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“ Πριν από πολλά, πολλά 

χρόνια ζούσε  

ένας βασιλιάς…” 



Η παράσταση «ΘΗΣΕΑΣ, O ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ» διηγείται τα πιο εντυπωσιακά κατορθώ-  

ματα του Θησέα αναδεικνύοντας έναν ήρωα της ελληνικής μυθολογίας που αγωνίστηκε  

σκληρά και θαρραλέα για την πόλη του και την οικογενειακή του τιμή. 

 

Από την αναχώρησή του από τη γενέθλια πόλη του μέχρι και το ταξίδι του στη μινωική 

Κρήτη, οι περιπέτειες του ήρωα δίνουν το υπόβαθρο για μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα 

διήγηση γύρω από τη γενναιότητα και της μαχητικότητα ενός νέου που με αυταπάρνηση  

προσπάθησε να προστατέψει την Αθήνα και να αποκαταστήσει την ειρήνη και τη γαλήνη  

στους κατοίκους της. 

 

ΤΟ ΕΡΓΟ 



Στην παράσταση χρησιμοποιούνται 
τεχνικές που εξάπτουν την παιδική                   
φαντασία, βοηθούν στην επικέντρωση 

στο έργο, ενώ τα παιδιά εξοικειώνονται    

με εκφάνσεις τις αρχαιοελληνικής τέχνης:  

 

 Μετατροπή του χώρου σε γιγάντια 
οθόνη (Θέατρο Σκιάς & Αντικειμένων) 

 Αναπαραστάσεις αρχαίων αγγείων και 
ζωοφόρων σε βινύλιο 

 Αποκλειστικά ζωντανή αφήγηση 

 Ηχογεννήτριες, μουσικά κουτιά και 
πιάνο 

 

Μετά την παράσταση, τα παιδιά ανακαλύ- 

πτουν τα μυστικά των τεχνικών του 
ParaMana, αλλά και τον μαγικό κόσμο 
των ηχότοπων του έργου. Σε συνεργασία 
με τον εκπαιδευτικό και με τη βοήθεια 
ενός χάρτη ακολουθεί συζήτηση πάνω 
στις θεματικές του έργου.  

ΠΡΩΤΟΤΥΠΙΑ 



To έργο έχει λάβει ενθουσιώδεις 
κριτικές στον Τύπο και έχει ήδη 
παρουσιαστεί σε εκατοντάδες σχολεία 
σε όλη την Ελλάδα.  

 

Η παράσταση έχει φιλοξενηθεί σε 
σημαντικά φεστιβάλ κουκλοθέατρου σε 
Ελλάδα και εξωτερικό, ενώ έχει ανέβει 
και σε σημαντικούς χώρους Τέχνης, 
όπως το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης 
και το Θησείον, ένα Θέατρο για τις 
Τέχνες.  

 

 

 

 

ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 



Χώροι: στο σχολείο σας ή στο Θησείον, 
Ένα Θέατρο Για Τις Τέχνες  

Ηλικίες: 5 -12 

Διάρκεια: 45΄ + 15΄«πίσω απ΄τη 
σκηνή» 

Κόστος: 5€ (σε σχολικό χώρο),  8€ στο 
Θησείον, Ένα Θέατρο Για Τις Τέχνες) 

---------------------------------------------------------- 

Σύλληψη-Σκηνοθεσία: Αναστασία Παράβα, 
Στάθης Τσεμπερλίδης, Εμψύχωση φιγούρας– 
Ζωντανή Αφήγηση: Αναστασία Παράβα, 
Σύνθεση & Εκτέλεση Πρότυπης Μουσικής: 
Γιώργος Κατσάνος, Κατασκευές-Φιγούρες, 
Σχέδια: Στάθης Τσεμπερλίδης, Κείμενο: 
Αλέξανδρος Μιστριώτης, Mastering: Δημήτρης 
Δημητριάδης - Zero Gravity Studios, Χάρτης: 
Χαράλαμπος Ανδρεανίδης, Κείμενα-
Σχεδιασμός: Πέπη Λαγωνίκα Φωτογραφίες: 
Βαγγέλης Παράβας, Σχεδιασμός έντυπων: 
Kaascat Video: Δέσποινα Οικονομοπούλου, 
Τεχνική Υποστήριξη: Λαέρτης Λιάγκος, 

Παραγωγή: ParaMana Puppet Theatre 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 



Tηλ: 

210 9216996 (Δευτ.-Παρ. 09.00 – 15.00  

και όλες τις ώρες στο 697 3364350) 

 

E-mail:  

cie.paramana@gmail.com 

 

Website 

www.paramanapuppetheatre.com 

 

Facebook: 

ParaManaPuppetTheatre 

 

Instagram 

cie.paramana 

 

Youtube 

Miss Paramana 

 

Διεύθυνση: 

Μαυρογένους 4-6, 17671, Καλλιθέα, Αθήνα 


