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Σήμερα, 27 Οκτωβρίου 2015 το πρωί, πραγματοποιήθηκαν οι εκδηλώσεις για την 

εθνική επέτειο του έπους '40 στο σχολικό μας συγκρότημα. 

Αρχικά, ο Δ/ντης του 11ου Δημ. Σχολείου κ. Λεωνίδας Κλουκίνας και η Δ/ντρια 

του 63ου Δημ. Σχολείου κα Αναστασία Σκανδάλη ανέγνωσαν τα πρακτικά ορισμού 

σημαιοφόρων και παραστατών και στη συνέχεια οι μαθητές παρέλασαν στο χώρο του 

σχολείου. Πλήθος γονέων χειροκρότησαν τα παιδιά, που αύριο 28 Οκτωβρίου θα μας 

εκπροσωπήσουν στην μεγάλη παρέλαση του Δήμου Αθηναίων στο Σύνταγμα. 

Υπεύθυνοι για το Α΄ μέρος της εκδήλωσης ήταν οι εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής κ. 

Αλέξανδρος Κατσώρας και κα Ευαγγελία Αθανασού. 

Στο Β΄ μέρος, τα παιδιά των Α΄, Β΄και Ε΄ τάξεων του 63ου Δημοτικού Σχολείου 

Αθήνας "ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ" παρουσίασαν ένα σύντομο χρονικό της περιόδου 1940 - 

1944 με ποιήματα, τραγούδια και θεατρικά σκετς της εποχής εκείνης (Σ. Βέμπο, Δ. 

Ψαθάς κ.α). Στο χρονικό παρουσιάστηκαν θέματα γύρω από την κήρυξη του πολέμου, 

την επιστράτευση, την πορεία και τις μάχες στο μέτωπο, την αντίσταση των παιδιών 

απέναντι στους Γερμανούς κατακτητές. Το χρονικό έκλεισε με ένα ιδιότυπο θεατρικό, 

που μιλούσε για την αιώνια πάλη μεταξύ Πολέμου και Ειρήνης και την πορεία των 

παιδιών στο προαύλιο, φωνάζοντας συνθήματα γι' αυτήν!!! Υπεύθυνοι για το Β΄ μέρος 

της γιορτής ήταν οι εκπαιδευτικοί Κων/νος Τσαμουράς, Θεοδώρα Μάρκου, Γιώργος 

Πασιόπουλος και Βασιλική Ρόζη. 
 

  
 

Συγχρόνως, στα ταμπλό της εισόδου του σχολικού συγκροτήματος εκτέθηκαν οι 

ομαδικές εργασίες των παιδιών της Στ΄2 τάξης που έγιναν υπό την καθοδήγηση της 

δασκάλας τους κας Ντίνας Ρέππα, με τίτλο "Αντιφασιστικός αγώνας των λαών: ΠΟΤΕ 

ΞΑΝΑ ΠΟΛΕΜΟΣ - ΠΟΤΕ ΞΑΝΑ ΦΑΣΙΣΜΟΣ". 

 

 



 

Η εκδήλωση έκλεισε με σύντομο χαιρετισμό της Δ/ντριας του 63ου Δημοτικού 

Σχολείου Αθήνας "ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ" κας Αναστασίας Σκανδάλη. 

Τέλος, τα παιδιά που έλαβαν μέρος στην εκδήλωση αυτή, νιώθουν την ανάγκη 

να ευχαριστήσουν όλους όσους βοήθησαν στην πραγματοποίηση της!!! 

 

Χρόνια Πολλά και πάντα Ελεύθεροι!!! 

 

 
 

Πηγή : Ιστοσελίδα του 63ου  Δημοτικού Σχολείου Αθηνών  

 http://63ritsosdimath.webnode.gr/news/neo-oi-ekdiloseis-gia-tin-ethniki-epeteio/  
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Φωτογραφικό υλικό : Κλουκίνας Λεωνίδας 


