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Μια σημαντική στιγμή στη ζωή μοσ 

Εντσπώσεις από το πρόγραμμα με τις μαζορέτες στην Αθήνα 

(Cosmogym Step to the Art) 

Έλα θείκελν ηεο Μαξίαο Θενδνζίνπ 

 

Τελ Παξαζθεπή 3 Ννεκβξίνπ μεθηλήζακε γηα έλα ωξαίν ηαμίδη ζηελ 

Αζήλα κε ηελ νκάδα ηωλ Special Olympics. Με ηε γπκλάζηξηά καο ζα 

πεγαίλακε ζηελ Αζήλα γηα λα παξνπζηάζνπκε ην πξόγξακκά καο ζαλ 

καδνξέηεο. 

Πξώηα πήγακε ζην μελνδνρείν γηα λα ηαθηνπνηήζνπκε ηα πξάγκαηά καο 

θαη λα μεθνπξαζηνύκε. Τν απόγεπκα πήγακε ζην γήπεδν γηα λα θάλνπκε 

πξόβα. Η νκάδα καο απνηειείηαη από 7 θνξίηζηα. 

Σάββαην πξωί κεηά ην πξωηλό καο εηνηκαζηήθακε λα θάλνπκε ην πάξηπ 

ηεο Θενδώξαο, θάγακε θαη έζβεζε ηα θεξάθηα ηεο. Τν απόγεπκα 

μεθηλήζακε γηα ην γήπεδν. Αθνύ ληπζήθακε κε ηηο ζηνιέο καο θαη 

βαθηήθακε θάλακε ηελ έλαξμε ηωλ αγώλωλ ζην γήπεδν. Ήηαλ πάξα 

πνιύο ν θόζκνο θαη καο ρεηξνθξνηνύζαλ γηα ώξα. Έληωζα κεγάιε 

ηθαλνπνίεζε θαη ραξά θαη ην επραξηζηήζεθα πάξα πνιύ. Ακέζωο κεηά 

πήγακε ζην μελνδνρείν γηα θαγεηό θαη κεηά θάλακε πηηδάκα-πάξηπ. 

Τελ Κπξηαθή ην απόγεπκα πήγακε ζην γήπεδν γηα λα παξνπζηάζνπκε 

μαλά ην πξόγξακκά καο. Καη κεηά βάιακε ηα θαιά καο ξνύρα θαη 

βγήθακε γηα θαγεηό. Πήγακε ζηελ ηαβέξλα ελόο πνιύ θαινύ κνπ θίινπ 

από ηνλ Πεηξαηά, ηνπ Κωλζηαληίλνπ θαη ηεο κακάο ηνπ, Μαξίαο. Χάξεθα 

πάξα πνιύ πνπ ηνπο είδα, γηαηί έρω λα ηνπο δω έλα ρξόλν.  
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Πεξάζακε πάξα πνιύ ωξαία κε ηελ παξέα κνπ ηε Δεπηέξα πνπ ήηαλ ε 

ηειεπηαία κέξα, γηαηί δήζακε κηα κνλαδηθή εκπεηξία. Πήγακε ζην 

ζηνύληην κε κηα ηξαγνπδίζηξηα θαη άιινπο πνιινύο αλζξώπνπο θαη 

γπξίζακε έλα βίληεν θιηπ. Φνξνύζακε θνζηνύκηα θαη πνπθάκηζα θαη 

ρνξεύακε κε ηελ ηξαγνπδίζηξηα πνπ ηελ ιέλε Ήιηα. Ήκαζηαλ πάξα 

πνιιέο ώξεο εθεί, θνπξαζηήθακε πνιύ αιιά πεξάζακε ηέιεηα.  

Τελ επόκελε κέξα πήξακε ην αεξνπιάλν θαη γπξίζακε ζηελ πόιε καο 

ελζνπζηαζκέλεο κε όια απηά πνπ δήζακε. 


