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Εκδήλωση για τημ 25ηΜαρτίου 

του 2ου ΣΔΕ Τρικάλωμ 

 

 

 

«Θέλει αρετή και τόλμη η ελευθερία» 

 

ήηακ ημ μόημ ηεξ εθδήιςζεξ ημο 2μο ΣΔΕ Τνηθάιςκ γηα ηεκ επέηεημ ηεξ 25εξ 

Μανηίμο, ηεκ μπμία ηίμεζακ με ηεκ πανμοζία ημοξ θαη ηα ζενμά ημοξ ιόγηα, ε 

Δηεοζύκηνηα ηςκ θοιαθώκ Τνηθάιςκ Μανία Λύηζημο, ε πνώεκ Δηεοζύκηνηα 

ημο ζπμιείμο Έθε Χαηδεμάκμο θαη ε πνώεκ θαζεγήηνηα αγγιηθήξ γιώζζαξ 

ημο ζπμιείμο Όιγα Φίιημο. 
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Τόζμ ε Δηεοζύκηνηα ημο ζπμιείμο Μανία Ζηώγθμο, όζμ θαη ε θηιόιμγμξ Μανία 

Μμοηζάθε, ηόκηζακ ηδηαίηενα ημ κόεμα ηεξ ειεοζενίαξ, μηα έκκμηα πναγμαηηθά 

πμιύηημε γηα όιμοξ, πμιύ πενηζζόηενμ όμςξ γηα ημοξ εθπαηδεοόμεκμοξ - 

θναημύμεκμοξ ημο ζςθνμκηζηηθμύ θαηαζηήμαημξ, εκώ ε θονία Χαηδεμάκμο, 

πνώεκ Δηεοζύκηνηα ημο ΣΔΕ, δείπκμκηαξ γηα άιιε μηα θμνά ηεκ αγάπε θαη ημ 

εκδηαθένμκ ηεξ γηα ημ ζπμιείμ, ζογθίκεζε ηδηαηηένα με ημ ιόγμ πμο απεύζοκε 

ζε όιμοξ, μαζεηέξ θαη εθπαηδεοηηθμύξ. 
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Η εθδήιςζε πενηιάμβακε μηα μηθνή εηζήγεζε από ηεκ εθπαηδεοηηθό Μανία 

Μμοηζάθε γηα ηεκ έκηαλε ηεξ ειιεκηθήξ επακάζηαζεξ ζημ πιαίζημ ηςκ 

εζκηθμαπειεοζενςηηθώκ θηκεμάηςκ ημο 19μο αηώκα, εκώ ημ πνμκηθό ηςκ 

γεγμκόηςκ πανμοζηάζηεθε μπηηθμπμηεμέκμ από έκα ζπεηηθό βίκηεμ, θαζώξ 

επίζεξ θαη ζπμοδαίμη δςγναθηθμί πίκαθεξ εμπκεοζμέκμη από ηα μνάμαηα θαη 

ηηξ δναμαηηθέξ ζθεκέξ ημο αγώκα. 

 

Από ηε γημνηή δεκ έιεηρακ βέβαηα θαη ηα ηναγμύδηα πμο γεκκήζεθακ μέζα απ’ 

ηεκ θιέθηηθε δςή θαη ηα γεγμκόηα ηεξ επακάζηαζεξ. Ο εθπαηδεοηηθόξ θαη 

μμοζηθόξ Δεμήηνεξ Σθόηεξ ζοκόδεοζε με ημ ιαμύημ θαη ημ ηναγμύδη ημ πμνό 

ηεξ μμάδαξ ηςκ εθπαηδεομμέκςκ πμο είπε πνμεγμομέκςξ αζθήζεη θαη 

ζοκόδεοζε ε δηεοζύκηνηα Μανία Ζηώγθμο. 

 

 

 

Θδηαίηενε ζογθίκεζε πνμθάιεζε ε ζηηγμή πμο μ Δεμήηνεξ Σθόηεξ ζοκδέμκηαξ 

ημ πανειζόκ με ηηξ δναμαηηθέξ ζηηγμέξ ημο ζύγπνμκμο πμιέμμο θαη ηεξ 

πνμζθογηάξ ηναγμύδεζε « ζηό ’πα θαη ζημ λακαιές ζημ γηαιό μεκ θαηεβείξ». 
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Τμ εηθαζηηθό μένμξ, ηηξ αθίζεξ θαη άιιεξ θαηαζθεοέξ με ακαθμνά ζηεκ 

ειεοζενία πμο θόζμεζακ ημ πώνμ ηεξ εθδήιςζεξ, είπε ακαιάβεη μμάδα 

εθπαηδεομμέκςκ με ηεκ θαζμδήγεζε ηεξ εθπαηδεοηηθμύ Ληκανδμπμύιμο 

Μανίαξ. 
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