
        ΤΡΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΑ ΠΑΙΔΙΑ  
μία παράσταση με έναν ηθοποιό και έξι 

κούκλες   Στο ρόλο του παραμυθά ο Μιχάλης 

Νταουντάκης 

Οι τρεις ιστορίες είναι εμπνευσμένες από τις ζωές 

των γειτόνων μας στο χωριό μας και οι ήρωές 

τους είναι υπαρκτά πρόσωπα ή ζώα που 

συναντήσαμε, οι οποίοι προσπαθούν να λύσουν 

τα προβλήματα της καρδιάς τους με 

φανταστικούς τρόπους, άλλοτε με επιτυχία και 

άλλοτε όχι. Πρόκειται για απλές και συνάμα 

πρωτότυπες ιστορίες για την αγάπη, τη φιλία, την 

ελευθερία και τη σχέση των παιδιών με τον εαυτό 

τους και τους άλλους δοσμένες με τρυφερότητα, 

χιούμορ και μουσικότητα από έναν αστείο 

παραμυθά μέσα σε έναν πολύ ιδιαίτερο σκηνικό 

διάκοσμο. Απευθύνεται κυρίως σε παιδιά 

προσχολικής ηλικίας, αλλά βλέπεται εξίσου 

ευχάριστα και από ενήλικες. 

                                               Διάρκεια: 45' 

Κόστος:4€ 

Σενάριο: Μ. Νταουντάκης, Ν. Πετουχόβα 

Κούκλες: Νάστια Πετουχόβα 

Κατασκευές & τραγούδια: Μιχάλης 

Νταουντάκης 

  

Περίληψη των ιστοριών. 
Τέρας και καληνύχτα: Επιστρέφοντας στο σπίτι συνάντησα ένα τέρας. Το τέρας, πεινασμενο, μου 

πρότεινε, δειλά, να με φάει. Εγω όμως το κάλεσα στο σπίτι μου για φαγητό, για να γνωρίσει την κόρη 

μου και να ακούσει ένα παραμύθι. Μα όταν ξεκίνησα την αφήγηση κοιμόντουσαν ήδη γλυκά. Έτσι τους 

σκέπασα και είπα άλλη μια ιστορία...  
Αγγελικούλα και κατσικούλα: Η Αγγελικούλα πονάει πολύ όταν η γιαγιά της την χτενίζει. Αποφασίζει λοιπόν να 

εκπαιδεύσει την κατσικούλα της και να το σκάσουν από την κακιά γιαγιά. Όταν όμως μυρίζει την αγαπημένη της 

μηλόπιτα αλλάζει γνώμη, και μένει – όχι όμως και η κατσίκα, η οποία παίρνει τα βουνά και χάνεται, ώσπου μια μέρα 

στέλνει μια καρτ ποστάλ από τα Σφακιά... 
Το όνειρο του Μπούμπη: Ο Μπούμπη ο σκύλος δεν ειναι καθόλου ευχαριστημένος. Δεν του αρέσει και τo όνομά του και 

τρώει και κάθε μέρα αρακά. Ονειρεύεται να το αλλάξει και να γίνει Αλεχάντρο. Στο τέλος τα καταφέρνει και τρώει πλέον 

με χαρά τα μπιζέλια του...  

Ο Μιχάλης Νταουντάκης είναι ηθοποιός, 

κουκλοπαίχτης, κλόουν, μουσικός, γονιός και 

παιδί. Επίσης κατασκευάζει κούκλες και 

παιχνίδια. Eκπαιδεύτηκε στο θέατρο και το 

κουκλοθέατρο στην Πολωνία και τη Γερμανία. 

Έχει κάνει περισσότερεςαπό 500 παραστάσεις 

μπροστά σε παιδιά. 

Η Anastasia Petukhova εργάζεται σε ένα μουσείο 

παραδοσιακών τεχνών στη Ρωσία με ειδίκευση 

στο ύφασμα, το πλέξιμο και τον αργαλειό. Γράφει 

ιστορίες για παιδιά και κατασκευάζει κούκλες και 

παιχνίδια. Ζει στο Petrozavodsk της Ρωσίας. 
Τηλέφωνο: 6970832524               email: mdaudakis@gmail.com  


