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Όταν ένα αγαπημένο βιβλίο γίνεται 

παράσταση πάντα χαιρόμαστε πολύ! Το «Τσαμπουκαλονήσι» της Πέγκυς Φούρκα, που 

κυκλοφόρησε πριν λίγους μήνες από τις εκδόσεις Ψυχογιός και έγινε πολύ δημοφιλές 

στους μικρούς φίλους της συγγραφέα, υλοποιήθηκε σε μία διαδραστική παράσταση στο 

θέατρο Αργώ. 

Ο Άρης θύμα εκφοβισμού στο σχολείο ζητάει καταφύγιο στους φίλους του και εκείνοι 

μέσα από μία φανταστική περιπέτεια καταφέρνουν να τον βοηθήσουν και να μας 

κρατήσουν το ενδιαφέρον αμείωτο σε όλη τη διάρκεια της παράστασης. Η παράσταση 

δίνει πολλά χρήσιμα μηνύματα ενάντια στη βία και τον σχολικό εκφοβισμό, τονίζει την 

δύναμη της φιλίας και της αγάπης, ενδυναμώνει την αποδοχή στο διαφορετικό και χαρίζει 

άπλετο γέλιο με τις κωμικοτραγικές γκάφες του κακού Κάπτεν Φουρκ. 

Μία παράσταση που μεταδίδει το κέφι και το μεράκι όλων των συντελεστών της. Πέρα 

από το ευφάνταστο κείμενο, ταλαντούχοι ηθοποιοί που παίζουν μουσικά όργανα και 

τραγουδούν, εφευρετικός σκηνοθέτης, όμορφα σκηνικά συνοδεύουν το έργο, που 

σίγουρα θα αγαπήσουν όλοι οι μικροί θεατές του. 

  

Το θέατρο Αργώ της Αιμιλίας Υψηλάντη παρουσιάζει το παιδικό έργο: «ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ 

ΣΤΟ ΤΣΑΜΠΟΥΚΑΛΟΝΗΣΙ» 

 Μια διαδραστική παράσταση για τον εκφοβισμό, τη διαφορετικότητα και τη φιλία 

Από 25 Οκτωβρίου 2015 
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Η παράσταση απευθύνεται σε παιδιά όλων των ηλικιών και είναι βασισμένη στο 

ομώνυμο βιβλίο της Πέγκυς Φούρκα, που ανήκει στην επιτυχημένη σειρά 

«ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ»,  εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ, με θέματα της ευέλικτης ζώνης. Τα παιδιά-

θεατές αποτελούν τον 9ο ηθοποιό! 

Ένας 8μελής θίασος δημιουργεί μια παράσταση διαδραστική, με ζωντανή μουσική & 

ακροβατικά 

Υπόθεση: Ο Μπίλη Σκαμπίλη απειλεί τον Άρη για να τον κάνει μέλος της συμμορίας που 

έχει με την Ρόζα Φασαριόζα. Κι ενώ ο Άρης επιλέγει να μην μιλήσει στην Δασκάλα του 

και είναι έτοιμος να υποχωρήσει… όλα ανατρέπονται όταν ξαφνικά μεταφέρεται με μαγικό 

τρόπο στο Τσαμπουκαλονήσι. Εκεί, μαζί με την παρέα του (Μιράντα, Μιχάλης, Νάντια) 

και τον σκύλο του (Κοπρέντ) θα προσπαθήσει να εμποδίσει τον Κάπτεν Φουρκ να 

εξαπλώσει στο νησί τη βία και τους τσακωμούς. Με την βοήθεια της Γοργόνας Φιλιώς 

και της ΠαπαγαλίναςΑγάπης θα πρωταγωνιστήσουν σε μία τρελή περιπέτεια γεμάτη 

δράση και ανατροπές! 

  

Συντελεστές: 

Πρωτότυπο κείμενο: Πέγκυ Φούρκα, Θεατρική διασκευή-Στίχοι: Πέγκυ Φούρκα – 

Ευαγγελία Κονδάκη Καραμέτου, Σκηνοθεσία: Νίκος Χανιωτάκης, Πρωτότυπη μουσική: 

Γιώργος Σιτώτης, Σκηνικά – κοστούμια: Άννα Μαχαιριανάκη, Χορογραφίες: Aleksander 

Qejvanaj. 

Παίζουν: Μπέτυ Αποστόλου, Πέτρος Γεωργοπάλης, Κωνσταντίνος Γώγουλος, Μαρία 

Ελευθεριάδη, Μάτα Καστρησίου, Άννα Κλάδη, Ελισάβετ Μπούρα, Πέτρος Πολίτης. 

- Μετά την παράσταση οι μαθητές συνομιλούν με τους ηθοποιούς και τους 

συντελεστές της παράστασης για την παράσταση, το θέμα του έργου και την τέχνη του 

θεάτρου. Τη συζήτηση συντονίζει ο σκηνοθέτης &ψυχολόγος Νίκος Χανιωτάκης. 
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