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ΘΕΑΤΡΟ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 

 

ΩΣ ΤΗΝ ΑΚΡΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 
της Μαρίας Παπαγιάννη 

 
Ομάδα C. For Circus – Θάνος Μικρούτσικος 

 
από 29 Σεπτεμβρίου 2019 
στο Θέατρο Τζένη Καρέζη 

 
Τι γίνεται όταν το σπίτι σου, οι αγαπημένοι σου, οι φίλοι σου, ο κόσμος όπως τον 
ήξερες έχουν χαθεί; Τότε θα κάνεις τα πάντα για να τα φέρεις πίσω. Θα 
περπατήσεις, θα τρέξεις, θα κολυμπήσεις, θα παλέψεις κι αν χρειαστεί θα φτάσεις 
ως την άκρη του κόσμου. 
Η ιστορία μας ξεκινάει μετά από μια καταστροφή. Δυο μικρά παιδιά, οι ήρωες της 
ιστορίας μας, ξεκινούν τη δική τους περιπέτεια για να βρουν το «σημείο Χ». Την 
ασφάλεια, το σπίτι. Στο δρόμο τους θα συναντήσουν ένα σωρό παράξενα 
πλάσματα, που θα προσπαθήσουν είτε να τους βοηθήσουν είτε να τους 
εμποδίσουν να πάνε παρακάτω. 
«Δεν είναι όλα όπως φαίνονται», θα τους πει η σοφή Μεντιόλα! Ένας άνθρωπος 
που σου χαμογελάει δεν είναι πάντα φίλος, κάποιος που είναι πολύ διαφορετικός 
από σένα δεν σημαίνει ότι είναι εχθρός. Δεν χρειάζεται να έχεις ξύλινο πόδι για να 
είσαι πειρατής, δεν χρειάζεται καν να είσαι πάνω σε καράβι για να ζήσεις μια 
πειρατική περιπέτεια. Το μόνο που χρειάζεσαι είναι φαντασία! Κι αυτό είναι όλη η 
αλήθεια και η δύναμη που χρειάζεσαι. Τα δυο παιδιά, οι ήρωες της ιστορίας, το 
ξέρουν καλά. Επιστρατεύουν τη φαντασία τους και βιώνουν μια περιπέτεια ζωής! 
Μια πειρατική περιπέτεια! 

Η ομάδα C. for Circus ενώνει τις δυνάμεις και τη φαντασία της με την συγγραφέα 
Μαρία Παπαγιάννη και τον συνθέτη Θάνο Μικρούτσικο, σε μια πειρατική 
περιπέτεια… «Ως την άκρη του κόσμου»! Γιατί αυτό δεν είναι οι φίλοι; Να πας μαζί 
κι ως την άκρη του κόσμου… Να πας πίσω στο σπίτι.  
Όπως είπε κάποτε η Ursula Le Guin, «Σπίτι δεν είναι η μαμά, ο μπαμπάς, τα 
αδέρφια, οι φίλοι. Το σπίτι δεν είναι καν μέρος. Είναι η φαντασία σου». 
 
 
Συντελεστές της παράστασης 
Σκηνοθεσία: Σπύρος Χατζηαγγελάκης 
Μουσική: Θάνος Μικρούτσικος 
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Δραματουργία - Επιμέλεια κειμένου: Ελίνα Μαντίδη 
Επιμέλεια κίνησης: Σεσίλ Μικρούτσικου 
Σκηνικά-Κοστούμια: Τζίνα Ηλιοπούλου, Λίνα Σταυροπούλου 
Διασκευή-ενορχήστρωση μουσικής: Βαλέρια Δημητριάδου, Χρύσα Κοτταράκου 
Σχεδιασμός φωτισμών: Σάκης Μπιρμπίλης 
Πρωτότυπο animation: Άρης Απαρτιάν 

Παίζουν οι ηθοποιοί: 
Παναγιώτης Γαβρέλας, Βαλέρια Δημητριάδου, Χρύσα Κοτταράκου, Μαρία-Ελισάβετ 
Κοττίνη, Παύλος Παυλίδης, Νατάσα Ρουστάνη, Νικόλας Παπαδομιχελάκης 
 
 

ΧΩΡΟΣ 
Θέατρο Τζένη Καρέζη 
Ακαδημίας 3 Αθήνα 

 
 

 

 


