
25η Μαρτίου 1821

ΔΙΕΛΕΞΕ  ΤΟ ΠΟΙΗΜΑ ΣΟΥ…
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Θούριος
(Ρήγας Φεραίος ή Βελεστινλής

Ως πότε παλικάρια να ζούµε στα στενά,

Mονάχοι σα λιοντάρια, σταις ράχαις στα 

βουνά;

Σπηλιές να κατοικούµεν, να βλέπωµεν 

κλαδιά,

Nα φεύγωµ’ απ’ τον Kόσµον, για την πικρή 

σκλαβιά.σκλαβιά.

Nα χάνωµεν αδέλφια, Πατρίδα, και Γονείς,

Tους φίλους, τα παιδιά µας, κι’ όλους τους 

συγγενείς.

Καλλιώ ‘ναι µιας ώρας ελεύθερη ζωή,

Παρά σαράντα χρόνοι σκλαβιά, και 

φυλακή.
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Ελεύθεροι πολιορκημένοι 
(Διονύσιος Σολωμός)
(απόσπασμα από το Β’ 
σχεδίασμα)
Άκρα του τάφου σιωπή στον 
κάμπο βασιλεύει·
λαλεί πουλί, παίρνει σπυρί, κι 
η μάνα το ζηλεύει.
Τα μάτια η πείνα εμαύρισε· 
στα μάτια η μάνα μνέει·
στέκει ο Σουλιώτης ο καλός στέκει ο Σουλιώτης ο καλός 
παράμερα καί κλαίει:
«Έρμο τουφέκι σκοτεινό, τι 
σ’ έχω γω στο χέρι;
οπού συ μού ΄γινες βαρύ κι ο 
Αγαρηνός το ξέρει».
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ΜΙΑΟΥΛΗΣ

Της Ύδρας γέννημα εγώ
τους Τούρκους πολεμούσα
για σε πατρίδα μου γλυκιά

έκανα ό,τι μπορούσα.
Τα πλούτη, τα καράβια μουΤα πλούτη, τα καράβια μου

τα χάρισα σε σένα
και τώρα τα ελληνόπουλα

ζούνε ευτυχισμένα.

4



ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ

Στρατηγέ 
Κολοκοτρώνη

γέρο του Μωριά
το σπαθί σου 
λευτερώνει

κάστρα και χωριά.
Της παλικαριάς το Της παλικαριάς το 

κάστρο
είσαι το τρανό

και της λευτεριάς 
το άστρο

ΤΟ ΠΙΟ ΦΩΤΕΙΝΟ
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ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑ

Στις θάλασσες πολέμησα
με λένε Λασκαρίνα
και στον αγώνα έγινα
γενναία Μπουμπουλίνα.
Στη θάλασσα κι άλλα παιδιάΣτη θάλασσα κι άλλα παιδιά
μαζί μου αντρειωμένα
πολέμησαν με μια ψυχή
κι έγιναν δοξασμένα.
Είμαι πολύ περήφανη
που έγινα θυσία
τώρα στην Ελλάδα μας
λάμπει ελευθερία.
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ΟΙ ΗΡΩΕΣ ΤΟΥ 1821 

Ήρωες τιμημένοι
λεβέντες, παλικάρια
του ‘21 αθάνατοι
φανήκατε λιοντάρια.
Η δόξα σας φωτίζει
φανήκατε λιοντάρια.
Η δόξα σας φωτίζει
όλη την οικουμένη
και η μορφή σας μοιάζει
σαν να 'ναι αγιασμένη.
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25η του Μαρτιού
Χρόνια πολλά αμέτρητα

ήτανε σκλαβωμένη
η όμορφη Ελλάδα μας
που είναι τιμημένη.

Μια μέρα σαν και σήμερα
τ’ αθάνατα παιδιά της
όλα μαζί ορκίστηκαν

για την ελευθεριά της.για την ελευθεριά της.
Πολέμησαν και νίκησαν

σε θάλασσες και όρη
και λευτεριά ξανάδωσαν
στη σκλαβωμένη κόρη.
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ΛΕΝΩ ΜΠΟΤΣΑΡΗ

Όλες οι καπετάνισσες από το Κακοσούλι
όλες την Άρτα πέρασαν, τα Γιάννινα τις πάνε
σκλαβώθηκαν οι αρφανές, σκλαβώθηκαν οι μαύρες
κι η Λένω δεν επέρασε δεν την επήραν σκλάβα.
Μόν’ πήρε δίπλα τα βουνά, δίπλα τα κορφοβούνια,
σέρνει τουφέκι σισανέ κι εγγλέζικα κουμπούρια,σέρνει τουφέκι σισανέ κι εγγλέζικα κουμπούρια,
έχει και στη μεσούλα της σπαθί μαλαματένιο.
Πέντε Τούρκοι την κυνηγούν, πέντε τζοχανταραίοι.
«Τούρκοι, για μην παιδεύεστε, μην έρχεστε σιμά μου,
σέρνω φουσέκια στην ποδιά και βόλια στις μπαλάσκες.
-Κόρη, για ρίξε τ’ άρματα, γλίτωσε τη ζωή σου.
-Τι λέτε, μωρ’ παλιότουρκοι και σεις παλιοζαγάρια;
Εγώ είμαι η Λένω Μπότσαρη, η αδερφή του Γιάννη
και ζωντανή δεν πιάνουμαι εις των Τουρκών τα χέρια.»
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ΥΜΝΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΝ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ
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ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Να ‘χα τη λεβεντιά λιγάκι,
του Γιώργη του Καραϊσκάκη,
τον τύραννο να πολεμούσα
και τους σουλτάνους να νικούσα,
τσάμικο να ‘στηνα στη μάχη,
στην αψηλότερη τη ράχη,στην αψηλότερη τη ράχη,
την λεβεντιά σου τιμημένε,
Καραΐσκάκη δοξασμένε.
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Ο ΗΡΩΑΣ

Μη με βλέπετε μικρό
έχω φλόγα στην καρδιά
κι αγαπώ πολύ πολύ
την Πατρίδα τη γλυκιά.

Ήρωας στ΄ αληθινά
κάποια μέρα θα γενώ
κι αν η Ελλάδα χρειασθεί

θα μια πάντα εδώ!.
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25η Μαρτίου 1821
Χρόνια πολλά αμέτρητα
ήτανε σκλαβωμένη
η όμορφη Ελλάδα μας
που είναι τιμημένη.

Μια μέρα σαν και 
σήμερα
τ’ αθάνατα παιδιά τηςτ’ αθάνατα παιδιά της
όλα μαζί 
ορκίστηκαν
για την ελευθεριά της.

Πολέμησαν και νίκησαν
σε θάλασσες και όρη
και λευτεριά ξανάδωσαν
στη σκλαβωμένη κόρη.
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ΣΟΥΛΙΩΤΙΣΣΕΣ
Έχε γεια καημένε κόσμε
έχε γεια γλυκιά ζωή
Έχετε γεια βρυσούλες
λόγγοι βουνά ραχούλες
έχετε γεια βρυσούλες
κι εσείς Σουλιωτοπούλες
Στη στεριά δε ζει το ψάριΣτη στεριά δε ζει το ψάρι
ούτε ανθός στην αμμουδιά
Έχετε γεια βρυσούλες
λόγγοι βουνά ραχούλες
έχετε γεια βρυσούλες
κι εσείς Σουλιωτοπούλες
Κι οι Σουλιώτισσες δε ζούνε
δίχως την ελευθεριά
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Εικοσιπέντε του Μαρτιού
το Αγγελούδι εκείνο,
κατέβηκε στην Παναγιά
της έδωσε τον κρίνο.

Την ίδια μέρα διάλεξαν
οι Έλληνες και πάλι,
τα άρματα αρπάξανε

Ευαγγελισμός της Θεοτόκου

τα άρματα αρπάξανε
σηκώσαν το κεφάλι.

Διπλή είναι σήμερα γιορτή,
διπλή και η χαρά,
γιορτάζει η πατρίδα μας
μαζί και η Παναγιά.
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ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Ή ΘΑΝΑΤΟΣ
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ΤΕΛΟΣΤΕΛΟΣ
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