
 

 

 

 

Ποηήκαηα γηα ηε γηορηή ηοσ ΄40 

 

θαη ηες ζεκαίας 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το έκβιεκα ηες 8ες Μεραρτίας Πεδηθού, ε οποία ήηαλ ε πρώηε  

ποσ ήρζε αληηκέηωπε κε ηης ετζρηθές δσλάκεης. 

 

 



 

ΟΥΗ 

ήκεξα ε παηξίδα καο έρεη γηνξηή θαη πάιη 

Γηνξηάδεη ππεξήθαλε κηα λίθε ηεο κεγάιε. 

αλ ζήκεξα νη Έιιελεο απάληεζαλ ην Όρη 

θαη λίθεζαλ ηνπο Ηηαινύο κε ην όπιν θαη ηε ιόγρε. 

αλ ζήκεξα νη Έιιελεο ηνπο Ηηαινύο ληθήζαλ 

θαη ηελ ειεπζεξία ηνπο κε αίκα εθεξδίζαλ. 

 

ΔΤΙΟΓΖΚΔΛΖ ΚΔΡΑ 

Δπινγεκέλε ηξεηο θνξέο  ηνπ Οθηώβξε απηή ε κέξα, 

πνπ δηώμαλε ηνπο Ηηαινύ απ‟ ηελ Διιάδα πέξα. 

Δπινγεκέλνο ν ιαόο πνπ απάληεζε ην όρη 

επινγεκέλνο ν ζηξαηόο πνπ κε ηε μηθνιόγρε, 

πάλσ ζηελ Πίλδν έγξαςε «Εήησ ε ειεπζεξία» 

Θαη κηα ζειίδα έγξαςε ρξπζή ζηελ ηζηνξία. 

 

28Ζ ΟΘΣΩΒΡΗΟΤ 1940 

Κηα κέξα θζηλνπσξηλή θξύα ρσξίο ιηαθάδα 

νη Ηηαινί ζειήζαλε λα πάξνπλ ηελ Διιάδα. 

Κα νη Έιιελεο απάληεζαλ ΟΥΗ κε έλα ζηόκα 

Δρζξνύ πνδάξη δελ παηά ζην Διιεληθό ην ρώκα. 

Γηαη‟  είλαη ρώκα ηεξό κε αίκα πνηηζκέλν 

θη από ηα ρξόληα ηα παιηά δάθλεο κπξηηέο, ζπαξκέλν. 



  

ΣΖ ΔΙΙΑΓΑ ΣΑ ΠΑΗΓΗΑ  

ηα βνπλά ηεο Αιβαλίαο ηεο Διιάδαο ηα παηδηά 

πνιεκνύλε ηνλ ερζξό καο όια ηνπο κε κηα θαξδηά 

Πνιεκνύλε ζαλ ιηνληάξηα κπξνο ζηελ πξώηε ηε γξακκή 

απ‟ ην ρώκα καο κελ πάξεη ν ερζξόο κηα ζπηζακή. 

Θάλνπλ ηείρνο ηα θνξκηά ηνπο κελ πεξάζεη ε ζθιαβηά 

θαη πξνζθέξνπλ ηε δσή ηνπο γηα ηηκή θαη ιεπηεξηά. 

Γε θνβνύληαη νύηε βόιηα νύηε ρηόλη θαη βνξηά 

θαη ηελ πείλα ηνπο μερλνύλε πάληα γηα ηε ιεπηεξηά. 

 

ΟΥΗ 

Έλα ΟΥΗ ζην ερζξό ζνπ, όπσο έθαλεο θαη πάληα 

βξνληνθώλεζεο Διιάδα θαη ην ζξπιηθό αξάληα! 

Θαη ην πήξαλε ηα ληάηα ηεο παηξίδαο ην ινπινύδη 

Θαη ην θάλαλε κε πίζηε εγεξηήξην  ηξαγνύδη. 

ηηο θνξθέο ςειά ηεο Πίλδνπ ζαλ ζεξηά έρνπλ αλέβεη, 

αλ ηνπο ιείπνπλε ηα όπια ε ςπρή ηνπο πεξηζζεύεη 

 

ΣΟ ΑΡΑΛΣΑ 

Πάλσ ζηεο Πίλδνπ ηηο θνξθέο ζε θάζε θόρε, 

βξνληόιαιν αληηιάιεζε ην ΌΥΗ. 

θη όινη ην μέξνπλ από ηόηε θαη γηα πάληα, 

Αζάλαην πσο είλαη ην αξάληα! 



 

ΓΗΟΡΣΑΕΟΤΚΔ ΣΟ «ΟΥΗ» 

Δζηνιίζακε ηελ ηάμε κε ηεο δάθλεο ηα θισλάξηα 

λα γηνξηάζνπκε θαη θέηνο ηα γελλαία παιηθάξηα. 

Δζηνιίζακε ηελ ηάμε κε σξαία ζεκαηάθηα 

θαη γηνξηάδνπκε ην ΌΥΗ Σνπ ζρνιείνπ καο ηα παηδάθηα. 

ΕΖΣΩ ΕΖΣΩ 

Εήησ δήησ ηνπ ζαξάληα ε γεληά ε ηηκεκέλε, 

πνπ ζηε κλήκε ηεο παηξίδαο αιεζκόλεηε ζα κέλεη. 

ηνλ ηζνιηά θαη ζηνλ θαληάξν ε εηθνζηή νγδόε αλήθεη 

γηαηί απηνί καο εραξίζαλ κε ην αίκα ηνπο ηε λίθε 

ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΔΟΞΑ  

Αο ηξαγνπδήζνπκε παξέα ηξαγνύδηα γηα ηε ιεπηεξηά 

θαη αο πκλήζνπκε θαη πάιη ηε δόμα ηελ παιηθαξηά. 

Σηκή θαη δόμα ζηελ Διιάδα πνπ βξνληνθώλαμε ην ΌΥΗ 

Σηκή θαη δόμα ζηνπο θαληάξνπο πνπ κε ην όπιν θαη ηε ιόγρε 

πνιέκεζαλ κέζα ζηα ρηόληα κε κηα ςπρή κε κηα θαξδηά 

θη έδεημαλ όηη δε ληθάλε ηα όπια αιιά ε θαξδηά. 
 
 

ΣΟ ΟΥΗ  
Σν Όρη ην αζάλαην  πνπ είπεο ην ζαξάληα,  

εράξηζε εηο ηνπο ιανύο,  ηε ιεπηεξηά γηα πάληα.  
 

Έγηλεο θνζκνμάθνπζηε,  ηξηζέλδνμε εξσίδα 
ε Πίλδνο ην βξνληνθσλεί,  αζάλαηε παηξίδα.  

 

 



28 Οθηώβξε 
 

ήκεξα γηνξηάδνπλ όινη θαη ηα πξόζσπα γειάλε 
ζηα ρσξηά ζε θάζε πόιε γηα ηε ιεπηεξηά κηιάλε. 

 
Θαη καο ιέλε νη κεγάινη γηα ηνπο ήξσεο ζηξαηηώηεο, 

πνπ πνιέκεζαλ ζη‟  αιήζεηα ζαλ γελλαίνη παηξηώηεο. 
 

Σα παηδάθηα ζηα εξώα θαηαζέηνπλε ζηεθάληα 
θαη γσ ληώζσ λα θνπληώλεη κεο ηα ζηήζε πεξεθάληα. 

 
 28ε  Οθησβξίνπ 

 
Κε  ραξά  ηελ  θαξηεξνύκε ηε  ζεκεξηλή  γηνξηή 

πνπ  ε  δόμα  ηεο  Διιάδαο πέξα  σο  πέξα  έρεη  αθνπζηεί 
 

Δίλαη  αμέραζηε  ε  κέξα κ' έλα  ΟΥΗ  θαη  έλα  ΔΚΠΡΟ 
ΠΑΛΩ  ΣΟΤ  ΠΑΗΓΗΑ  ΑΔΡΑ πίζσ  θεύγεη  ν  Ηηαιόο. 

 
Ζ  γηνξηή  ηνπ  ΟΥΗ 

 
Θάησ  απ' ηε  ζεκαία ζην  ζρνιεηό  κπξνζηά 

ηα  παηδηά  γηνξηάδνπλ ηα  Διιελόπνπια 
 

ΟΥΗ  ζηνπο  ηπξάλλνπο ΟΥΗ  ζηε  ζθιαβηά 
ΕΉΣΩ  ε  Δηξήλε ΕΖΣΩ  ε  Ιεπηεξηά! 

 
ΣΟ ΟΥΗ ΣΟΤ ΑΡΑΛΣΑ  

 
ηελ ηζηνξία ησλ ιαώλ ζύκβνιν ζα' λαη πάληα 

νη Έιιελεο, ην ΟΥΗ ηνπο θη ν Οθηώβξεο ηνπ αξάληα!  
 

Σ' αεδόλη απ' ηελ Αλαηνιή θαη ηα πνπιηά απ' ηε Γύζε, 
ζ' όιν ηνλ θόζκν ηξαγνπδνύλ θη νη νπξαλνί αληηιαινύλ.  

 
Πσο πάιη ε Διιάδα κηα θνξά ην δξόκν γηα ηε Ιεπηεξηά, 

ην δξόκν γηα ηε Ιεπηεξηά ζηνλ άλζξσπν ζα δείμεη! 
 
 

Πίλδνο 
 

Πάλσ ζηελ Πίλδν ζηεο ηηκήο ηα καξκαξέληα αιώληα 
πνιέκεζαλ νη Έιιελεο κε θξύν θαη κε ρηόληα. 

 
Πνιέκεζαλ γηα ιεπηεξηά ηνπ έζλνπο ηελ πεξεθάληα 

θη ε δόμα ηε ζηεθάλσζε κ‟ ακάξαληα ζηεθάληα. 
 
 



Πάλσ ζηηο Πίλδνπ ηα βνπλά πξνηείλνληαο ηε ιόγρε 
είπε ν ζηξαηόο καο ζηνλ Δρζξό «δελ ζα πεξάζεηο, όρη». 

 
 

Κελ κε βιέπεηε κηθξό 
 

Κελ κε βιέπεηε κηθξό θαη ζαξξείηε πσο δελ μέξσ 
ηη ζεκαίλεη ε Διιάδα γηα εκάο όινπο εδώ ! 

 
Κνπ ‟ρνπλ πεη γηα ην ζαξάληα, πσο έλα θξύν πξσηλό 

δεηήζαλ λα καο πάξνπλ ην άγην ρώκα πνπ παηώ. 
 

Ο παππνύο ηόηε πνπ ιέηε πήγε πάλσ ζηα βνπλά 
λα ζηεξίμεη όπσο ιέεη ην «ΟΥΗ» πνπ είπε ν Κεηαμάο. 

 
Θέισ ηώξα λα θσλάμσ έλα κεγάιν επραξηζηώ 

ζε εζάο πνπ πηα δε δείηε γηα λα ‟καη Έιιελαο εγώ. 
 

 Διιελόπνπιν 
 

Δίκαη ειιελόπνπιν ην ‟ρσ θακάξη. 
Ληώζσ ζηα ζηήζε κνπ θαξδηά ιηνληάξη. 

 
Δίκαη ειιελόπνπιν θη σο ηα ζηεξλά κνπ 

ζα είλαη ειεύζεξα ν λνπο θαη ε θαξδηά κνπ 
 
 

ΔΙΙΖΛΟΠΟΤΙΑ 

 
Δίκαη εγώ κηα Διιελνπνύια  πνπ ζαλ κηα νπιησηνπνύια, 

αγαπώ κε ηελ θαξδηά κνπ  ηελ Παηξίδα ηε γιπθηά κνπ.  
 

Θη αλ ν ερζξόο καο έξζεη πάιη  κε ζθνπό λα καο πξνζβάιεη,  
ΟΥΗ, δε ζα ηνλ αθήζσ θαη ζα ηνπ θσλάμσ: «Πίζσ !!!» 

 
ΓΗΑ ΚΑ ΠΑΗΥΛΗΓΗ Ο ΠΟΙΔΚΟ 

 
Γηα καο παηρλίδη ν πόιεκνο θαη ην ληνπθέθη γιέληη. 
Σα βόιηα πνπ ζθπξίδνπλε, δε ζθηάδνπλ ην ιεβέληε. 

Θη είλαη ραξά, Παηξίδα κνπ, γηα ζε λα πνιεκήζσ 
θαη ηε δσή πνπ κνύ ‟δσζεο, λα ζνπ ηε δώζσ πίζσ. 

Σώξα, πνπ ην άδηθν ηνπ ερζξνύ κε βαζαλίδεη ρέξη, 
γέξνη, γπλαίθεο θαη παηδηά, ζε λα γελνύκε ηαίξη. 

Έλαο ζηξαηόο, κε κηα θαξδηά, ζε κηα θσλή ζ‟ αθνύκε! 
“Διεύζεξα πεζαίλνπκε θαη δνύινη εκείο δε δνύκε” 



 
ηνπο  Ήξσεο 

 
Έλα  ζηεθάλη  όκνξθν πξνζθέξνπκε  ζπζία 

ζε  εζάο  πνπ  καο  ραξίζαηε όκνξθε  ΔΙΔΤΘΔΡΗΑ. 
Θαη  κε  επιάβεηα  πνιύ ζεξκά  παξαθαινύκε 

ηε  κλήκε  ζαο  αζάλαηε εκείο  αλ  ηελ  θξαηνύκε. 
 

 
αλ ηελ παηξίδα κνπ 

 
 

αλ ηελ Παηξίδα κνπ, θακηά ζηνλ θόζκν δελ είλ‟ άιιε, 
λα ‟ρεη γαιάδηνλ νπξαλό, δαληέια η‟ αθξνγηάιη. 

 
Βνπλά, ιαγθάδηα, ξεκαηηέο κνζρνβνινύλ ζπκάξη. 
Υξπζάθη ν ήιηνο δσ ζθνξπά θη αζήκη ην θεγγάξη. 

 
Δδώ θπηξώλεη θη ε ειηά κε η‟ αξγπξά ηα θιώληα. 
Ζ Γόμα εδώ γελλήζεθε απ‟ ηα παιηά ηα ρξόληα 

 

Ζ ΖΚΑΗΑ 

 
Πάληα θη όπνπ ζ‟ αληηθξίδσ, κε ιαρηάξα ζηακαηώ 

θαη πεξήθαλα δαθξύδσ ηαπεηλά ζε ραηξεηώ. 

Όηαλ μάθλνπ ζε ρατδεύεη η‟ αγεξάθη η‟ αιαθξό, 
κνηάδεηο θύκα, πνπ ζαιεύεη κε ρηνλόιεπθν αθξό. 

Θη ν ζηαπξόο πνπ ιακππξίδεη ζηελ ςειή ζνπ θνξπθή 
είλ‟ ν θάξνο πνπ θσηίδεη κηαλ ειπίδα καο θξπθή. 

Θη απ‟ ηα ζηήζε κνπ αλεβαίλεη κηα ραξνύκελε θσλή 
λά „ζαη πάληα δνμαζκέλε, σ! εκαία γαιαλή. 

Ζ ΖΚΑΗΑ 

Σε ζεκαία κνπ θξαηώ θαη κε θακάξη πεξπαηώ 

Σελ αλεκίδσ πην ςειά ηελ βιέπεη ν ήιηνο θαη γειά. 

Γηα ράξε ηεο θη νπξαλόο γίλεηαη αθόκα πην ιακπξόο. 

Σε δείρλσ ηώξα ζην γηαιό ην θύκα πηάλεη ην ρνξό 

Γ. Θξόθνο 



 

Ζ ΖΚΑΗΑ 

 
Απηό είλαη ην ηεξό παλί, ην γαιαλό θαη η‟ άζπξν 

θνκκάηη απ‟ αλνημηάηηθν θαη μάζηεξν νπξαλό 
πνπ‟ λαη ιεπθό ζαλ ηνλ αθξό, ηνπ θύκαηνο πνπ αλζίδεη 

ζε πεξηγηάιη νιόκνξθν, ζε πέιαν καθξηλό. 

 
Ζ ζεκαία 

 
Γπν θπκαηάθηα ζάιαζζα, δπν ζπλλεθάθηα ρηόλη 

θη έλα ζηαπξό κεζνύξαλα ςειά ε παηξίδα πςώλεη. 
 

Καο μεδηπιώλεη νιόραξε πεξήθαλε θη σξαία 
ηε γαιαλή, ηελ έλδνμε ειιεληθή ζεκαία. 

 
Σε βιέπσ θαη θαξδηνθηππώ, ηε ηξαγνπδώ κε ράξε 

θαη ιεύηεξε ηελ εθξαηώ ζαλ άμην παιηθάξη. 
 

εκαία 
 

Γεηα ζνπ , ζεκαία γαιαλή ,εκαία δνμαζκέλε ! 
Φσηίδεηο ηελ Διιάδα καο θαη είζαη επινγεκέλε . 

 

' έρνπκε θιείζεη ζηελ ςπρή ,  βαζηά κεζ' ζηελ θαξδηά καο , 
θη όπνπ ζηεζείο , πεξήθαλα  θξαηάο ηελ ιεπηεξηά καο . 

 
εκαία καο ε Δηξήλε 

 
Διάηε παηδηά λα θάλνπκε ζεκαία ηελ εηξήλε. 

Διάηε παηδηά λα θιείζνπκε  ηνλ πόιεκν ζηε ζπειηά 
Σα ρέξηα καο λα ελώζνπκε θη ππόζρεζε λα δώζνπκε 

Πσο ζηε δηθή καο ηελ θαξδηά Δηξήλε ζ‟ αλζίζεη παηδηά. 
 
 

Δηξήλε 

Σ' όλεηξν ηνπ παηδηνύ είλαη ε εηξήλε  
Σ' όλεηξν ηεο κάλαο είλαη ε εηξήλε  

Σα ιόγηα ηεο αγάπεο θάησ απ' ηα δέληξα  
είλαη ε εηξήλε  

 
Ο παηέξαο πνπ γπξλάεη η' απόβξαδν 
 κ' έλα θαξδύ ρακόγειν ζηα κάηηα  



κ' έλα δεκπίιη ζηα ρέξηα ηνπ γεκάην θξνύηα  
θαη νη ζηαγόλεο ηνπ ηδξώηα ζην κέησπό ηνπ  

είλαη όπσο νη ζηαγόλεο ηνπ ζηακληνύ  
πνπ παγώλεη ην λεξό ζην παξάζπξν,  

είλαη ε εηξήλε. 
 

Γ.Ρηηζνο 
 

 
Δηξήλε 

Σ' όλεηξν ηνπ παηδηνύ είλαη ε εηξήλε  
Σ' όλεηξν ηεο κάλαο είλαη ε εηξήλε  

Σα ιόγηα ηεο αγάπεο θάησ απ' ηα δέληξα  
είλαη ε εηξήλε  

 
Ο παηέξαο πνπ γπξλάεη η' απόβξαδν 
 κ' έλα θαξδύ ρακόγειν ζηα κάηηα  

κ' έλα δεκπίιη ζηα ρέξηα ηνπ γεκάην θξνύηα  
θαη νη ζηαγόλεο ηνπ ηδξώηα ζην κέησπό ηνπ  

είλαη όπσο νη ζηαγόλεο ηνπ ζηακληνύ  
πνπ παγώλεη ην λεξό ζην παξάζπξν,  

είλαη ε εηξήλε. 
 

Γ.Ρηηζνο 
 
 

Θέισ 
 

Θέισ λα δήζσ ζ‟ έλαλ θόζκν όκνξθν θαη εηξεληθό 
πνπ όινη λα κε αγαπάλε θαη όινπο λα ηνπο αγαπώ. 

 
Λα ζηακαηήζνπλ νη πνιέκνη λα δήζνπλ όινη κε ραξά 

θη όπια ζηα ρέξηα ηνπο κελ πάξνπλ νη άλζξσπν άιιε θνξά. 
 

 
Δηξήλε 

 
ε  θάζε  Δζληθή  γηνξηή είκαη  πεξήθαλν  πνιύ 

ληώζσ  κηα  ραξά  κεγάιε πνπ  δελ  ζθύβσ  ην  θεθάιη 
 

Θαη  ζθέθηνκαη  πσο  νη  ιανί πνπ  έρνπλ  πόιεκν  ζηε  γε 
ηώξα  πξέπεη  λα  θαζίζνπλ θαη  ην  πξόβιεκα  λα  ιύζνπλ. 

 
Ζ  έρζξα  ηνπο  λα  μεραζηεί θαη  ζπκθσλία  λα  γξαθεί 
" Πόιεκνο  πνηέ  κε  γίλεη  πάληα  λα 'ρνπκε  ΔΗΡΖΛΖ " 

 
 



 
 

Ο  Ληνύηζε 

Βάδεη ν Ληνύηζε ηε ζηνιή ηνπ 

Θαη ηε ζθνύθηα ηελ θαιή ηνπ 
κ' όια ηα θηεξά , κ' όια ηα θηεξά . 

θαη κηα λύρηα κε θεγγάξη 
ηελ Διιάδα πάεη λα πάξεη 

βξε ηνλ θνπθαξά , βξε ηνλ θνπθαξά . 

Ωρ !! ηνλ ηζνιηά καο ηνλ ιεβέληε 
βξίζθεη ζηα βνπλά 

θαη ηαξάδεη ηνλ αθέληε ην καθαξνλά . 
Αρ , Σζηάλν , ζα ηξειαζώ, Σζηάλν 

Κε ην ρακόγειν ζηα ρείιε, 
πάλ' νη θαληάξνη καο κπξνζηά 

θαη γίλαλε νη Ηηαινί ξεδίιη  
γηαη' ε θαξδηά ηνπο δελ βαζηά 

Θνξόηδν Κνπζνιίλη  
 

Κε ην ρακόγειν ζηα ρείιε,  πάλ' νη θαληάξνη καο κπξνζηά  
θαη γίλαλε νη Ηηαινί ξεδίιη,  γηαη' ε θαξδηά ηνπο δελ βαζηά.  

 

Θνξόηδν Κνπζνιίλη,  θαλείο ζαο δελ ζα κείλεη,  
εζύ θαη ε Ηηαιία,  ε παηξίδα ζνπ ε γεινία, ηξέκεηε όινη ην ραθί.  

 
Γελ έρεη δηόινπ κπέζα  θη όηαλ ζα κπνύκε κέζα,  

αθόκε θαη ζηε Ρώκε γαιαλόιεπθε  ζα πςώζνπκε ζεκαία ειιεληθή.  
 

Βξέρεη θαη θάησ από ηελ ηέληα,  δελ θάλνπλ βήκα πξνο ηα κπξνο  

θαη γξάθνπλ η' αλαθνηλσζέληα,  θηαίεη ν θαθόο θαηξόο.  
 

Θνξόηδν Κνπζνιίλη,  θαλείο ζαο δελ ζα κείλεη,  

εζύ θαη ε Ηηαιία,  ε παηξίδα ζνπ ε γεινία, ηξέκεηε όινη ην ραθί .  
 

 
 


