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Θεατρική παράσταση 
 

 

 
 

 

Σελ Κσριακή 17 Μαρηίοσ 2019 και ώρα 11.30, ηα παηδηά ηωλ εθπαηδεπηηθώλ , κειώλ ηνπ 

ζπιιόγνπ, κπνξνύλ λα παξαθνινπζήζνπλ δωρεάν ηε ζεαηξηθή παξάζηαζε  «Αργοναυτική 

εκστρατεία» ζην ίδξπκα Μηράιεο Καθνγηάλλεο, Πεηξαηώο 206, Σαύξνο. 
 

Κείκελν: Κάξκελ Ρνπγγέξε - θελνζεζία: Κάξκελ Ρνπγγέξε, Υξηζηίλα Κνπινπκπή 
 

Σν έξγν καο μεθηλάεη κε ηνλ κύζν ηνπ Φξίμνπ θαη ηεο Έιιεο, ώζηε λα θαηαιάβνπκε ηη αθξηβώο είλαη ην 

ρξπζόκαιιν δέξαο θαη πώο βξέζεθε ζηελ Κνιρίδα. 
 

Από θεη θαη ύζηεξα ζα παξαθνινπζήζνπκε ηε γέλλεζε ηνπ Θάζνλα ζηελ Θωιθό ηεο Μαγλεζίαο, ην 

κεγάιωκά ηνπ δίπια ζηνλ Κέληαπξν Υείξωλα πάλω ζηα βνπλά ηνπ Πειίνπ θαη ηελ απόθαζή ηνπ λα 

θέξεη πίζω ζηελ παηξίδα ην ρξπζόκαιιν δέξαο. 
 

Θα κάζνπκε αθόκα πώο θαη από πνηνλ θαηαζθεπάζηεθε ε Αξγώ. 
 

Πώο αληαπνθξίζεθαλ ζην θάιεζκα ηνπ Θάζνλα όια ηα αληξεηωκέλα παιηθάξηα ηεο Ειιάδαο, γηα λα 

θάλνπλ καδί ηνπ απηό ην κεγάιν ηαμίδη. 
 

Ύζηεξα, καδί κε ηνπο Αξγνλαύηεο, ζα πάκε ζηε Λήκλν, ζηελ Σξνία, ζα πεξάζνπκε από ηνλ 

Ειιήζπνλην, ζα πάκε ζηελ Κύδηθν, ηε Μπζία θαη ηέινο πεξλώληαο κέζα από ηηο πκπιεγάδεο πέηξεο 

θαη ην λεζί ηνπ Άξε ζα βξεζνύκε ζηελ Κνιρίδα. 
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Εθεί ν Θάζνλαο ζα γλωξίζεη ηε Μήδεηα, ε νπνία θαη ζα ηνλ βνεζήζεη λα πάξεη ην ρξπζόκαιιν δέξαο. 

Όκωο, δελ ηειεηώλεη εδώ ην έξγν καο. Ο γπξηζκόο ζηελ παηξίδα ζα καο επηθπιάμεη πνιιέο αθόκα 

πεξηπέηεηεο… 

 

Παρακαλούνηαι οι ζσνάδελθοι να δηλώζοσν ζσμμεηοτή, μέτρι και ηη Δεσηέρα 11 Μαρηίοσ 

(ζτολείο, αριθμός παιδιών και ζσνοδών), ζηο e-mail: takisroumpis@yahoo.gr 

 

Θα ηηρηθεί ζειρά προηεραιόηηηας 

 

Σιμή ειζιηηρίοσ για ηις/ηοσς ζσνοδούς 10€ 

 

Σο ανηίηιμο ηων ειζιηηρίων θα καηαβληθεί ηην Σρίηη 12 Μαρηίοσ, ζηοσς/ζηις 

σπεύθσνοσς/ες ενημέρωζης ηων ζτολείων 

 
Παραλαβή ειζιηηρίων ζηην είζοδο ηοσ θεάηροσ  

 
΄Ωρα προζέλεσζης 11.00 – Διάρκεια παράζηαζης: 120' 

 

 
      Γηα ην Δ.. 

 

 

 

Ο Πξόεδξνο 

 

 

     Η Γ. Γξακκαηέαο 

 

 

 

Σάθεο Ρνπκπήο 

 

 

     

     Ειηζάβεη ππξηδάθε 
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