ΠΩ ΙΟΘΣΩΝΣΑ ΕΝΑ ΔΕΝΣΡΟ
ΙΕΡΔΘΖΕΘ ΕΝΑ ΔΑΟ
Πμιύ μειάκη έπεη ποζεί γηα ηεκ αλία ηεξ ηέπκεξ ζηεκ εθπαίδεοζε, ηε ζομβμιή
ηεξ ζηεκ ακάπηολε ηεξ θνηηηθήξ ζθέρεξ θαη ηεξ δεμημονγηθόηεηαξ. Θα άληδε,
ςζηόζμ, ηδηαίηενε μκεία ζηε ζεμαζία πμο απμθηά ε ηέπκε ζε ηδηαίηενεξ
εθπαηδεοηηθέξ ζοκζήθεξ, όπςξ είκαη αοηέξ ζηα Καηαζηήμαηα Κνάηεζεξ.
Φέημξ, γηα δεύηενε πνμκηά, μ Δηεζκήξ Μαζεηηθόξ Δηαγςκηζμόξ Ταηκηώκ
Μηθνμύ Μήθμοξ
«Cinema… δηάβαζεξ;»
μαξ έδςζε ημ έκαοζμα κα
ακαζθμομπςζμύμε θαη κα ακαιάβμομε δνάζε…

Πένοζη, ε ηαηκία μαξ «Τμ ηαλίδη» είπε ζέμα ημ βίςμα ηεξ θοιαθήξ θαη ηε
ζοκηνμθηά, ημ άκμηγμα πμο πνμζθένεη ε εθπαίδεοζε απέκακηη ζηε μμκαληά ημο
εγθιεηζμμύ. Τεκ ηαηκία μπμνείηε κα ηε δείηε εδώ:
https://www.youtube.com/watch?v=20FiszfvQsU
Φέημξ, ε μμάδα ζεκανίμο απμθάζηζε κα ακμίλεη ηα θηενά ηεξ ζε έκα ζέμα πμο
μαξ αθμνά όιμοξ: ηεκ απμρίιςζε ηςκ δαζώκ θαη ηεκ θαηαζηνμθή ημο
πενηβάιιμκημξ. Αιιά θαη ηε ζεμαζία πμο έπεη ε ζηάζε ημο θαζεκόξ από εμάξ,
όζμ μηθνμί θαη ακ κηώζμομε.

Η αθμνμή δόζεθε ζημκ Πενηβαιιμκηηθό Γναμμαηηζμό ηεξ θ. Ληκανδμπμύιμο…
Πνόθεηηαη γηα ηεκ ηζημνία εκόξ ακζνώπμο πμο έβαιε ζθμπό ηεξ δςήξ ημο κα
θοηεύεη δέκηνα. Καη, ακηίζεηα από ημ γκςζηό γκςμηθό, θμηηώκηαξ ημ δέκηνμ,
θένδηζε ηειηθά έκα δάζμξ…
Σηε ζοκέπεηα, μ Izet ακέιαβε δνάζε με ηα μμιύβηα ημο…

Η ηαηκία μαξ δηαθνίζεθε από ημκ 8μ Δηεζκή Μαζεηηθό Δηαγςκηζμό Ταηκηώκ
Μηθνμύ Μήθμοξ με ημ 2μ βναβείμ ηςκ ΣΔΓ ζηεκ θαηεγμνία «Μοζμπιαζία»,
ζηεκ ηειεηή βνάβεοζεξ πμο έιαβε πώνα ηεκ Τεηάνηε 25/04/2018, ζημ
«Ίδνομα Μηπάιεξ Καθμγηάκκεξ».

Η ηαινία βρίζκεηαι αναρηημένη εδώ:
https://www.youtube.com/watch?v=gyNttD9bPPI
Μηαξ θαη μη μαζεηέξ μαξ αδοκαημύκ κα δώζμοκ πανμοζία ζηεκ εθδήιςζε
βνάβεοζεξ πμο ηημά ηεκ πνμζπάζεηά ημοξ, ήηακ ηδηαίηενε πανά γηα μαξ πμο
μαξ ζηήνηλακ με ηεκ πανμοζία ημοξ εθπνόζςπμη ημο Υπμονγείμο Δηθαημζύκεξ
(ε θα Maerkl θαη ε θα Γημβάκμγιμο από ηε Γεκηθή Γναμμαηεία
Ακηεγθιεμαηηθήξ Πμιηηηθήξ) θαη ημο Υπμονγείμο Παηδείαξ (θα
Παπαγεςνγίμο θαη θα Οηθμκόμμο) από ημ Τμήμα Γθπαίδεοζεξ θαη Καηάνηηζεξ
ζε Καηαζηήμαηα Κνάηεζεξ ηεξ ΓΓΝΓΔΒΜ.
Σύζζςμε ε Ομάδα ηεξ Ταηκίαξ Μηθνμύ Μήθμοξ οπμδέπηεθε ηα βναβεία θαη
έβγαιε ηεκ ακαμκεζηηθή θςημγναθία με ημοξ οπεύζοκμοξ θαζεγεηέξ ηεξ
δνάζεξ, θ. Βαζίιε Τζέιημ θαη θα Ιςάκκα Γηακκαθμπμύιμο.

Τα παμόγεια (πμο θνύβμκηαη από ηεκ ακαγθαζηηθή επελενγαζία ηςκ εηθόκςκ)
πίζς από ημοξ θνάπηεξ είκαη γηα μαξ ημ πημ μεγάιμ βναβείμ…
Καη ακ δεκ θενδίζαμε έκα δάζμξ, ίζςξ θοηέραμε έκα δέκηνμ…

