
 

 

 

 
Οι υπεύθυνες καθηγήτριες ευχαριστούμε θερμά τα παιδιά που 

συμμετείχαν στη γιορτή και εργάστηκαν για αυτήν την εκδήλωση 

που την αφιερώνουμε στη μνήμη όλων όσων θυσιάστηκαν για την 

πατρίδα, την ελευθερία και την εθνική μας ανεξαρτησία. 

"ΟΛΒΙΟΣ ΟΣΤΙΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΣΧΕ ΜΑΘΗΣΙΝ" 

(Ευριπίδης) 

Ευτυχισμένοι όσοι από την ιστορία τους έχουν μάθει                                                              

3ο Γυμνάσιο Αμαρουσίου 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

25η Μαρτίου 2018 

 
 

Όσοι το χάλκεον χέρι 

βαρύ του φόβου αισθάνονται 

ζυγόν δουλείας ας έχωσι. 

θέλει αρετήν και τόλμην  

η ελευθερία 

   Ανδρέας Κάλβος 



 

 

 

 

 “Τη υπερμάχω” από τη Μαριαλένα 

Εμμανουηλίδη  

Το Χρονικό των γεγονότων διαβάζουν 

διαδοχικά οι Αθανασία Οικονόμου, Έβελη 

Θεοδοσίου, Βασιλική Γκεζερλή 

 “Επέκταση της οθωμανικής αυτοκρατορίας” 

(προβολή video) 

 “Ο μαρμαρωμένος βασιλιάς”  (προβολή video) 

 “Των Κολοκοτροναίων”, Δημοτικό από τον 

Γιώργο Πετρόπουλο 

 “Κλέφτικη ζωή”, τραγούδι από τη χορωδία 

 “Ο Σαμουήλ”, Αρ. Βαλαωρίτη από τον Γιώργο 

Σκορδιαλό 

 “Της Λένως Μπότσαρη”, Δημοτικό από την 

Αργυρώ Μανδύλη 

 “Το κρυφό σχολειό”, Ι. Πολέμη από την 

Ευαγγελία Αναστασιάδη 

 “ Ο Θούριος”, τραγούδι από τη χορωδία 

 “Ο Όρκος των Φιλικών”, από τον Γιώργο 

Σαββίδη 

 “Εις Σάμον” , ωδή του Ανδρέα Κάλβου από 

την Άννα- Μαρία Δημαρέλη 

 “Να’ τανε το ‘21”, τραγούδι από τη χορωδία 

 “Μπουμπουλίνα”, Μυρτιώτισσας από την 

Έλενα Σταματοπούλου 

 “Θερμοπύλες”, Κ. Καβάφη (προβολή video) 

 

 

 

 

 

 “Η πείνα στο Μεσολόγγι” (προβολή video) 

 “Ελεύθεροι Πολιορκημένοι” Σχεδίασμα Α’, 

Δ.Σολωμού από τη Νικολέττα Γαλανάκου 

 “Η γυναίκα της Ζάκυθος”, Δ.Σολωμού από τη 

Ναταλί Χύσα 

 “Το Ελληνόπουλο”, Β. Ουγκώ από την Κατερίνα 

Γκούλτα 

 “‘Ύμνος εις την Ελευθερίαν” (Η Διχόνοια), Δ. 

Σολωμού από τη Νικολίνα Γκούλτα 

 “Απομνημονεύματα” (Είμαστε στο εμείς), Ι. 

Μακρυγιάννη από τον Στέλιο Μουάτσο 

 “Μαλαματένια λόγια”, τραγούδι από τη χορωδία 

 “Η 25η Μαρτίου” , Στ. Σπεράντσα από τη 

Δέσποινα Καραμεσάλη 

 “Τσάμικος ” , Ν. Γκάτσου (προβολή video) 

 “10 παλικάρια”, τραγούδι από τη χορωδία 

 Επίλογος  

 Παραδοσιακοί Χοροί (επιμέλεια από την κ. Δώρα 

Αλεξοπούλου) 

 Εθνικός Ύμνος 

 

Την επιμέλεια της χορωδίας έχει η κ. Κωστούλα. 

Μουσικά όργανα παίζουν οι Κωστής Γρίβας 

(κιθάρα), Μαρκέλλα Σταμελοπούλου (κιθάρα), 

Χάρης Γκουζής (αρμόνιο). Τραγούδι από την 

Αρτέμιδα Χλωρού. 

 

 


