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Σάββατο, 18/05/2019, ώρα 8:00μμ και η καρδιά του 13ου Γενικού Λυκείου Περιστερίου 

χτυπούσε στο “Θέατρο Πολιτών”, όπου το ταξίδι του πολιτισμού που επιχείρησε η θεατρική 

ομάδα του σχολείου μας (πιο πολυπληθής αυτή τη φορά, 70 μαθητές), έφτασε στον προορισμό 

του.

Σ’ ένα κατάμεστο από κόσμο θέατρο οι μαθητές μας για άλλη μία φορά έγιναν παράδειγμα και 

πρότυπο ήθους, συνέπειας και εργατικότητας.

Με τη διάθεση συνεργασίας που τους διακρίνει ανέδειξαν τα αποτελέσματα της ομαδικής 

προσπάθειας και βίωσαν στην πράξη την έννοια της συλλογικής δράσης. Εντυπωσιακή ήταν, 

επίσης, και η ωριμότητα των υπολοίπων μαθητών που παρακολουθούσαν την παράσταση με 

ενδιαφέρον και σεβασμό στην προσπάθεια των συμμαθητών τους.

Ευχαριστώ 

• Τους εκπαιδευτικούς του σχολείου κα. Πατίλα Χρυσούλα (σκηνοθεσία και διδασκαλία) 

και τις συνεργάτισσες της κα. Σωτηροπούλου Ξανθίπη και κα. Δρίβα Νικολέττα.

• Τον Αντιδήμαρχο Παιδείας του Δήμου Περιστερίου κο Θεοδωράκο Αναστάσιο και τον 

Πρόεδρο της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Περιστερίου 

κο. Κασουρίδη Νικόλαο, για τη συμβολή τους στην υλικοτεχνική υποστήριξη της 

παράστασης.

• Τον κο. Κούβελα Γεώργιο, επίτιμο πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 

σχολείο μας για την συμβολή του στην παράσταση τόσο στο μουσικό τομέα όσο και στο 

ηθικό.

• Την κα. Καφετζηδάκη, πιανίστρια και ψυχή της χορωδίας.

• Τους μουσικούς κο. Ίσαρη και κο Γιώτη.

• Την κα. Φεντέροβα Ναταλία, γονέα μαθητή του σχολείου που δίδαξε τη χορογραφία 

στους μαθητές μας.

• Τον κο, Κόλλια Γεώργιο γονέα μαθητή που κάλυψε τη βιντεοσκόπηση της παράστασης.
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• Όλους τους γονείς που ανταποκρίθηκαν πρόθυμα στο κάλεσμά μας και βοήθησαν ο 

καθένας με το δικό του τρόπο.

• Το Σύλλογο Διδασκόντων που βοήθησε στην επίτευξη της όλης προσπάθειας.

Επίσης ευχαριστώ ιδιαίτερα τους παρευρισκόμενους:

• Παχατουρίδη Ανδρέα, Δήμαρχο Περιστερίου 

• Σιδέρη Γιώργο, Υποψήφιο Δήμαρχο Περιστερίου με τη Λαϊκή Συσπείρωση. 

• Θεοδωράκο Αναστάσιο, Αντιδήμαρχο Παιδείας του Δήμου Περιστερίου 

• Καλιάφα Αναστάσιο, Πρόεδρο της ΔΕΠΑΔΠ 

• Μπέτση Βασίλη, Αναπληρωτή Δημάρχου.

• Μπούσουλα Στέλιο, Δημοτικό Σύμβουλο Δήμου Περιστερίου.

• Ζαφειρακίδη Γεώργιο, πρώην Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γ Αθήνας.

• Φατούρου Αγγελική, αιρετό εκπρόσωπο στο ΠΥΣΔΕ Γ Αθήνας.

• Κρανά Θανάση, μέλος του ΔΣ της Α ΕΛΜΕ Δυτικής Αττικής και υποψήφιο Δημοτικό 

Σύμβουλο Δήμου Περιστερίου


