
 
   
 
 

«Λίγο ακόμα 
 θα ιδούμε τις αμυγδαλιές να ανθίζουν  
τα μάρμαρα να λάμπουν στον Ήλιο  
τη θάλασσα να κυματίζει 
 λίγο ακόμα 
 να σηκωθούμε λίγο ψηλότερα» 
                                                                    (Γιώργος Σεφέρης) 
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Π ρ ό γ ρ α μ μ α     Γι  ο ρ τ ή ς  

1. Ένα το χελιδόνι, τραγούδι με τη φωνή  του Γρηγόρη 

Μπιθικώτση και  μουσική του Μίκη Θεοδωράκη. 

2.Το Χρονικό της εξέγερσης (1), διαβάζει  ο μαθητής της  γ΄ 

γυμνασίου  Γιώργος  Σάρλης.  

3. Μικρός τύμβος (17 Νοεμβρίου 1973), , ποίημα του 

Νικηφόρου Βρεττάκου, απαγγέλλει  ο  μαθητής της γ΄ γυμνασίου  

Κωνσταντίνος Αδαμόπουλος,   

 4.Το Χρονικό της εξέγερσης (2), διαβάζει η  μαθήτρια της  

Α΄λυκείου  Δώρα Τσικρικού. 

5. Τα κάγκελα, ποίημα της Κωστούλας  Μητροπούλου, 

απαγγέλλει ο μαθητής της  γ΄γυμνασίου  Ηλίας Σινάπης. 

6. Ομπρός βοηθάτε να σηκώσουμε τον ήλιο, Μίκης 

Θεοδωράκης μουσική,  Άγγελος Σικελιανός  στίχοι. Ερμηνεύει η 

χορωδία του σχολείου μας. 

7.Το Χρονικό της εξέγερσης (3), διαβάζει η  μαθήτρια της  

Α΄λυκείου  Αθηνά Γιαννοπούλου. 

8. Φοβάμαι, ποίημα του Μανώλη Αναγνωστἀκη, απαγγέλλει ο 

μαθητής της γ΄ γυμνασίου  Άγγελος Μητσέσης. 

 9. Μήνυμα,   ποίημα απαγγέλλει ο μαθητής της γ΄ γυμνασίου 

Αλέξανδρος Ματθιόπουλος 

10.Το Χρονικό της εξέγερσης (4), διαβάζει ο μαθητής της  γ΄ 

γυμνασίου  Γιώργος  Σάρλης.  

11. Μαλαματένια λόγια,  μουσικό διάλειμμα  με τον Βασίλη 

Παπακωσταντίνου 

 

 

 

12. Το Χρονικό της εξέγερσης (5), διαβάζει η  μαθήτρια της  

Α΄λυκείου  Αθηνά Γιαννοπούλου. 

13. Το Χρονικό της εξέγερσης (6), διαβάζει η  μαθήτρια της  

Α΄λυκείου  Δώρα Τσικρικού. 

14.Το Χρονικό της εξέγερσης (7),   διαβάζει  ο μαθητής της  γ΄ 

γυμνασίου  Γιώργος  Σάρλης.  

15. Δοκίμιο ΄73-΄74, ποίημα του Τάκη Σινόπουλου , απαγγέλλει η 

μαθήτρια της Α΄λυκείου Μαρήλια Τροχάτου. 

16. Το Χρονικό της εξέγερσης (8), διαβάζει  η  μαθήτρια της  

Α΄λυκείου  Δώρα Τσικρικού. 

17. Λίγο ακόμα, τραγούδι, Μίκης Θεοδωράκης , μουσική, Γιώργος 

Σεφέρης, στίχοι. Ερμηνεύει η χορωδία του σχολείου μας. 

18. Η ιστορία μιας νύχτας, θεατρικό -διασκευή Δημήτρη  

Μαριόλη, συμμετέχουν  οι μαθητές :  Δημήτρης Φωτάκης, Σταυρούλα 

Κουντούρη, Γιώργος Τσορόπουλος, Παναγιώτης Δημητρόπουλος, 

Σωτήρης Αντωνόπουλος, Κωνσταντίνος Βαμβακάς, Μαρία Τζιοκόλα, 

Δημήτρης Ζαρρέας  και Αγάπη –Ελπίδα  Λαπιώτη. 

19. Μετά τη γιορτή οι μαθητές που συμμετείχαν  θα καταθέσουν τους 

προβληματισμούς τους και θα συζητήσουν με τους συμμαθητές τους    

διαχρονικά  μηνύματα που προκύπτουν  από το αφιέρωμα.  

 

                                   Επιμέλεια Γιορτής : Γεωργία Τσαγκάνη, Γιώτα Λόντου 

                                  Επιμέλεια Μουσικής: Κωνσταντίνα Κορμά 

  


