
 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. 

 Πρόλογος  Από τον Κο Αλεξανδρή Νικόλαο  

  «Παρουσίαση γιορτής της 28
ης

 Οκτωβρίου»: 

Οι πρώτες κρίσιμες ώρες του πολέμου 

Αφηγείται ο μαθητής Τσόγκα Φώτης 

 Απάντηση στην Ιταλική εισβολή 

Αφηγείται  ο μαθητής Ντόσκορης Κων/νος 

 «Βάζει ο Ντούτσε την στολή του»  Τραγούδι 

 Ο Λαός Ποίημα του Γ .Ρίτσου  

Απαγγέλει ο μαθητής Χαλατιάν Ιωάννης 

 Η πορεία προς το μέτωπο. Πεζό του Οδυσσέα Ελύτη  

Αφηγείται ο μαθητής Σαχπάζης Νικόλαος 

  Στο πλευρό του στρατιώτη 

  Αφηγείται η μαθήτρια Φιλιποπούλου Ειρήνη 

 «Παιδιά της Ελλάδος παιδιά»  Τραγούδι  

 Η γερμανική επίθεση – η εποποιία του Ρούπελ  (video) 

 Η νίκη. Ποίημα του Κ.Παλαμά 

 Απαγγέλει ο μαθητής Σαχπάζης Νικόλαος 

 Αντίσταση στους κατακτητές  

Αφηγείται ο μαθητής Σιδηρόπουλος Κων/νος 

 «Ελεγείο πάνω στον τάφο ενός μικρού αγωνιστή» Ν . 

Βρεττάκου Απαγγέλει ο μαθητής Σιδηρόπουλος Κων/νος 

 η εισβολή στην Αθήνα – η κατοχή - η απελευθέρωση     

(video) 

 Απελευθέρωση  

Αφηγείται ο μαθητής Σαχπάζης Νικόλαος 

 Μήνυμα του Γ.Κουτσόχερα 

 Απαγγέλει ο μαθητής Τσόγκα Φώτης 

 Ο θαυμασμός των ξένων  

 Αφηγείται  ο μαθητής Ντόσκορης Κων/νος 

 Εθνικός ύμνος. 

 

Επιμέλεια video , ήχου & παρουσίασης: 

 Κότε Χριστόφορος, Βενέτης Δημήτριος 

Βασιλακόπουλος Δημήτριος, Ιωάννου ΠερικλήςΣταύρος 

Επιμέλεια Εκδήλωσης : κ. Αλεξανδρής Νικόλαος 

            κ. Τσακιλιώτη Ευθυμία    



«Μάχου υπέρ πίστεως και Πατρίδος...» 

 

 

 
" Οι Έλληνες δίδαξαν την αξιοπρέπεια στο πέρασμα των αιώνων. Όταν όλος ο κόσμος 
έχασε την ελπίδα του, οι Έλληνες τόλμησαν να αμφισβητήσουν το αήττητο του 
γερμανικού τέρατος, υψώνοντας απέναντί του το υπερήφανο πνεύμα της Ελευθερίας. 
"                Franklin Roosevelt (Πρόεδρος ΗΠΑ 1933-1945)  

 

 

Πρόγραμμα Εορτασμού της Αγίας Σκέπης 

της Θεοτόκου και της Εθνικής επετείου της 

28
ης

 Οκτωβρίου 1940 

 

15Ο ΕΠΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2016 

Αίθουσα εκδηλώσεων Συγκρότημα 
«Ευκλείδης» Ώρα 11:00 


