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  ΘΕΜΑ : ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ 
    Πρωτίστως, ευχαριστώ τον Δήμαρχο Πειραιά Γιάννη Μώραλη και στη 
συνέχεια τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης του Δήμου Πειραιά, Αλέξανδρο Νανόπουλο και 
τον Πρόεδρο του Σωματείου Έργο Πολιτισμού Τέχνης και Εκπαίδευσης, 
Δημήτρη Καλαϊτζάκη για την δωρεάν παράσταση στο χώρο του σχολείου 
μας.  
    Παρουσιάστηκαν 2 παραστάσεις, η πρώτη για τις τάξεις Α', Β', Γ' και 
τη δεύτερη για τις Δ',Ε',ΣΤ' τάξεις, με το θεατρικό μας έργο "Ο 
Κρυμμένος Θησαυρός"  
   Πραγματοποιήθηκε εισαγωγική παρουσίαση για την κατασκευή και την 
ιστορία τέχνης του θεάτρου μαριονεττών και επίδειξη γύρω από την 
κίνηση της μαριονέττας, η οποία είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους 
μαθητές.    
   Η θεατρική παράσταση που παρουσιάστηκε  ήταν ποιοτικού 
χαρακτήρα, με πρωτότυπο αξιόλογο θεατρικό κείμενο και σκηνοθεσία, 
με εντυπωσιακά σκηνικά, μαριονέττες και θεατρικό φωτισμό, σε μουσική 
του Μίμη Πλέσσα και ερμηνείες των σπουδαίων αξέχαστων ηθοποιών, 
Χρόνη  Εξαρχάκου,  Ανδρέα Ντούζου,  Ζώρα Τσάπελη,  Ντάνου 
Λυγίζου, Αγνής Βλάχου, Δήμητρας Σερεμέτη και Στέλλας Γκρέκα, 
χαρίζοντας στα παιδιά μία μοναδική θεατρική εμπειρία. 
    Η παράσταση μετέδωσε στα παιδιά, μηνύματα για τη γνώση, τα 
βιβλία, το διάβασμα, την αλήθεια, την εντιμότητα, την αγάπη και τη φιλία, 
με τον πιο δημιουργικό και παραμυθένιο τρόπο. 
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   Αυτή η πρωτοβουλία του Δημάρχου Γιάννη Μώραλη, είναι πολύ 
σημαντική για τα σχολεία, καθώς έφερε τα παιδιά πιο κοντά στην τέχνη 
και τον πολιτισμό, μέσα από την ποιοτική ψυχαγωγία, ενώ παράλληλα 
μετέδωσε παιδαγωγικά μηνύματα, γνώρισε στα παιδιά μία ελληνική 
τέχνη με παράδοση και αποτέλεσε μία όμορφη κοινωνική προσφορά. 
       Ευχόμαστε  να συνεχιστεί αυτή η πρωτοβουλία με την παρουσίαση 
παρόμοιων ποιοτικών δράσεων πολιτισμού και στα υπόλοιπα σχολεία 
του Δήμου Πειραιά.  
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