
 
 

   Α ΝΑ ΚΟ ΙΝ Ω Σ Η  Ν ο  0 4 2  /  2 1 - 1 2 - 2 0 1 8    
 

  Πα ιδ ι κ ή θεα τρ ι κ ή  παράσταση   

  γ ι ο ρ τ ι ν ή  πρ οσφορά τ ο υ  Un io n  

 «Ένα παιδί μετράει τ’ άστρα» 

  Θέατρο «Ακροπόλ»- Κυριακή 13 Ιανουαρίου   
 

Το Σωματείο μας προσφέρει την παιδική παράσταση «Ένα παιδί μετράει τ’ άστρα», το 

αριστούργημα του Μενέλαου Λουντέμη που θα παιχτεί ειδικά για τα παιδιά των μελών του Σωματείου 

μας, ηλικίας 4 έως 12 ετών, την Κυριακή 13 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 11:00 π.μ. στην παιδική σκηνή του 

Θεάτρου «Ακροπόλ» (Ιπποκράτους 9-11, Αθήνα). 

Ένα έργο ύμνος για το σχολείο, το βιβλίο και το δάσκαλο! Η ελληνική μας επαρχία και οι 

άνθρωποί της, τα παιδικά όνειρα και τα πρώτα αθώα ερωτικά σκιρτήματα, ο αγώνας για μια επιβίωση 

διαφορετική από τη συνηθισμένη, αποτελούν τα στοιχεία εκείνα που μιλούν κατευθείαν στην καρδιά του 

θεατή. Ένα ορφανό, χαρισματικό αγόρι, ο Μέλιος, διψάει για μόρφωση. Η λαχτάρα του για μάθηση του 

δίνει ώθηση και φτερά. Φως, στήριγμα και οδηγός, ο Δάσκαλός του ο καλός, τον βοηθάει να φύγει απ’ 

το χωριό και να πάει στην πόλη να μορφωθεί. Αγωνίζεται να ξεπεράσει κάθε εμπόδιο, ζει μια μεγάλη 

περιπέτεια και παίρνει δύναμη από τα γράμματα. Τα γράμματα που αγαπά και ζει μόνο γι’ αυτά! Ένας 

πολυάριθμος θίασος πλαισιωμένος από εξαιρετικούς συντελεστές καθώς και οι εξαίσιες μουσικές του 

συνθέτη Θωμά Καραχάλιου απογειώνουν την ψυχή και την σκέψη των θεατών. 

Οι συντελεστές της παράστασης: Σκηνοθεσία-θεατρική διασκευή: Ειρήνη Ιακώβου,              

Μουσική: Θωμάς Καραχάλιος, Σχεδιασμός Φωτισμών: Μελίνα Μάσχα, Χορογραφίες: Δημήτριος 

Μαργαρίτης, Video: Βαγγέλης Τσαρούμης, Σκηνικά: Στέλιος Κουτρούλης. Ηθοποιοί: Θανάσης 

Βισκαδουράκης, Σπυρίδων Ιωάννου, Άρτεμις Ματαφιά, Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης, Κωνσταντίνος 

Πασσάς, Δημήτρης Μαργαρίτης, Νεφέλη Σταμούλη, Γαλήνη Γυρτάτου, Βαλεντίνα Βεκκίνι, Δημήτριος 

Μικιός, Τζανής Ρίνος, Κωνσταντίνος Παράσης. 
 

            Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ  

☺ Ώρα προσέλευσης από τις 10:15 π.μ. - Ώρα έναρξης στις 11:00 π.μ. 

☺ Οι συνάδελφοι που επιθυμούν θα πρέπει να το δηλώσουν στο fax ή  

στο e-mail του Σωματείου μας με την συνημμένη δήλωση συμμετοχής.  
Παράκληση να υπάρχει ένας γονιός-συνοδός, για να δοθεί η δυνατότητα  

σε όσο το δυνατό περισσότερα παιδιά να δουν την παράσταση.  

☺  Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι την Τετάρτη 9 Ιανουαρίου 2019. 

☺ Στην είσοδο του θεάτρου θα λειτουργεί Γραμματεία υποδοχής  

του Σωματείου μας. Η κατάληψη των θέσεων θα γίνεται κατά την 

 σειρά άφιξης των θεατών. Δεν θα κρατηθούν συγκεκριμένες θέσεις.  

 

                                       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: 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 13 Ιανουαρίου 2019 

 

 
 

 

   …………………………………. 

           Υπογραφή συναδέλφου/ισσας 
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