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ΔΙΑΚΕΙΜΕΝΑ 
 

 
Με αφορμή τα παραμύθια της ‘’Χιλιογουναρένιας’’ και του ‘’Κοριτσιού με τα 
Κομμένα Χέρια’’ των αδελφών Γκριμ, η παράσταση ασχολείται με τα διακείμενα 
που έχουν δημιουργηθεί σε έναν ευρύτερο κύκλο παραμυθιών που ξεκίνησε από 
τον 11ο αιώνα. Ένα έργο όχι μόνο παραμυθιακής αφήγησης αλλά και μια 
απόπειρα μεταφοράς στη σκηνή στοιχείων σχετικών με το ίδιο το δίκτυο 
κειμενικών σχέσεων, όπως αυτό παρουσιάζεται μέσα από τις επιστήμες της 
θεατρολογίας και της  συγκριτικής λογοτεχνίας και καταπιάνεται με το ταξίδι μιας 
ιστορίας μέσα στο χρόνο και στις διάφορες παραλλαγές της. Η απώλεια των 
χεριών, ως το βασικό μοτίβο στην εν λόγω ομάδα έργων ενισχύοντας αυτό της 
απομάκρυνσης της ηρωίδας από την οικογενειακή εστία, εκφράζει, στη 
συμπλοκή του με το ανθρωποείδωλο του θήλυ, τους κοινωνικούς θεσμούς και τη 
συνθήκη του ιερού, ένα χαρακτηριστικό στοιχείο που βρήκε το κατάλληλο 
έδαφος για να αναπτυχθεί κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα, και εξελίχθηκε 
ακολούθως, καθιστώντας τον ακρωτηριασμό ως συνεκδοχή της θεανθρώπινης 
θυσίας.                                          
 
 

Εμφανίζονται με αλφαβητική σειρά: Αναστασία Αλεξανδρή, Λευτέρης Δαής, 
Αναστασία Δημαρά, Σπυριδούλα Αθανασίου,  Μάρθα Λιβέρη Δαλαβέρη, 
Αλμπάνο Μερτίρη, Λένια Μπαλατσού, Ελένη Μωραΐτη, Αγγελική 
Παπαδοπούλου 
 

Μουσική σύνθεση: Αναστασία Αλεξανδρή, Λευτέρης Δαής, Λένια Μπαλατσού, 
Αγγελική Παπαδοπούλου  
 

Κοστούμια – κατασκευές: Αναστασία Δημαρά, Λένια Μπαλατσού, Αγγελική 
Παπαδοπούλου 
 

Μαριονέττες: Λένια Μπαλατσού 
 

Δημόσιες Σχέσεις: Ελένη Μωραΐτη, Αγγελική Παπαδοπούλου 



 

Κείμενα:  

Αποσπάσματα από το βιβλίο του Γιώργου Π. Πεφάνη ‘’Το βασίλειο της 
Ευγένας’’ με τμήματα από την ‘’Παραλλαγή της Κέρκυρας’’ του Jacques 
Boulanger, το ‘’Sacra Rappresentazione di Stella’’, το ‘’Sacra 
Rappresentazione di Stella’’ σε μετάφραση της κ. Ειρήνης Μουντράκη, το 
ιντερμέδιο από το ‘’Sacra Rappresentazione di Santa Uliva’’, το ‘’Miracle de la 
fille du roy de Hongrie’’ και τους σχολιασμούς.  
Η ‘’Χιλιογουναρένια’’ και ‘’Το Κορίτσι με τα Κομμένα Χέρια των αδελφών 
Γκριμ’’ σε μετάφραση Μαρίας Αγγελίδου και απόσπασμα από την ‘’Ευγένα’’ 
του Theodoro Montselese σε παρουσίαση του Mario Vitti. 
 

Τεχνική υποστήριξη: Κωνσταντίνος Σπηλιάκος 
 
Παρασκηνιακή υποστήριξη: Αρτεμησία Αθανασίου, Γιώργος Ψαριανός 
 
Βοηθός σκηνοθέτη: Σπυριδούλα Αθανασίου 
 

Προγράμματα, επιλογή κειμένων, χορογραφία, σκηνοθεσία: Αγγελική 
Παπαδοπούλου 
 

Ευχαριστούμε την Κοσμήτορα της Φιλοσοφικής Σχολής κ. Αμαλία Μόζερ, 
τον επίκουρο καθηγητή του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Ε.Κ.Π.Α. κ. 
Γιώργο Π. Πεφάνη, την επίκουρη καθηγήτρια του Τμήματος Φιλολογίας του 
Ε.Κ.Π.Α. κ. Μαριάνθη Καπλάνογλου, τη βιβλιοθηκονόμο του αναγνωστηρίου 
Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας του Ε.Κ.Π.Α. κ. Ουρανία 
Καρυπίδου, την υπάλληλο πληροφορικής στο Τμήμα Φιλολογίας του 
Ε.Κ.Π.Α. κ. Αναστασία Χριστοπούλου, το προσωπικό από την Επιστασία 
της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κ. Ευάγγελο 
Φελέκο, την κ. Καλλιόπη Αραμπατζή και το προσωπικό της Φοιτητικής 
Εστίας Ζωγράφου.   
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