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Η Ανθή Θάνου ακολουθώντας το δρόμο των παλιών
παραμυθάδων αφηγήθηκε με τον δικό της μοναδικό
τρόπο, λαϊκά παραμύθια ψυχαγωγώντας και δίνοντας
χαρά σε μικρούς και μεγάλους.

   
   Με τις μικρές του κούκλες, οι ΟΝΕΙΡΟΒΑΤΕΣ,
...προσπάθησαν να σταλάξουν μέσα στην ψυχή των
...παιδιών την αγάπη για το ωραίο. Έργο δύσκολο και
...όμορφο. Ένα θέαμα που δεν έμεινε μόνο στο
...χειροκρότημα αλλά και στην καρδιά.

Τα παραμύθια του Αισώπου ταξίδεψαν στους
παιδικούς μας σταθμούς μέσα από τις βαλίτσες του
ΜΙΚΡΟΥ ΒΟΡΡΑ με τα πιο απλά και αγνά υλικά:
μάσκες, πρωτότυπα μουσικά όργανα, την αυθεντική
ντοπιολαλιά και πολύ κέφι για μουσική και τραγούδι! 

   Το ΣΚΟΙΝΙ-ΚΟΡΔΟΝΙ με τέσσερις ηθοποιούς-
...μουσικούς μάγεψαν τα παιδιά μας 
...με τις παραμυθοϊστορίες τους. Τρεις αυτοτελείς
...ιστορίες, που αναφέρονταν στις αξίες της ευγένειας,
...της αλληλοβοήθειας, της πίστης, της φιλίας και του
...σεβασμού.

Μια ανοιξιάτικη ιστορία με τις ΤΡΙΛΙΕΣ, εξελίχθηκε
σε ένα παραμύθι με παιχνίδια ρυθμού, κίνησης και
χορού. Όλοι μαζί μπλεχτήκαμε στο μουσικό
γαϊτανάκι και υποδεχτήκαμε την άνοιξη.



   
   Ευχαριστούμε τον Χρήστο Κωνσταντινίδη και την
...ομάδα του από το Ωδείο Φίλων Μουσικής Τέχνης 
...που με τις δράσεις τους μύησαν τα παιδιά μας
...στον όμορφο κόσμο της μουσικής τέχνης.

Η κουκλοπαίχτρια, Μαμακούκα, έφτασε με μια
πολυταξιδεμένη βαλίτσα, η οποία στη διάρκεια της
παράστασης έγινε σπίτι, έγινε ντουλάπα ενώ η κάπα
της μεταμορφώθηκε σε δάσος νυχτερινό, τα
μπράτσα, τα χέρια της και τα δάχτυλά της σε ήρωες
του παραμυθιού.

Ολοκληρώθηκε το ταξίδι στον πολιτισμό, που ξεκινήσαμε αρχές 
Νοεμβρίου, με παραστάσεις από βραβευμένους και καταξιωμένους 
καλλιτέχνες στα δρώμενα της παιδικής ηλικίας προσφέροντας 
ψυχαγωγία, γνώση και αξίες στα μικρά παιδιά μας. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά πραγματοποιήθηκαν τέτοιου 
είδους δράσεις σε όλους τους παιδικούς σταθμούς του Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω.
(Α΄ Παιδικός Σταθμός-Ο.Α.Ε.Δ., Β΄ Παιδικός Σταθμός-Παιδόπολη,
Γ΄ Παιδικός Σταθμός-Νεοχωρούδα, Δ΄ Παιδικός Σταθμός-Πεντάλοφο,
Ε΄ Παιδικός Σταθμός-Μεσαίο, ΣΤ΄ Παιδικός Σταθμός-Κρυονέρι).

Από την επόμενη χρονιά, αυτό το ταξίδι θα το εμπλουτίσουμε με ακόμα 
περισσότερες δραστηριότητες, με περισσότερα παιδικά χαμόγελα και 
περισσότερη αγάπη, φροντίδα και επιμέλεια.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλες τις καλλιτεχνικές ομάδες που μας 
τίμησαν καθώς και τους υπαλλήλους του Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω. που συνετέλεσαν 
στην πετυχημένη αυτή διοργάνωση δράσεων.
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