com  

Facebook: Cont Act 
 
 
 

mailto:mycultureviews@gmail.com
https://www.facebook.com/pages/Cont-Act/1434090350225262?fref=ts

