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Παιδική θεατρική παράσταση γιορτινή προσφορά του Union 

«Τα Γουρουνάκια Κουμπαράδες »  

Νέο Θέατρο Θεσσαλονίκης-Θέατρο «Ολύμπιον»  
 

Το Σωματείο μας προσφέρει τη νέα παιδική παράσταση του Ευγένιου Τριβιζά «Τα Γουρουνάκια 

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

ετών, την Κυριακή 10 Ιανουαρίου 2016 και ώρα 11:30 π.μ. στο Θέατρο «Ολύμπιον» (αίθουσα 

Φεστιβάλ Κινηματογράφου, Πλ. Αριστοτέλους 10, Θεσσαλονίκη). 

Ένας άπληστος συννεφολόγος που προβλέπει πότε θα βρέξει λίρες, ένας μυστηριώδης 

ξενοδόχος στο δάσος με τις μαύρες λεύκες, μια συμμορία πανούργων λύκων και δυο γουρουνάκια – 

κουμπαράδες που είναι αδελφικοί φίλοι, και που ο ένας γεμίζει και ο άλλος μένει αδειανός, είναι τα 

κύρια πρόσωπα του έργου που διαδραματίζεται στη μακρινή Κουμπαραδουάη, τη χώρα δηλαδή 

όπου ζούνε τα Γουρουνάκια-Κουμπαράδες και όπου δε βρέχει βροχοστάλες αλλά κάθε λογής 

νομίσματα… Τα «Γουρουνάκια κουμπαράδες» πίσω από τον φαινομενικά αθώο τίτλο τους κρύβουν 

αλήθειες καθοριστικές για τη διάπλαση των αθώων παιδικών συνειδήσεων. Είναι μια διαχρονική και 

ταυτόχρονα εξαιρετικά επίκαιρη αλληγορία για τη δύναμη της φιλίας και το αδιέξοδο στο οποίο οδηγεί 

η απληστία του χρήματος. Αν η φιλία στερέψει, αν το χρήμα κυριαρχήσει, η απληστία θα εξαπλωθεί 

σαν φονικός ιός στις καρδιές των ανθρώπων. 

Ο Ευγένιος Τριβιζάς είναι ένας πολυβραβευμένος σύγχρονος παραμυθάς, γνήσιος απόγονος 

του Αριστοφάνη και του Αισώπου, που επιμένει σε πείσμα των καιρών να σμιλεύει τις παιδικές ψυχές 

με διδάγματα των μύθων και τα ονείρατα των παραμυθιών.  

Το έργο ανεβαίνει σε σκηνοθεσία Γιάννη Ρήγα, μουσική Γιώργου Χριστιανάκη, εικαστικά–

κοστούμια Πένης Ντάνη, χορογραφίες Αναστασίας Θεοφανίδου, βοηθός σκηνοθέτη Ιωάννα 

Μαρκέλα Χαλκιά. Παίζουν οι ηθοποιοί: Ιωάννα Διαμαντίδου, Στέλιος Καλλιστράτης, Στέφανος Πίττας, 

Έλλη Σαρρή, Αθηνά Συκιώτη, Χρήστος Τσαβλίδης. 
 

Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ  

1) Έναρξη παράστασης στις 11:30 π.μ. της Κυριακής 10 Ιανουαρίου 2016. 

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

(2310 284956, kdikaiofylax@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 Τρίτη 05 Ιανουαρίου 2016. 

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 π.μ.  

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 2310 284956 ή στο e-mail kdikaiofylax@unioneurobank.gr  

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

 

 1. Ονοματεπώνυμο συναδέλφου–γονέα:  __________________________________________________ 

 2. Μονάδα Υπηρεσίας:  ___________________________________________________________________ 

 3. Τηλέφωνα & 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 10/01/2016  

 

 

……………………………….. 

Υπογραφή συναδέλφου/ισσας 

Αριθ. Μητρώου Σωματείου: ____________ 

(Αναγράφεται στην κάρτα μέλους) 
 
 

 

           

 
 
 
 
  
 
                                                                                                         

                                                                                                      Από την παράσταση  

                                                                                             «Τα Γουρουνάκια Κουμπαράδες»  
 

mailto:kdikaiofylax@unioneurobank.gr

