ΓΙΟΡΤΗ ΦΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
ΣΤΟ 2ο ΣΔΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Ίζςξ ε γημνηή ηςκ νηζημογέκκςκ κα είκαη ζημ ζπμιείμ μαξ ε πημ
αγαπεμέκε…. Ιμηάδεη ζακ ημ πκεύμα ηςκ γημνηώκ, ε αγάπε, ε
αιιειεγγύε, ε ζοκαδέιθςζε κα μαξ βμεζά κα βγμύμε έλς από
ημοξ ημίπμοξ ηςκ ζοκόνςκ, ηςκ γιςζζώκ, ηςκ ζνεζθεηώκ… ζακ
κα θςηίδεη αοηά πμο μαξ εκώκμοκ θαη κα απμδοκαμώκεη αοηά πμο
μαξ πςνίδμοκ…

Ε εμένα ηεξ γημνηήξ ήηακ ημ ηέιμξ μηαξ δηαδηθαζίαξ θαηά ηεκ
μπμία ενγάζηεθακ όιμη…
Γημημάζηεθακ ζημιίδηα γηα ημ πνηζημογεκκηάηηθμ δέκηνμ από ημοξ
μαζεηέξ, οπό ηεκ θαζμδήγεζε ηεξ θ. Ιανίαξ Δηάθα, πνμέδνμο ημο
Οοιιόγμο Δςγνάθςκ, ε μπμία με πνμζομία δέπηεθε κα πνμζθένεη
ηεκ βμήζεηά ηεξ…

Μη εθπαηδεοόμεκμη ζηόιηζακ ημοξ ημίπμοξ ημο ζπμιείμο θαη
θαηαζθεύαζακ μηθνά πνηζημογεκκηάηηθα δέκηνα με εοπέξ γηα ημοξ
θαιεζμέκμοξ μαξ. Οοκημκίζηνηα αοηήξ ηεξ δνάζεξ ήηακ ε Βάκα
Βιαπμμήηνμο…

Νένα από ηηξ ενγαζίεξ ζηηξ μπμίεξ ζομμεηείπακ όιμη, μη
πενηζζόηενμη εκηάπηεθακ ζε μηα μμάδα ενγαζίαξ, ακάιμγα με ηα
εκδηαθένμκηα θαη ηα ηαιέκηα ημοξ!
Ηη επηηέιμοξ… ε 21ε Δεθέμβνε έθηαζε!
Πε γημνηή άκμηλε ε πμνςδία με ηα παναδμζηαθά θάιακηα ηεξ
Θεζζαιίαξ οπό ηεκ πανόηνοκζε ηεξ Ιανίαξ Ιμοηζάθε, ε μπμία
είπε ηεκ επίβιερε όιςκ ηςκ μμοζηθώκ δνώμεκςκ.

Πε ζθοηάιε έιαβε ε ακαπιενώηνηα δηεοζύκηνηα, Ζςάκκα
Γηακκαθμπμύιμο, ε μπμία θαιςζόνηζε ημοξ θαιεζμέκμοξ θαη
θάιεζε ηε Δηεοζύκηνηα ηεξ θοιαθήξ, θ. Ιανία Θύηζημο, θαη ηηξ
εθπνμζώπμοξ ημο Οοιιόγμο Ζδημθηεηώκ Φνμκηηζηενίςκ Λέκςκ
Γιςζζώκ Πνηθάιςκ, θ. Γιέκε Πνέμμο θαη θ. Ιανία Ιπμύγα κα
επηδώζμοκ ζημοξ μαζεηέξ μαξ ηα πηοπία Αγγιηθώκ Palso!

Ιεγάιμ μένμξ αοηήξ ηεξ επηηοπίαξ μθείιεηαη ζηηξ θηιόηημεξ
πνμζπάζεηεξ ηεξ θ. Όιγαξ Φίιημο, θαζεγήηνηαξ Αγγιηθώκ ζημ
ζπμιείμ μαξ θαηά ηεκ πενζηκή πνμκηά!
Οηε ζοκέπεηα, παναθμιμοζήζαμε από ηεκ μμάδα video μηα
ακαζθόπεζε ηςκ δνάζεςκ από ηεκ ανπή ημο ζπμιηθμύ έημοξ.
Ρπεύζοκμξ ηεξ μμάδαξ αοηήξ ήηακ μ Βαζίιεξ Πζέιημξ.
Ηαη ήνζε ε ώνα γηα ημ ζεαηνηθό μαξ! Πεκ ηδέα γηα ηεκ ηζημνία ζηεκ
μπμία βαζηζηήθαμε έδςζε ε θ. Ιανία Ηαηζακμύιε, ε μπμία είπε
μνγακώζεη ζημ ζπμιείμ μαξ ηε δνάζε ηεξ αθήγεζεξ παναμοζημύ:
επνόθεηημ γηα έκα παναμύζη ηεξ Ακαημιήξ, ηεκ «Νεηνόζμοπα». Ε
ζεαηνηθή μμάδα, οπό ηεκ εοζύκε ηεξ Ζςάκκαξ Γηακκαθμπμύιμο
αιιά θαη με ηε ζοκδνμμή όιςκ, ακαζθμομπώζεθε… έπεζακ πμιιέξ
ηδέεξ ζημ ηναπέδη θαη ηειηθά, θηηάλαμε μηα κέα «Νεηνόζμοπα», μηα
εθδμπή ηεξ θοιαθήξ… ζ’ αοηή ηεκ εθδμπή, μη μμκαπμί ημο ανπηθμύ
παναμοζημύ ηνέπμκηαη ζε θιέθηεξ, πμο πάκε ζε έκα πςνηό γηα κα
ημ θιέρμοκ… αιιά ημ πςνηό είκαη ηόζμ αθηιόλεκμ, πμο
απμθαζίδμοκ κα βμεζήζμοκ ζημ μόκμηαζμα ηςκ θαημίθςκ ημο!

Ακαιαμβάκμοκ δνάζε, ιμηπόκ, θαη θηηάπκμοκ μηα πεηνόζμοπα ηόζμ
μαγηθή… ώζηε κα θάκεη ημοξ επζνμύξ θίιμοξ!

Έηζη, έθακε θαη ημκ Οςθνάηε Ο. κα ηναγμοδήζεη ημ
WhataWonderfulWorld θαη ημκ Γηάκκε Ιπ. κα δώζεη ημ δηθό ημο
ζηίγμα με ημ ηναγμύδη ημο Απόζημιμο Ηαιδάνα Μες στοσ
Βοσπόροσ τα στενά…
Ε μμάδα ηςκ εηθαζηηθώκ ενγάζηεθε με μενάθη γηα κα θηηάλεη ηα
ζθεκηθά ημο ζεαηνηθμύ. Οοκημκηζηήξ ηεξ μμάδαξ οπήνλε μ
Γηώνγμξ Ιηζενιήξ.

Πε γημνηή έθιεηζακ μ Απμζηόιεξ Οαθθάξ, Οηέθακμξ Κηαμύιαξ θαη
Βαζίιεξ Οαμανάξ, μη μπμίμη μαξ ηαλίδερακ θαη μαξ ζογθίκεζακ με
ηε μμοζηθή ημοξ.

Ηαη αθμύ πμνέραμε, πήναμε έκα μηθνό θέναζμα από ημκ μπμοθέ!

Πε γημνηή μαξ ζηήνηλακ έμπναθηα ε Ιεηνόπμιε, ε Νενηθένεηα, μ
Δήμμξ Πνηθθαίςκ, μ Δηθεγμνηθόξ Ούιιμγμξ, θαη ημ Δίθηομ
Αιιειεγγύεξ… ημοξ εοπανηζημύμε ζενμά! Γοπανηζημύμε θαη όιμοξ
ημοξ εθπαηδεοηηθμύξ θαη θίιμοξ πμο μαξ ηίμεζακ με ηεκ πανμοζία
ημοξ!
ΗΑΘΓΟ ΓΖΜΞΠΓΟ ΟΓ ΜΘΜΡΟ!

