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  Το παραμύθι με τον Τζίμ (τζιτζίκι) μας ταξιδεύει σε μαγικές 
στιγμές μαζί με τους τρεις φίλους του, τον Προκόπη (μυρμήγκι), 
τον Ξεφτέρη (μυρμήγκι) και την Αλεπουδίτσα (αλεπού). Μέσα από 
τα τραγούδια και την ανεμελεία τον Τζιμ καταλαβαίνουμε ότι θέλει 
να γίνει τραγουδιστής, χωρίς όμως κόπο. Σε αντίθεση με τον Τζιμ, 
ο Ξεφτέρης και ο Προκόπης δουλεύουν σκληρά από την ανατολή 
μέχρι την δύση του ηλίου και μας διδάσκουν την λαϊκή παροιμία 
«Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν».
  Από την άλλη το τρίτο μέρος της παρέας η Αλεπουδίτσα με την 
πανούργα πονηριά της παριστάνει την φίλη στον Τζιμ αλλά τελικά 
τον αφήνει μόνο του. 
  Το ηθικό δίδαγμα της παράστασης «Ταξιδεύοντας με τον Τζιμ» 
είναι ότι πάντα πρέπει να φροντίζεις για το μέλλον σου ειδικά εάν 
γνωρίζεις από πριν τις ανάγκες που μπορούν να προκύψουν. Και 
τέλος ότι η ομαδικότητα και η συνεργασία πάντα μας βοηθάει στην 
ζωή μας. Το παραμύθι γίνεται διαδραστικό καθώς κατά την διάρκεια 
της παράστασης τα παιδιά λαμβάνουν μέρος. 

Λίγα λόγια για το έργο
«Ταξιδεύοντας με τον Τζιμ»



Ο Διονύσης Μπάστας γεννήθηκε στην 
Πάτρα. Αποφοίτησε το 2009 από την 
Ανώτερη Σχολή Δραματικής Τέχνης 
«Μέλισσα» της Έλντας Πανοπούλου. 
  Στο θέατρο πρωταγωνίστηκε στις 
παραστάσεις  ‘’ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΤΟΝ ΘΕΟ ΣΑΣ’’, 
της Έφης Παπαθεοδώρου (Θεοπούλα) 
στον πολυχώρο ‘’ΑΓΚΥΡΑ’’, ‘’ΘΕΛΩ ΤΑ ΩΠΑ ΜΟΥ’’ .σε σκηνοθεσία 
Ε.Πανοπούλου, ενορχήστρωση Ν.Κούρος στον πολυχώρο ‘’POLIS 
STAGE’’ Πέτρου Ράλη,”Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΖΕΙ ΘΕΑΤΡΟ’’, σε σκηνοθεσία 
Ε. Πανοπούλου, ενορχήστρωση Ν. Κούρος στον πολυχώρο ‘’RE-
CITAL’’, Πειραιάς, ‘’ΤΟ ΚΛΟΥΒΙ ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΕΛΕΣ’’, σε σκηνοθεσία 
Ε.Πανοπούλου στον πολυχώρο ‘RECITAL’’ Πειραίας, στον ρόλο 
του Ζωρζ ‘’ΡΑΦΤΗΣ ΚΥΡΙΩΝ’’, του Ζώρζ Φεντώ, σε σκηνοθεσία 
Ε.Πανοπούλου, ανοιχτό θέατρο Δήμου Θρακομακεδόνων, 
Αθήναστον ρόλο του Μουλινό, ‘’ΟΝΕΙΡΟ ΘΕΡΙΝΗΣ ΝΥΚΤΟΣ’’,του 
Ουίλλιαμ Σαίξπηρ, σε σκηνοθεσία Ε.Πανοπούλου, Θεατρο Βεάκη, 
Αθήνα στον ρόλο του Καζάνη.
  Στην τηλεόραση συμμετείχε στην τηλεοπτική σειρά του MEGA 
“ΚΟΚΚΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ’’ σε σκηνοθεσία του Αλέξανδρου Ρήγα, 
στην τηλεοπτική σειρά του MEGA ’’ΛΑΚΗΣ Ο ΓΛΥΚΟΥΛΗΣ’’ σε 
σκηνοθεσία του Νίκου Ζαπατίνα, στην τηλεοπτική σειρά του ANT1 
‘’ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΑΙ ΩΡΑΙΟΣ’’ σε σκηνοθεσία του Νίκου Κούτρα και 
στην τηλεοπτική σειρά του ANT1 “ΕΙΝΑΙ ΣΤΙΓΜΕΣ” σε σκηνοθεσία 
του Στράτου Μαρκίδη. Τέλος συμμετάσχει και στην ταινία “ΛΑΡΙΣΑ 
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ” σε σκηνοθεσία του Στράτου Μαρκίδη.


