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    Παιδική θεατρική παράσταση γιορτινή προσφορά του Union 

« Ο ι  Τ ρ ε ι ς  Σ ω μ α τ ο φ ύ λ α κ ε ς »  

Θ έ α τ ρ ο  « Α κ ρ ο π ό λ »   
 

Το Σωματείο μας προσφέρει την παιδική παράσταση «Οι Τρεις Σωματοφύλακες» που θα παιχτεί 

ειδικά για τα παιδιά των μελών του Σωματείου μας, ηλικίας 4 έως 12 ετών, την Κυριακή 15 Ιανουαρίου 

2017 και ώρα 11:00 π.μ. στο Θέατρο «Ακροπόλ» (Ιπποκράτους 9-11, Στάση Μετρό «Πανεπιστήμιο»). 

Το αριστούργημα της γαλλικής λογοτεχνίας του Αλέξανδρου Δουμά, σε απόδοση που 

καταφέρνει να βιώσουν τα παιδιά μια περιπέτεια, με εξαίρετες μουσικές συνθέσεις, καταιγιστική δράση, 

δεξιοτεχνικές ξιφομαχίες, θεαματική κινησιολογία και σπουδαία υποκριτική ικανότητα. Τα σκηνικά και τα 

αμέτρητα κοστούμια εποχής, οι μάσκες, τα καπέλα και οι υψηλής ευκρίνειας βίντεο-προβολές 

λειτουργούν εικαστικά ως έργα τέχνης, που σπάνια συναντάει κανείς σε ένα θεατρικό έργο. 

«Όλοι για έναν και ένας για όλους!». Το περιλάλητο μήνυμα των σωματοφυλάκων, βαθιά 

ανθρώπινο, διαχρονικό και επιτακτικό όσο ποτέ άλλοτε, αποτελεί τον εκπαιδευτικό στόχο της 

παράστασης. Η ιπποτική αυτή ιστορία μας ταξιδεύει σε μία εποχή (17ος αι.) που κυριαρχεί η 

γενναιότητα, ο σεβασμός, ο πληθυντικός ευγενείας, διδάσκοντας τις βασικές αρχές της τιμιότητας, 

του ψυχικού σθένους, της μέγιστης αρετής της φιλίας. Ο Ντ’ Αρτανιάν ξεκινάει από το χωριό του, με 

την ευχή του πατέρα του κι ένα ψωράλογο να πάει στο Παρίσι με όνειρο να γίνει σωματοφύλακας του 

βασιλιά. Πράγματι, τα καταφέρνει και μάλιστα με το σπαθί του! Συμφιλιώνεται με τους διάσημους 

ξιφομάχους, Άθω, Πόρθο και Άραμη. Οι τέσσερις φίλοι, αχώριστη πια παρέα, μέσα από συνεχείς 

ηρωισμούς και γενναίες πράξεις, γίνονται ατρόμητοι. Η δύναμη της φιλίας και η δυνατή αγάπη που 

νιώθει ο Ντ’Αρτανιάν για την Κωνστάνς, τον βοηθούν να κάνει τ’ αδύνατα, δυνατά…. 

Οι συντελεστές της παράστασης: Διασκευή θεατρικού κειμένου: Φίλιππος Μανδηλαράς, 

Σκηνοθεσία: Βασίλης Νικολαΐδης, Σκηνικά-Κοστούμια: Γιάννης Μετζικώφ, Μουσική Σύνθεση-

Ενορχήστρωση: Μάκης Καραχάλιος, Διδασκαλία-Επιμέλεια Ξιφασκίας: Γεννάδιος Πάτσης, 

Χορογραφία-Κινησιολογία: Δημήτρης Μαργαρίτης, Μουσική Διδασκαλία: Κωνσταντίνος 

Χαλντούπης. Πρωταγωνιστούν οι ηθοποιοί: Κωνσταντίνος Αρνόκουρος, Αλέξανδρος Αχτάρ, Πάρις 

Θωμόπουλος, Αμαλία Καβάλη, Χρήστος Καπενής, Ευθύμης Μπαλαγιάννης, Νατάσα 

Οικονομοπούλου, Δημήτρης Ραφαήλος, Ελεάνα Στραβοδήμου, Γιώργος Χουλιάρας, Δημήτρης 

Μαργαρίτης. 

Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ  

1) Έναρξη παράστασης στις 11:00 το πρωί της Κυριακής 15 Ιανουαρίου 2017. 

2) Οι συνάδελφοι που επιθυμούν θα πρέπει να το δηλώσουν στο fax ή στο e-mail του Σωματείου μας 

(210 3609072, info@unioneurobank.gr) με την συνημμένη δήλωση συμμετοχής. Παράκληση να 

υπάρχει ένας γονιός-συνοδός των παιδιών, για να δοθεί η δυνατότητα σε όσο το δυνατό 

περισσότερα παιδιά να δουν την παράσταση.  

3) Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να διαβιβαστούν μέχρι την Πέμπτη 12 Ιανουαρίου 2017. 

4) Στην είσοδο του θεάτρου θα λειτουργεί Γραμματεία υποδοχής του Σωματείου μας                                        

με τις καταστάσεις προκράτησης των θέσεων. Η κατάληψη των θέσεων θα γίνεται κατά                             

την σειρά άφιξης των θεατών και δεν θα κρατηθούν συγκεκριμένες θέσεις.  

Ώρα προσέλευσης από τις 10:00 το πρωί.  

5) Οι συνοδοί των παιδιών πρέπει να έχουν μαζί τους την ΚΑΡΤΑ ΜΕΛΟΥΣ του Σωματείου μας.  
 

Κ α λ ή  Χ ρ ο ν ι ά  σ ε  ό λ ο υ ς !  

Για Το Δ.Σ. του Σωματείου Union Εurobank 

Ο Πρόεδρος                             Ο Γεν. Γραμματέας 

                                        Στάθης Χαρίτος                          Γιάννης Σιδεράτος 



Δ Η Λ Ω Σ Η  Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Η Σ  
 

Συμπληρώστε την δήλωση & στείλτε την  

στο fax  210 3609072 ή στο e-mail info@unioneurobank.gr  

Πληροφορίες στα τηλέφωνα  210 3614465, 210 3624278  

 

 1. Ονοματεπώνυμο συναδέλφου–γονέα:  __________________________________________________ 

 2. Μονάδα Υπηρεσίας:  ___________________________________________________________________ 

 3. E-mail:   _______________________________________________________________________________ 

 4. Ονοματεπώνυμο συνοδού παιδιού:   ____________________________________________________ 

 5. Αριθμός τέκνων που θα συνοδεύσει:  ___________________________________________________ 

   

Επιβεβαιώνω την αλήθεια των ως άνω στοιχείων και κλείνω …….  θέσεις  

για την παράσταση της 15/01/2017  

 

 

…………………………………. 

Υπογραφή συναδέλφου/ισσας 

Αριθ. Μητρώου Σωματείου: ____________ 

(Αναγράφεται στην κάρτα μέλους) 
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