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“Συνέχισε, προχώρα την καρδιά σου 

αν ακούς τον δρόμο σου θ΄ανοίξεις.  

Μη σταματάς, μη φοβηθείς, αρκεί 

εσύ να ονειρευτείς και αυτό που 

θέλεις θα το βρεις” 



«Το κορίτσι που ήθελε να αγγίξει το μισοφέγγαρο είναι ένα διαχρονικό παραμύθι για  

έφηβους, που μας ταξιδεύει πίσω στον Πόλεμο των Χαρακωμάτων και στις συνέπειες του.   

Η ιστορία μιλά για την απώλεια, τον πόνο, τη ζωή, τον θάνατο, αλλά πάνω απ΄όλα για την  

αγάπη μέσα από το περιπετειώδες ταξίδι ενός μικρού παιδιού που θέλει να σώσει την  

ψυχή του πατέρα του. 

 

Η ιστορία είναι βασισμένη στο γιαπωνέζικο παραμύθι  «Tsuki no Waguma» όπως  

εμφανίζεται στο βιβλίο της Clarissa Pinkola Estes  «Women who run with the wolves».  

 

ΤΟ ΕΡΓΟ 



Η παράσταση είναι μοναδική στην 
Ελλάδα, καθώς το ParaMana 
χρησιμοποιεί τεχνικές και εξοπλισμό 
που δημιουργούν μια απόκοσμη, αλλά 
τόσο προσφιλή στους εφήβους 
ατμόσφαιρα: 
 

 Τρισδιάστατη απεικόνιση σκιάς 

 Προβολές full HD & 4K  

 Ζωντανός μικροσκοπικός 
κινηματογράφος 

 Video painting & Mapping  

   Αυτοσχέδιο χειροκίνητο      

      προτζέκτορα 

   Αποκλειστικά ζωντανή αφήγηση 

   Ζωντανή ηλεκτρονική μουσική 
   

Με το πέρας της παράστασης οι 
μαθητές ξεναγούνται στον κόσμο πίσω 
απ΄το πανί, και εντρυφώντας στις 
λεπτές έννοιες του έργου συζητούν 
καίρια θέματα που απασχολούν την 
ελληνική κοινωνία σήμερα. 

 

 

ΜΟΝΑΔΙΚΟΤΗΤΑ 



To έργο έχει παρουσιαστεί σε 
σημαντικούς χώρους Τέχνης, όπως το 
Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης και σε 
εκατοντάδες σχολεία ανά την 
επικράτεια, ενώ έχει λάβει εξαιρετικές 
κριτικές στον Τύπο.   

 

Η παράσταση έχει φιλοξενηθεί σε 
σημαντικά εγχώρια και διεθνή 
φεστιβάλ, συμπεριλαμβανομένου και 
του Διεθνούς Φεστιβάλ Κουκλοθέατρου 
στο Charleville-Mézières της Γαλλίας.  

ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 



Χώροι: το σχολείο σας ή το Θησείον, 
Ενα Θέατρο Για Τις Τέχνες  

Ηλικίες: 12 + 

Διάρκεια: 55΄ + 15΄«πίσω απ΄τη 
σκηνή» 

Κόστος: 5,00€ (σε σχολικό χώρο),  8,00€ 
(στο Θησείον, Ενα Θέατρο Για Τις Τέχνες  

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

Σύλληψη-Σκηνοθεσία: Αναστασία Παράβα, 
Στάθης Τσεμπερλίδης, Εμψύχωση φιγούρας – 
Ζωντανή Αφήγηση: Αναστασία Παράβα,  

Σύνθεση-Εκτέλεση Μουσικής, Σχεδιασμός 
Ήχου: Στέλιος Γιαννουλάκης, Κατασκευές-
Φιγούρες, Σχέδια: Στάθης Τσεμπερλίδης, 
Σχεδιασμός και κατασκευή πρότυπης 
μηχανής προβολής: Αποστόλης Σορολοπίδης, 
Φωτισμοί: Γεώργιος Καρακάντζας-Anima 
Theatre, Αναστασία Παράβα, Μετάφραση: 
Eliane Pauwels, Αναστασία Παράβα, Καλλιτε- 
χνική επιμέλεια και διασκευή κειμένου: 
Μάγκη Πούπλη, Φωτογραφίες: Βαγγέλης 
Παράβας, Σχεδιασμός έντυπου υλικού, 
video: Κώστας Στεργίου, Τεχνική Υποστήριξη: 
Λαέρτης Λιάγκος. 

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 


