
 

Εκδήλωση για τη 17 Νοέµβρη

 του 2ου ΣΔΕ Τρικάλων

Το 2ο ΣΔΕ Τρικάλων τιµώντας τη µνήµη των πεσόντων και τον αγώνα εξέγερσης 

του Πολυτεχνείου, συµµετείχε στις εκδηλώσεις µνήµης και τιµής της 17ης 

Νοεµβρίου. Οι φοιτητές τότε ξεσηκώθηκαν, εναντιώθηκαν στη 

συνταγµαταρχών, διεκδίκησαν το αιώνιο δικαίωµα στην ελευθερία και υπενθύµισαν 

στον Έλληνα να διεκδικεί και να ελπίζει.

Μέσα από παρουσιάσεις και ντοκιµαντέρ οι µαθητές του σχολείου µας είχαν 

την ευκαιρία να ρωτήσουν και να µάθουν για τις συνθήκε

περίοδο της δικτατορίας, τον αντιδιδακτορικό αγώνα και την κορύφωσή του που ήταν 

η εξέργεση του Πολυτεχνείου. 

Την επιµέλεια της γιορτής είχε ο αποσπασµένος εκπαιδευτικός στο 2

Τρικάλων Τσέλιος Βασίλης κλάδου ΠΕ19 (Πληροφορική).

στιγµιότυπα από την εκδήλωση.
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Η εκδήλωση έκλεισε µε τη χορωδία του σχολείου να µας 

Είµαστε τρεις, είµαστε χίλιοι δεκατρείς»

 

 

 

Η εκδήλωση έκλεισε µε τη χορωδία του σχολείου να µας ερµηνεύει το «

ρεις, είµαστε χίλιοι δεκατρείς» του Μίκυ Θεοδωράκη. 
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το «Είµαστε δυο, 


