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Προς: 

Εργαζόμενοι στο ΤΕΕ 

Απόφαση του Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ, Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 

Παιδικό θέατρο για τα παιδιά των μελών του ΣΕΤΕΕ από 4 έως 12 ετών 

Το Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ συνεδρίασε την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου και αποφάσισε να οργανώσει για τα 
παιδιά των μελών του Συλλόγου, 4 έως 12 ετών, επίσκεψη σε μια παιδική θεατρική παράσταση 
κατά την περίοδο των γιορτών.  

 Για την Αθήνα: 

Αποφασίστηκε να καλυφθεί εξολοκλήρου από το ταμείο του ΣΕΤΕΕ, το εισιτήριο (10 €) των 
παιδιών από 4 έως 12 ετών, μελών του ΣΕΤΕΕ, για ομαδική επίσκεψη που θα γίνει στην 
παράσταση «Το παραμύθι χωρίς όνομα» της Ελληνίδας συγγραφέως Πηνελόπης Δέλτα, στο 
θέατρο «Κιβωτός» σε κείμενο-αφήγηση, Κάρμεν Ρουγγέρη και σκηνοθεσία, Χριστίνα 
Κουλουμπή, Κάρμεν Ρουγγέρη. 

Ο συνοδός γονέας, μέλος του ΣΕΤΕΕ, θα πληρώσει μόνο το μισό εισιτήριο της τιμής που ισχύει 
για το ομαδικό (5 €). Το υπόλοιπο ποσό (5 €)  θα καλυφθεί από το ταμείο του ΣΕΤΕΕ. 

Για όσους δεν είναι μέλη του ΣΕΤΕΕ (εργαζόμενοι που δεν είναι μέλη του ΣΕΤΕΕ, συγγενείς 
συναδέλφων, φίλοι κλπ) μπορούν επίσης  να συμμετάσχουν στην ομαδική επίσκεψη  στην 
θεατρική παράσταση που οργανώνει ο ΣΕΤΕΕ με το κόστος της ομαδικής επίσκεψης (10 €). Οι 
θέσεις που ήταν διαθέσιμες και δεσμεύθηκαν από το ΣΕΤΕΕ είναι 50. 

Η παράσταση έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή 18 Δεκεμβρίου 3 μμ, θέατρο «Κιβωτός», 
Πειραιώς 115, Αθήνα.  

Λίγες γραμμές για την παράσταση: 

«Στο βασίλειο των Μοιρολάτρων ο Αστόχαστος γιος του βασιλιά Συνετού, διαδέχεται τον πατέρα 
του στον θρόνο.  Ο νέος βασιλιάς ενδιαφέρεται μόνο για διασκέδαση και καλοπέραση.  Όπως 
είναι φυσικό σε λίγο καιρό το βασίλειο καταρρέει. Το θησαυροφυλάκιο αδειάζει! Η χώρα 
δανείζεται συνέχεια και ο τόπος ερημώνει. Μην αντέχοντας αυτή την κατάσταση ο γιος του 
βασιλιά αποφασίζει να δράσει.  Με βοηθό την μικρή του αδερφή και μετά από πολλές 
περιπέτειες θα κατορθώσει να εμπνεύσει πίστη και εμπιστοσύνη στον λαό του ώστε όλοι μαζί να 
βοηθήσουν να ανορθωθεί η χώρα. 

Το βασιλόπουλο, ο πρωταγωνιστής της ιστορίας μας, θα μπορούσε να είναι ο νέος Έλληνας που 
βρίσκει τη δύναμη και τον τρόπο ώστε να ξαναγεννηθεί η πατρίδα του. Είναι ένα έργο με 
ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα πλοκή, που σίγουρα θα διασκεδάσει τα παιδιά, αλλά συγχρόνως θα τα 
διδάξει με έμμεσο τρόπο, μια που μιλάει για τις αξίες  

της εργασίας, 
της δικαιοσύνης, 
της προσπάθειας, 
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της ανδρείας, 
της συλλογικότητας σε αντίθεση με 
την τεμπελιά, 
την αδικία, την παραίτηση, 
τη δειλία και 
τον ατομισμό.» 

Περισσότερες πληροφορίες για την παράσταση: 
https://www.karmenrouggeri.gr/el/events/to_paramythi_xvris_onoma 

 Για τα μέλη του ΣΕΤΕΕ στα Περιφερειακά Τμήματα του ΤΕΕ: 

Επειδή δεν μπορεί να προγραμματιστεί ομαδική επίσκεψη των μελών μας στα Περιφερειακά 
Τμήματα του ΤΕΕ, για αντικειμενικούς λόγους, θα καλυφθούν με τα ίδια ηλικιακά κριτήρια (4 -12 
ετών) τα παιδιά  των μελών του  ΣΕΤΕΕ για μια παιδική θεατρική παράσταση ή παιδικό 
κινηματογράφο έως το ποσό των 10 € και για ένα συνοδό γονέα, στην ίδια παράσταση, έως το 

ποσό των 5 €.  

Θα καταβληθούν τα χρήματα από το ταμείο του ΣΕΤΕΕ αφού προσκομιστεί στο Σύλλογο το 
εισιτήριο για την παιδική θεατρική ή παιδική κινηματογραφική παράσταση στην περίοδο των 

γιορτών (έως 15 Ιανουαρίου) και το εισιτήριο του συνοδού για την ίδια παράσταση.  

Αναλυτικές οδηγίες για τον τρόπο πληρωμής και της δήλωση συμμετοχής, θα σταλούν σύντομα 
με νεώτερο email. 
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