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Σην Παραζκεσή 15 Φεβροσαρίοσ 2019 και ώρα 20.30, οι εκπαιδεςηικοί , μέλη ηος 

ζςλλόγος, μποπούν να παπακολοςθήζοςν ηη θεαηπική παπάζηαζη   «Οι μάγιζζες ηης 

μύρνης» ζηο θέαηπο «ΠΑΛΛΑ» (Βοσκοσρεζηίοσ 5, Αθήνα). 

 
Σο πολςδιαβαζμένο αημοζθαιπικό βιβλίο ηηρ Μάρας Μειμαρίδη, πος καθήλυζε πεπιζζόηεποςρ 

από 900.000 αναγνώζηερ παγκοζμίυρ και καηέγπατε πεκόπ ηηλεθέαζηρ ζηη μεηαθοπά ηος ζηην μικπή 

οθόνη από ηον Κώζηα Κοςηζομύηη ηο 2005, ανεβαίνει ζηη ζκηνή ηος Παλλάρ. 

 
ηον θίαζο ππυηαγυνιζηούν η Μαρία Καβογιάννη ζηον πόλο ηηρ Εςθαλίαρ, η μαράγδα Καρύδη 

ζηον πόλο ηηρ Καηίναρ, πος μαγεύει ηοςρ Μέμο Μπεγνή – Κυνζηανηίνο και Μελέηη Ηλία – ύπιο 

Καπαμάνο. ηον καθοπιζηικό πόλο ηηρ μάγιζζαρ Αηηάπηηρ, η κςπία Μίρκα Παπακωνζηανηίνοσ. 

 
Ο ηαμάηης Φαζοσλής θα αποηςπώζει ηην αημόζθαιπα μίαρ εμβλημαηικήρ εποσήρ, μεηαθέπονηάρ 

μαρ 130 σπόνια πίζυ ζε ένα ηαξίδι ζηα παπάλια ηηρ μύπνηρ και ζε μια ιζηοπία γεμάηη μάγια, ξόπκια, 

απώμαηα, έπυηερ και πάθη. 

 

«Σκύξλε, 1887. Η Καηίλα είλαη κηα θησρή, έμππλε θη αδίζηαθηε Σκπξληά. Η δσή ηεο αιιάδεη όηαλ 

γλσξίδεη ηελ Αηηάξηε, κηα Τνύξθα κάγηζζα, πνπ ηελ παίξλεη ππό ηελ πξνζηαζία ηεο. Έηζη ε Καηίλα βάδεη 

ζηόρν λα αλέβεη ςειά. Εξσηηθά θίιηξα, κπνπγηνύκ, ιηώκαηα θαη καγηθά πνηέ δελ θάλνπλ ιάζνο. 

Καηαθέξλεη λα παληξεπηεί ηέζζεξηο άληξεο, ηνλ έλα θαιύηεξν από ηνλ άιινλ, ηνλ έλα πινπζηόηεξν από ηνλ 

άιινλ. Όζν αλεβαίλεη πην ςειά ζε θνηλσληθή ηάμε, ε Καηίλα αλαθαηεύεηαη ζηηο δνπιεηέο ηνπο θαη 

θνπκαληάξεη άμηα ηα εκπόξηα, ηηο κπάλθεο, ηα θαπλά, θηάλνληαο κηα κέξα λα γίλεη αξρόληηζζα όιεο ηεο 

Σκύξλεο. Εθαηό ρξόληα κεηά, ζ' έλα ζθνληζκέλν κπανπιάθη ζην ζπίηη ηεο Αίγηλαο, βξέζεθαλ νη γξαθέο, ηα 

μόξθηα θαη ηα καγηθά ηεο». 
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Παρακαλούνηαι οι ζσνάδελθοι να δηλώζοσν ζσμμεηοτή, μέτρι και ηην Κσριακή 10 

Φεβροσαρίοσ, ζηο e-mail: takisroumpis@yahoo.gr 

 
Σο ανηίηιμο ηων ειζιηηρίων θα καηαβληθεί ηη Γεσηέρα 11 Φεβροσαρίοσ, ζηοσς/ζηις 

σπεύθσνοσς/ες ενημέρωζης ηων ζτολείων 

 
Παραλαβή ειζιηηρίων ζηην είζοδο ηοσ θεάηροσ  

 
Θα ηηρηθεί ζειρά προηεραιόηηηας 

 
Σιμή ειζιηηρίοσ  15€ 

 

Γιάρκεια παράζηαζης: 3 ώρες 

 
Ώρα προζέλεσζης 20 .00 

 

 

 

        Για ηο Δ.. 

 

 

 

   Ο Ππόεδπορ 

 

 

     Η Γ. Γπαμμαηέαρ 

 

 

 

Σάκηρ Ροςμπήρ 

 

 

     

     Ελιζάβεη πςπιδάκη 
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