
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Οι μαθητές του 12ου Δημοτικού Σχολείου Καβάλας,
σας προσκαλούν στον εορτασμό της εθνικής επετείου 

της 28ης Οκτωβρίου 1940,
που θα πραγματοποιηθεί

την Παρασκευή 26 Οκτωβρίου 2012 στις 9.30π.μ.,
στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημοτικού Ωδείου 

Καβάλας (Γ. Παπαϊωάννου).

Η παρουσία σας θα μας δώσει μεγάλη χαρά.



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 «Λίγα λόγια για τη σημερινή εορτή» - Χαιρετισμός. 
-«Η σημαία», ποίημα από τους/τις μαθητές/τριες της Δ1 
τάξης.
         

 «Στο σταθμό», θεατρικό από τους/τις μαθητές/τριες  
της  Γ΄τάξης.
-«Οι ήρωες», ποίημα από τους/τις μαθητές/τριες της Δ1 
τάξης.

       -«Ο μικρός στρατιώτης»-τραγούδι.
                               ~Στίχοι: Δημήτρης Χριστοδούλου
                               ~Μουσική: Λίνος Κόκοτος

 «Στο μέτωπο», θεατρικό από τους/τις μαθητές/τριες  
της  Γ΄τάξης.
-«Ξαναγυρίζει» ,ποίημα από τους/τις μαθητές/τριες της 
Δ1 τάξης.
- «Πήραμε τ’ Αργυρόκαστρο» -τραγούδι.
~Στίχοι: Πυθαγόρας ~ Μουσική: Γιώργος Κατσαρός

 «Ελλάδα», ποίημα από τους/τιςμαθητές/τριες της Δ1 
τάξης.
- Γυναίκες Ηπειρώτισσες(τραγούδι)
~Στίχοι: Πυθαγόρας~Μουσική: Γιώργος Κατσαρός

 «28η Οκτωβρίου 1940», θεατρικό από τους/τις 
μαθητές/τριες της Δ2 τάξης.
-«Εμείς που μείναμε»-τραγούδι.

 ~Στίχοι:Ν.Γκάτσος
~Μουσική:Σταύρος Ξαρχάκος

 «Εθνικός Ύμνος»
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που θα πραγματοποιηθεί


την Παρασκευή 26 Οκτωβρίου 2012 στις 9.30π.μ.,


στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημοτικού Ωδείου Καβάλας (Γ. Παπαϊωάννου).
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