
Τότε, θυμάμαι, που μου λες: Ετελείωσεν  ο πόλεμος! 

Όμως ο Πόλεμος δεν ετελείωσεν  ακόμα. 

Γιατί κανένας πόλεμος δεν τέλειωσε ποτέ! 

Μανόλης Αναγνωστάκης 



-Χαιρετισμό ς από  τη Δ/ντρια , κ. Μπιτσιτέ   Β.  
- Ορισμό ς σημαιόφό ρόυ-παραστατώ ν 
-Βι ντεό για την α νόδό τόυ ναζισμόυ - φασισμόυ  
 
Με ρός 1ό: ο πόλέμος     
- Η έναρξη του πολέμου: Δαμηλάκης Α., Παπανδρέόυ Α., 
Πιτσικα λη Α., Σαραντόπόυ λόυ Σ. 
- «Κορόϊδο Μουσολίνι», τραγόυ δι από  τη χόρώδι α. 
-Φωτογράφος Μέγαλοκονόμου-  
  ο φωτογράφος του πολέμου, Παπαδόπόυλός Μ. 
- «Γράμμα από το μέτωπο» τόυ Γ. Ρι τσόυ, Κυ τρόυ Ελευθ. 
- «Ο Στρατιώτης», τραγόυ δι από  τη χόρώδι α. 
 
Με ρός 2ό : η Κατοχή 
-Ανακοινώσέις:Ιώσηφίδη Ε., Πετσόγλόυ Χ.,                                
Χό τζα –Μιχελα κη  Δ.  
-Μαρτυρίές από τα Καλάβρυτα: Κυπραίός Σ., 
Μαγδαληνόυ  Κ. 
-« Της δικαιοσύνης ήλιέ νοητέ», τραγόυ δι από  τη χόρώδι α. 
 
  Μέρος 3ό ; Η αντίσταση 
-« Οι σαλταδόροι του Βύρωνα» τόυ Ξενόφώ ντα Φιλε ρη: 
Δαμηλα κης Α.,Κόυ της Θ., Κό κκαλης Δ., 
Μιχαλακό πόυλός Φ., Μπαλτό πόυλός Δ. 
-« Ο σαλταδόρος», ρεμπε τικό της κατόχη ς τόυ  
Μιχα λη Γενι τσαρη. 
-«Η απέργία» από  τό βιβλι ό της Ζ. Σαρρη   
« Όταν ο ήλιος»: Βυτινιώ της Ν., Κόντόγια ννη Π., Ρό δα Ε. 



 

 

 

«Πότε θα κάνει ξαστεριά», κρητική λύρα από την  

Αικατερίνη Πετράκη. 

-« Οι προκηρύξεις» από το βιβλίο της Ζ. Σαρρή « Όταν 
ο ήλιος»: Δαμηλάκης Α., Κυργιαλάνη Α., Κώστα Κ. , Μηλια-
ρά Γ.,  Παπαδόπουλος Μ., Παυλή Α. 

-«Ήρωες», τραγούδι από τη χορωδία. 

 

Μέρος  4ο : η  Απελευθέρωση  

-Απελευθέρωση της Αθήνας:  Δαμηλάκης Α.   

 

-Σκέψεις μαθητών για τον σύγχρονο φασισμό,  

Κύτρου Αρετή. 

 

-« Πέσατε θύματα», από τη χορωδία. 

 

 

-Επίδοση  αριστείων  και βραβείων προόδου. 

 

-Εθνικός ύμνος. 



Μουσική επιμέλεια: Αλιφέρη Πολυτίμη 

 

Σκηνικά: Σπηλιωτάκη Μαργαρίτα 

 

Τεχνική υποστήριξη: Τζήκας Χρήστος 

 

Video-ηχητικά: Προκόπου Μαρία 

 

Power-point: Βλάχου Χρ.- Δασκαλόπουλος χ.    

 

Επιμέλεια  εκδήλωσης: Γεωργούλα Χρ. –Σκοτάδη Β. 


