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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  
 

το Θέατρο του παπουτσιού  

στην έκθεση για την Υφαντική Τέχνη στο Ηράκλειο Κρήτης 
 

 

Το Θέατρο του παπουτσιού πάνω στο δέντρο προσκλήθηκε να παρουσιάσει την 

παράσταση Μαλαματένιος αργαλειός και φιλντισένιο χτένι, στα πλαίσια της 

Έκθεσης για την κληρονομιά της Υφαντικής Τέχνης, που διοργανώνει το 

Πανεπιστήμιο των Ορέων από 1 έως 17 Νοεμβρίου 2012, στη Βασιλική του Αγίου 

Μάρκου στο Ηράκλειο της Κρήτης.  

 

Το Πανεπιστήμιο των Ορέων, μια πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου Κρήτης,  

υλοποιεί με την Έκθεση αυτή την πρώτη δράση της Αποστολής Πηνελόπη Gandhi. 

Μια Έκθεση-Διάδραση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο υπέρλαμπρο Βενετικό 

μνημείο του 1200 μ.Χ, με τέσσερα παλαιά αργαστήρια, που θα υφαίνουν τέσσερα 

νήματα, βαμβάκι, μετάξι, μαλλί και λινάρι.  

 

Παράλληλα, το Θέατρο του παπουτσιού πάνω στο δέντρο φιλοδοξεί να παρασύρει 

μικρούς και μεγάλους στην γοητεία της υφαντικής μέσα από το παραμύθι της Μαρίας 

Παπαλέξη Μαλαματένιος αργαλειός και φιλντισένιο χτένι.  
 

Μια φορά κι έναν καιρό, ήρθε στον κόσμο ένα κοριτσάκι, όμορφο και χαριτωμένο. 

Την τρίτη νύχτα από τη γέννησή του, όταν όλοι στο σπίτι κοιμόντουσαν, μπήκαν 

αθόρυβα στο δωμάτιο του μωρού οι τρεις Μοίρες. Στάθηκαν πάνω απ’ την κούνια 

του κι άρχισαν να λένε τα γραμμένα του…  

 

...με στημόνι αρχαίους ελληνικούς μύθους και λαϊκές αφηγήσεις...  

 

...με υφάδι παραδοσιακά τραγούδια του αργαλειού, νανουρίσματα και 

παιχνιδοτράγουδα...  

 

...το Θέατρο του παπουτσιού υφαίνει επί σκηνής την ιστορία της Ρηνιώς, μιας νεαρής 

υφάντρας... 

 

Τα παιδιά παίζουν, διασκεδάζουν και γνωρίζουν με πρωτότυπο τρόπο την υφαντική 

τέχνη!  
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Το ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΑΠΟΥΤΣΙΟΥ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΔΕΝΤΡΟ κλείνει φέτος 10 

χρόνια παρουσίας στο χώρο του θεάτρου.  

Έχει ανεβάσει λαϊκά παραμύθια, αλλά και σύγχρονα θεατρικά κείμενα εμπνευσμένα 

από την ελληνική παράδοση. Οι παραστάσεις του συνοδεύονται από ζωντανή μουσική 

και απευθύνονται τόσο σε παιδιά όσο και σε ενήλικες.  

Περιοδεύει σε σχολεία, χωριά και δήμους σε όλη την Ελλάδα. Έχει ταξιδέψει στο 

Βέλγιο και το Λουξεμβούργο, όπου έδωσε παραστάσεις στους Έλληνες ομογενείς.  

 
 

 

Κείμενο:  

Μαρία Παπαλέξη  

 

Σκηνοθεσία – Μουσική επιμέλεια:  

Βαλεντίνα Παπαδημητράκη  

 

Σκηνικά- Κοστούμια:  

Έμμα Μολλέ 

 

Μουσική διδασκαλία:  

Έλλη Βασιλάτου  

 

Ερμηνεία: Βαλεντίνα Παπαδημητράκη 

Λύρα, λαούτο, πνευστά, κρουστά: Αλέξανδρος Ιερωνυμίδης  

 

 

 

Δευτέρα 12 και Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2012 στις 17:30  

στη Βασιλική του Αγ. Μάρκου - Ηράκλειο Κρήτης 

είσοδος ελεύθερη 

 

 


