
 Ω παιδιά των Ελλήνων, εμπρός για να ελευθερώσετε την Πατρίδα, τα παιδιά, 

τις γυναίκες, τους βωμούς των πατρώων Θεών και τους τάφους των προγόνων. 

Τώρα είναι ο υπέρ πάντων αγών.ΑΙΣΧΥΛΟΣ (525 - 455 π.Χ.)                                       

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΗΣ 
 Το απολυτίκιο του Αγίου Δημητρίου           (video) 
 Το απολυτίκιο της Αγίας Σκέπης της Υπεραγίας Θεοτόκου.  
 Ανάγνωση πρακτικού- Παράδοση της σημαίας-Απονομή 

Αριστείων - Βραβείων από την Δ/νση του σχολείου. 

 «Παρουσίαση γιορτής της 28
ης

 Οκτωβρίου» 

Αφηγούνται οι μαθητές: Ντουγιουτζής Δημήτριος, 

Λατιφλλάρη Αρμάντο, Χρυσοπουλίδης Χρήστος. 

 Κείμενο η Αγία Σκέπη της Θεοτόκου και η επέτειος του 

«ΟΧΙ» Απαγγέλει η μαθήτρια Φιλιπποπούλου Ειρήνη 

 Λόγος : περί αγάπης της Πατρίδος. Κων/νου Οικονόμου 

του εξ Οικονόμων Απαγγέλει η μαθήτρια Σούλι Ρομίνα 

 Στην Ελληνική Σημαία. Ποίημα του Γ . Σημηριώτη.  

Απαγγέλει ο μαθητής Τοπαλίδης Χρήστος 

 «Η Πατρίδα μου»  Χορωδία 

 Πίνδος. Ποίημα  του Σ. Σπεράντζα. 

 Απαγγέλει ο μαθητής Χαρούλης Βασίλειος 

  «Με το χαμόγελο στα χείλη» Χορωδία 

 Εμπρός οι ψυχές.  Ποίημα 

 Απαγγέλει ο μαθητής Μπάρμπας Χρήστος 

 «Δυό παιδιά από το Βραχώρι»  Χορωδία 

 Η πορεία προς το μέτωπο. Πεζό του Οδυσσέα Ελύτη  

Αφηγείται ο μαθητής Μουτάφης Απόστολος 

 Η νίκη. Ποίημα του Κ.Παλαμά   Απαγγέλει ο μαθητής 

Πέσιος Ιωάννης 

 «Πάνω εκεί στις πίνδου μας τις κορφές»  Χορωδία  

 Η γερμανική επίθεση – η εποποιία του Ρούπελ – η 

εισβολή στην Αθήνα – η κατοχή - η απελευθέρωση     

(video). 

 «Άξιον Εστί» Χορωδία 

 «Σταμούλης ο λοχίας» Χορωδία 

 Επίκαιρο μήνυμα από τον καθηγητή Κο Αλεξανδρή Ν. 

 Εθνικός ύμνος. 

 

 Ορχήστρα – Μουσική:  

Βασιλαρέας Βασίλειος, Βενέτης Δημήτριος, 

 Καρανίκας Γεώργιος, Ντάσι Κρίστι, 

 Επιμέλεια video & ήχου: 

 Βερβερίδης Δημήτριος, Κότε Χριστόφορος, 

 Μπαλασάς Βασίλειος 

Επιμέλεια Εκδήλωσης : κ. Αλεξανδρής Νικόλαος 

            κ. Τσακιλιώτη Ευθυμία    
 



«Μάχου υπέρ πίστεως και Πατρίδος...» 

 
«Και από τον πατέρα και από την μητέρα και από όλους τους άλλους προγόνους, 
τιμιώτερο και σεμνότερο και αγιώτερο είναι η Πατρίδα, η οποία τίθεται σε ανώτερη 
βαθμίδα από τα άλλα και παρά των Θεών και παρά των νουνεχών ανθρώπων». 
                                                                                               (ΣΩΚΡΑΤΗΣ 469 - 399 π.Χ.)  
 

 
«Κανείς δεν είναι τόσον ανόητος, ώστε να προτιμά τον πόλεμο από την ειρήνη, 
διότι στην ειρήνη τα παιδιά θάπτουν τους γονείς τους, ενώ στον πόλεμο οι 
γονείς θάπτουν τα παιδιά τους». 
                                                                                              (ΗΡΟΔΟΤΟΣ 484-410 π.Χ.) 

 

«Γνῶτε ἔθνη καὶ ἡττᾶσθε. Ὅτι μεθ' ἡμῶν ὁ Θεός» 

 

Πρόγραμμα Εορτασμού της Αγίας Σκέπης 

της Θεοτόκου και της Εθνικής επετείου της 

28
ης

 Οκτωβρίου 1940 
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