Το δικό μας «Στη Υγεία μας!!!»
Ση θάκεη ε μνπήζηνα ημο Ιμοζείμο Σζηηζάκε, Παιηέξ Φοιαθέξ, ζηηξ κέεξ;
Ε μμοζηθή πμο αθμύγεηαη πηα μέζα ζημ Ιμοζείμ Σζηηζάκε… ζηηξ παιηέξ
Φοιαθέξ Σνηθάιςκ δειαδή… άνπηζε από ημ πνςί ηεξ Πέμπηεξ 23
Φεβνμοανίμο 2017 κα αθμύγεηαη, γηα θάπμηεξ ώνεξ, μέζα από ημ ζπμιείμ
Δεύηενεξ Γοθαηνίαξ ηςκ κέςκ Φοιαθώκ Σνηθάιςκ.
ηα πιαίζηα ηςκ εθπαηδεοηηθώκ δναζηενημηήηςκ ημο ζπμιείμο
πνμγναμμαηίζαμε ηε ζογθεθνημέκε δνάζε ζε ζοκενγαζία με ημ Ιμοζείμ
Σζηηζάκε με ζέμα ημ ένγμ ημο Β. Σζηηζάκε αιιά θαη ηεκ πανμοζίαζε ημο
κεμζύζηαημο Ιμοζείμο, πμο ζηεγάδεηαη ζηηξ παιηέξ Φοιαθέξ! Ε δνάζε
πιαηζηώζεθε από ηεκ μνπήζηνα ημο Ιμοζείμο.
ύμμαπμξ ζηεκ πνμζπάζεηά μαξ αοηή ήηακ θαη μ θαηνόξ πμο μαξ
επέηνερε κα μνγακώζμομε ζημκ αύιεημ πώνμ ημο ζπμιείμο ημ δηθό μαξ «Στην
Υγεια μας!!!» με δηάθμνα αναθμζηηακά Γδέζμαηα… Οη απόθνηεξ ηειεηώκμοκ
θαη ε ζαναθμζηή λεθηκά ηεκ Ηαζανά Δεοηένα. Θόγς ανγίαξ είπαμε κα ηε
γημνηάζμομε όιμη μαδί κςνίηενα!!!!

ηήζεθακ όια ζε πνόκμ νεθόν θαη ε μνπήζηνα είκαη πακέημημε κα λεθηκήζεη…
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Από ημ πνώημ θηόιαξ ηναγμύδη θαζήιςζε ημοξ εθπαηδεομμέκμοξ πμο ανπηθά
απμιάμβακακ ημ ζαναθμζηηακό ημοξ πηάημ πμο απμηειμύκηακ από κεζηίζημα
εδέζμαηα όπςξ θαιαμανάθηα, ηαναμά, μειηηδακμζαιάηα, παιβά θαη άιια!!!

Όια ηα ηναγμύδηα πμο αθμύζηεθακ ήηακ επηιμγέξ ηςκ μαζεηώκ θαη μεγάιεξ
επηηοπίεξ ημο λαθμοζημύ αμηδμύ Βαζίιε Σζηηζάκε. Ιεηά ημ θαγμπόηη, ημ
γιέκηη άκαρε… Ε μία δεμπεθηά δηαδέπμκηακ ηεκ άιιε…. « ημ θειί 33», «Ιεξ
ημ θειί μμο λάγνοπκμξ», «Ηάκε Θηγάθη Τπμμμκή» , «Ιε μμο λακαθύγεηξ πηα»
θαη μη πμνμί θαιά θναημύζακ….
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Όπςξ παναθηενηζηηθά ζπμιίαζακ μη μαζεηέξ ε μνπήζηνα θαη ημ θιίμα πμο
επηθνάηεζε ημοξ ηαλίδερε θαη πίζηερακ γηα ώνεξ πςξ ήμαζηακ όιμη μαδί ζε
μηα ηαβένκα θαη δηαζθεδάδαμε!!!! Σα παμόγεια θονηανπμύζακ ζηα πνόζςπά
ημοξ… δηέθογακ γηα ιίγμ από ηε ζθιενή πναγμαηηθόηεηα ηεξ Φοιαθήξ….
έκηςζακ δηαθμνεηηθά… θαη πήνακ ημ μηθνόθςκμ ηναγμοδώκηαξ, πςνίξ
μμοζηθή, άζμαηα από ηηξ πώνεξ ημοξ όπςξ Σμονθία, Αιβακία, ονία θαη
Γαιιία με δάθνοα ζηα μάηηα!!! Σα ζοκαηζζήμαηα εκαιιάζζμκηακ δηανθώξ…. ημ
ηέιμξ, εοπανίζηεζακ ηεκ μνπήζηνα γηα ηε μμκαδηθή αοηή εμπεηνία πμο ημοξ
πνόζθενε!!!!
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Σεκ εθδήιςζε ηίμεζακ με ηεκ πανμοζία ημοξ ε Δηεοζύκηνηα ηεξ
Φοιαθήξ θ.Θύηζημο, μ Ανπηθύιαθαξ θ. Ηαηζανόξ, ε ροπμιόγμξ ηεξ θοιαθήξ θ.
Πιίηζε, ε Πνόεδνμξ ημο Ιμοζείμο Σζηηζάκε Βαζηιέκα Ιεηζηάδε θαη παιημί
θαζεγεηέξ ημο ζπμιείμο. Σμοξ εοπανηζημύμε όιμοξ ζενμά γηα ηεκ πανμοζία
ημοξ αιιά θαη ηεκ αμένηζηε ζομπανάζηαζή ημοξ.
H ζηήνηλε ηεξ Φοιαθήξ ήηακ παναπάκς από έκζενμε αθμύ ηόζμ ε
δημίθεζε όζμ θαη ημ ζςθνμκηζηηθό πνμζςπηθό ήηακ δίπια μαξ από ηεκ πνώηε
ζηηγμή θαη έδςζε ιύζεηξ ζε όπμημ πνόβιεμα θαη ακ πανμοζηάζηεθε! Ε μμάδα
ημο Ιμοζείμο Σζηηζάκε αλίδεη πμιιά ζογπανεηήνηα ηόζμ γηα ηεκ εοειηλία πμο
επέδεηλε ζπεηηθά με ηε δημνγάκςζε όζμ θαη γηα ηεκ άρμγε πανμοζία ζημ
ζπμιείμ!!!

Σέιμξ, ζα ζέιαμε κα εοπανηζηήζμομε ηηξ εηαηνίεξ «ΙΑΣΕ Α.Γ», «ΒΖΟΑΘ
ΓΠΓ» θαη «ΑΦΟΖ Ζ. &  ΘΑΚΑΡΑ ΑΒΓΓ» γηα ηεκ πνμζθμνά ηςκ εδεζμάηςκ
ημο ζαναθμζηηακμύ γεύμαημξ!!!!!!!
Ε Δηεοζύκηνηα 2μο ΔΓ Σνηθάιςκ
Ιανία Δηώγθμο
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