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    Παιδική θεατρική παράσταση γιορτινή προσφορά του Union 

 « Τ α  Ψ η λ ά  Β ο υ ν ά »  

Νέο Θέατρο Θεσσαλονίκης-Θέατρο «Ολύμπιον»  
 

Το Σωματείο μας προσφέρει την παιδική παράσταση «Τα Ψηλά Βουνά» του Ζαχαρία Λ. 

Παπαντωνίου που θα παιχτεί ειδικά για τα παιδιά των μελών του Σωματείου μας, ηλικίας 4 έως 12 ετών, 

την Κυριακή 15 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 11:30 π.μ. στο Θέατρο «Ολύμπιον» (αίθουσα Φεστιβάλ 

Κινηματογράφου, Πλ. Αριστοτέλους 10, Θεσσαλονίκη). 

Τα ψηλά βουνά, το πρώτο αναγνωστικό, που γράφτηκε στην εν χρήσει γλώσσα των 

Νεοελλήνων, τη δημοτική, με τις ολοζώντανες περιγραφές του και το λεπτό του χιούμορ, προοριζόταν 

για την εκπαίδευση των νεότερων γενεών. Ο Ρουμελιώτης ποιητής μας μιλά για μια συντροφιά 

παιδιών της τελευταίας τάξης του ελληνικού σχολείου, που με την προτροπή του δασκάλου τους και 

την άδεια των γονιών τους, περνάνε το καλοκαίρι στα ψηλά βουνά της Ευρυτανίας. Μέσα από τα 

βιώματα και τις εμπειρίες τους, μαθαίνουν για τη φύση και το περιβάλλον, την χαμένη ελληνικότητα και 

παράδοση μα πάνω από όλα για την επιβίωση και την συμμετοχή σε μια ομάδα. Καταφέρνουν έτσι 

να φτιάξουν μια κοινότητα που αποδεικνύεται ανώτερη από πολλές κοινότητες των μεγάλων. 

Πρόκειται για ένα από τα καλύτερα έργα της νεοελληνικής λογοτεχνικής μας παράδοσης, που 

κρύβει στις σελίδες του την απελευθερωμένη νοσταλγία των παιδιών και μνήμες της ανοιχτής φύσης 

απ’ όπου προέρχεται. Τα ψηλά βουνά, άφησαν να φανεί το πνεύμα του παιδαγωγού Παπαντωνίου, 

που μας κληροδότησε ένα έργο ουσιαστικό, ένα αξεπέραστο κατόρθωμα για την πενιχρή ιστορία της 

παιδαγωγικής μας λογοτεχνίας και συγχρόνως μια σπάνια νότα δροσιάς και ψυχικής ευφορίας για το 

ελληνικό σχολείο.  

Οι συντελεστές της παράστασης: Σκηνοθεσία: Γιάννης Ρήγας, Μουσική: Γιώργος 

Χριστιανάκης, 3D animation & video art: Στάθης Μήτσιος, Κοστούμια-εικαστικά: Χρήστος 

Μπρούφας, Κίνηση-χορογραφία: Ειρήνη Καλογηρά, Μάσκες: Πένη Ντάνη, Βοηθός σκηνοθέτη: 

Ιωάννα-Μαρκέλα Χαλκιά. Η επιλογή κειμένων είναι του Ανδρέα Καρακίτσιου, και η δραματουργική 

επεξεργασία του θιάσου. Παίζουν οι ηθοποιοί: Ζηνοβία Ανανιάδου, Τριαντάφυλλος Δελής, Ιωάννα 

Διαμαντίδου, Μάριος Ζαρδαβάς, Άρης Νινίκας, Σταυριάννα Παπαδάκη, Πέτρος Παπαζήσης. 

 

Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ  

1) Έναρξη παράστασης στις 11:30 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 11:00 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 



ΔΗΛΩΣΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
 

Συμπληρώστε την δήλωση & στείλτε την  

στο fax 2310 284956 ή στο e-mail ngrunion@cyta.gr   

Πληροφορίες στα τηλέφωνα  2310 285781-2, 6977 302592 - Υπεύθυνος: Κώστας Δικαιοφύλαξ 

 

 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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