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ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

 
     Σας καλωσορίζουμε στη σχολική μας γιορτή.  

Μια γιορτή αφιερωμένη στην Ελευθερία, στην Αξιοπρέπεια, στον Ηρωισμό και στο 

Θαύμα που έζησε και έπραξε ένας λαός για τον οποίο είμαστε πολύ περήφανοι! 

 

Σήμερα, 27 Οκτωβρίου, γιορτάζουμε και τιμούμε την ελληνική σημαία. 

 

Αύριο, 28 Οκτωβρίου, θυμόμαστε και τιμούμε το Έπος του 1940.  

 

Θα ξεκινήσουμε με ένα μικρό αφιέρωμα στο ιερό μας σύμβολο, τη σημαία μας.  

 

 

 
27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ ΠΡΙΝ ΤΟ 1978 Η πρώτη ελληνική σημαία με το λευκό σταυρό σε γαλάζιο  φόντο, 

σχεδιάστηκε, υφάνθηκε, ευλογήθηκε και υψώθηκε στη Μονή Ευαγγελιστρίας στη 

Σκιάθο το 1807. Σ’ ορκίστηκαν οι αγωνιστές του 1821. Αυτή ήταν η επίσημη 

ελληνική σημαία μας ως το 1978. 

ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

 Το 1978 η «ναυτική» σημαία αλλάζει και δίνει τη θέση της, σ’ αυτήν με 

τις οριζόντιες λευκές και γαλάζιες ρίγες. Έχει σταυρό, που είναι το σύμβολο της 

Ορθόδοξης Ελλάδας και όλου του Ελληνισμού και εννιά γαλανόλευκες ρίγες.  

 

Εννιά! Όσες και οι συλλαβές του εθνικού επαναστατικού μας συνθήματος: 

«Ε ΛΕΥΘΕ Ρ Ι Α  Ή  ΘΑΝ Α ΤΟΣ ».  

  

Γ΄ ΤΑΞΗ 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B5%CF%85%CE%BA%CF%8C
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BA%CE%B9%CE%AC%CE%B8%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/1807
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ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΗΜΑΙΑ 

Α΄ ΤΑΞΗ 

Η ΣΗΜΑΙΑ 

Ω, σημαία ! Είσ' Ελλάδα ! 

Μ' ένα «ταν «ή επί «τας» ,  

Των προγόνων μας τη δάδα  

μια ιδέα την κρατάς .  

Ω, σημαία τιμημένη !  

Σαν τραγούδι της αυγής ,  

Στους αιώνες δοξασμένη , 

Πάντα εμπρός μας οδηγείς . 

 

Γ΄ ΤΑΞΗ 

Ω! ΣΗΜΑΙΑ 

Γεια σου , σημαία γαλανή , 

Σημαία δοξασμένη !  

Φωτίζεις την Ελλάδα μας  

Και είσαι ευλογημένη .  

Σ' έχουμε κλείσει στην ψυχή ,  

βαθιά μεσ' στην καρδιά μας ,  

κι όπου στηθείς , περήφανα  

κρατάς την λευτεριά μας . 

 

 

Δ΄ ΤΑΞΗ 

 

Η ΣΗΜΑΙΑ 

 

Αυτό είναι το ιερό πανί, το γαλανό και τ’ άσπρο 

κομμάτι απ’ ανοιξιάτικο και ξάστερο ουρανό 

που’ ναι λευκό σαν τον αφρό, του κύματος που ανθίζει 

σε περιγιάλι ολόμορφο, σε πέλαο μακρινό. 

Αυτό είναι το ιερό πανί, που όταν περνάει μπροστά μας 

υγραίνονται τα βλέφαρα και σπαρταράει η καρδιά. 

Έκλαψαν μάτια και καρδιές, επάνω της κι οι κόρες 

τις νύχτες την υφαίνανε κρυφά στον αργαλειό. 

Είναι η σημαία, τη βλόγησαν παπάδες μ’ άσπρα γένια 

μες στης σκλαβιάς το τρίσβαθο κι απόκρυφο σχολειό 

είναι μια αθάνατη πνοή, που ορμάει να ζωντανέψει 

με ανατριχίλα ανέκφραστη το δίχρωμο πανί. 
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28η Οκτωβρίου 1940 –

Το μεγάλο «ΟΧΙ», ένα εθνικό θαύμα υπό  τη Σκέπη της 
Υπερμάχου Στρατηγού

Συνεχίζουμε τη μικρή μας γιορτή με το αφιέρωμά μας στο 

μεγάλο ΟΧΙ. 

Στο ΟΧΙ που βροντοφώναξαν οι Έλληνες στις 28 Οκτωβρίου του 1940.   

Μ’ αυτό το αφιέρωμα εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας σε όλους τους 

πρωταγωνιστές του 1940.  

Προσφέρουμε ευγνωμοσύνη και σαν άτομα και σαν λαός.  

Ευγνωμοσύνη για την παλαιά, αλλά και την πρόσφατη ιστορία μας. 

 

Η εικόνα της 
Παναγίας του Ορχομενού. 

Αγιογραφήθηκε με έξοδα  ενός 
Γερμανού διοικητή των Ναζί, που 

το Σεπτέμβριο του 1942 
επιχείρησε την καταστροφή του 

Ορχομενού.  Η επιχείρηση 
ματαιώθηκε γιατί τα τανκς των 

Ναζί ακινητοποιήθηκαν.

Λαοί, που λησμονούν την ιστορία τους, είναι καταδικασμένοι σε 

αφανισμό.  

Και ο λαός μας, δεν είναι γραφτό να αφανιστεί γιατί τον σκεπάζει η Παναγία 

μας.  

Αυτή ,που τον σκέπασε και τότε στα βουνά της Αλβανίας.  

Αυτή, που την είδαν ολοζώντανη στα πεδία της μάχης να σκεπάζει τα παλικάρια 

μας. 

 

Κι όσοι επέζησαν, γύρισαν και διηγήθηκαν τα θαύματά της.  

Έλληνες και Γερμανοί.  

Η εικόνα της Παναγίας του 
Ορχομενού. Ζωγραφίστηκε 

με έξοδα  του Γερμανού 
διοικητή Χόφμαν, που είχε 

κάνει εκεί την αποτυχημένη 
επίθεση στις 

10 Σεπτεμβρίου 1942.

Όπως ο Χόφμαν, ο επικεφαλής αποσπάσματος των Ναζί που 

επιχείρησε να καταστρέψει τον Ορχομενό. Τη στιγμή που τα τανκς του 

ακινητοποιήθηκαν ο ίδιος έβλεπε σε όραμα την Παναγία να δεσπόζει στον ουρανό 

και να στέκεται μπροστά από τα τανκς. Ματαίωσε την καταστροφή και από τη 

στιγμή εκείνη και μετά άλλαξε όλη του τη ζωή. 

Όταν τελείωσε ο πόλεμος γύρισε προσκυνητής στον Ορχομενό και δώρισε  την 

εικόνα  με την αναπαράσταση του οράματός του. 

Ο Θεός κατευθύνει την ιστορία του τόπου μας και αφήνει ζωντανά τα χνάρια της 

παρουσίας Του μέσα σ’ αυτήν.  

Όταν η ιστορία ισοδυναμεί με θαύμα, τότε χρέος μας ιερό είναι η ευγνωμοσύνη.  

Αύριο 28 Οκτωβρίου είναι η γιορτή της Αγίας Σκέπης.  

Την τιμούμε μαζί με το μεγάλο ΟΧΙ του ΄40 
 

V i d e o :  Η  Α Γ Ι Α  Σ Κ Ε Π Η  

  

Γ΄ ΤΑΞΗ 
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Ποίημα:  

ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ, ΠΡΟΣΤΑΤΙΔΑ ΤΩΝ 

ΜΑΧΗΤΩΝ ΤΟΥ 1940 

Όταν τα παλικάρια μας εκεί ψηλά στα 

χιόνια μάχονταν για τη λευτεριά, τα 

ένδοξα εκείνα χρόνια,  

αόρατο το χέρι Σου, Μητέρα του Θεού 

μας, δυνάμωνε, κι εμψύχωνε τη σκέψη 

του λαού μας!  

 

το όραμα, Παρθένα μου, της άγιας 

μορφής Σου κι η χάρη Παναγία μου, της 

μητρικής στοργής Σου,  

συνόδευε, προστάτευε, κάθε πολεμιστή 

μας, που έγινε ο κεραυνός του άθλιου 

υβριστή μας!  

 

Στις εκκλησιές ολόθερμα άναβε το 

κεράκι, με δέος και με σεβασμό το κάθε 

γεροντάκι, που είχε το γιο, τον εγγονό, 

πάνω στο μετερίζι, εκεί που η πατρίδα 

μας πάντοτε τον ορίζει.  

 

Αγνή! Ηλιοστάλακτη! Πάναγνη! 

Ευλογημένη! Σε Σε θερμή την προσευχή 

λέμε συγκινημένοι!  

Ευγνώμονα τα χείλη μας εμπρός σου 

μουρμουρίζουν, ενώ οι καρδιές τα άνθη 

τους, Μαρία, Σου χαρίζουν! 

 

 

 

ΣΤΟΥΣ ΑΓΝΩΣΤΟΥΣ ΗΡΩΕΣ 

Ν. Κουτσάφτης 

 

 Μεσ’ στου πολέμου την άγρια αντάρα, 

στο Αργυρόκαστρο και στη Χειμάρα, 

πόσα δεν έπεσαν νέα κορμιά, 

χωρίς φροντίδα θανής καμμιά. 

Άθαφτα κόκκαλα βλέπεις σπαρμένα, 

μεσ’ τα ρουμάνικα λησμονημένα. 

ποια κόρη δάκρυα γι’ αυτά έχει χύσει, 

και ποια μανούλα μοιρολογήσει; 

Άγνωστοι ήρωες, λησμονηθήκαν, 

άγνωστοι μ’ άγνωστους μαζί θαφτήκαν. 

Και το φεγγάρι καθ’ ένα βράδυ 

φέγγει καντήλι χωρίς το λάδι. 

Μα καθ’ απόβραδο γυρνά στα όρη 

μια λευκοφόρα κι αιθέρια κόρη 

κι ευγνωμοσύνης καίει λιβάνι 

καθώς τους πλέκει δόξας στεφάνι. 

 

  

Δ΄ ΤΑΞΗ 

Γ΄ ΤΑΞΗ 
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ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ  1939 
Ο ΧΙΤΛΕΡ ΕΠΙΤΙΘΕΤΑΙ 

ΑΡΧΙΖΕΙ 
Ο Β΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

Τι συνέβη όμως και ο πόλεμος έφτασε μέχρι τη χώρα μας; 

Γιατί τον ονόμασαν Παγκόσμιο;  

Μάλιστα δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο! Δεν είχαν χορτάσει πόλεμο οι λαοί μετά τον 

πρώτο Παγκόσμιο; Γιατί έπρεπε να γίνει και δεύτερος; 

Θα προσπαθήσουμε να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή.  

Βρισκόμαστε στα τέλη της δεκαετίας του 1930. Ο Χίτλερ έχει καταλάβει την 

εξουσία στη Γερμανία καθώς και ο Μουσολίνι στην Ιταλία. Και οι δυο τους έχουν 

επιβάλει στους λαούς τους φασιστικά, δικτατορικά καθεστώτα. 

ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΙΤΛΕΡ

Ο Φασισμός τους,  απειλεί την ειρήνη. Τα σύννεφα του πολέμου 

σκεπάζουν τον ουρανό της Ευρώπης. Ο Χίτλερ εξοπλίζεται πυρετωδώς και 

δημιουργεί μια φοβερή πολεμική μηχανή και το Σεπτέμβριο του 1939 επιτίθεται. 

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ

Αρχίζει ο Β΄ παγκόσμιος πόλεμος. Ο πιο αιματηρός πόλεμος που 

γνώρισε η ανθρωπότητα. Οι λαοί παρακολουθούν με κομμένη την ανάσα! Ο 

γερμανικός στρατός προελαύνει. Η μία μετά την άλλη οι χώρες της Ευρώπης 

πέφτουν στα χέρια του Χίτλερ. 

  

Δ΄ ΤΑΞΗ 
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ΤΟ ΕΥΔΡΟΜΟ " ΕΛΛΗ", ΠΟΥ ΣΤΙΣ 15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 
1940 ΤΟΡΠΙΛΙΣΤΗΚΕ ΑΠΟ ΙΤΑΛΙΚΟ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ

Ο πόλεμος αυτός δεν είχε φτάσει ακόμα στην Ελλάδα μας. 

Από το καλοκαίρι του 1940 είχε αρχίσει όμως -δειλά και ύπουλα- να δίνει τα 

πρώτα του σημάδια. 

Ήταν  15 Αυγούστου του 1940 όταν στις 8.25΄ το πρωί και ενώ η λειτουργία είχε 

αρχίσει στον ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, στην «Παναγία της Τήνου», έγινε ο 

ύπουλος τορπιλισμός του καταδρομικού ΕΛΛΗ. 

Ήταν αγκυροβολημένο έξω από το λιμάνι της Τήνου. Συμμετείχε 

σημαιοστολισμένο στον εορτασμό του Δεκαπενταύγυστου. 

Μια ώρα και δεκαπέντε λεπτά μετά τον τορπιλισμό της, η ΈΛΛΗ βυθίστηκε.  

Δεν υπήρχε καμιά αμφιβολία για την προέλευση των τορπιλών. 

Όλοι ήξεραν και γρήγορα το απέδειξαν κιόλας ότι πίσω από την δειλή και 

άνανδρη αυτή ενέργεια κρυβόταν οι Ιταλοί. 

Ο διεθνής τύπος στιγμάτισε την ύπουλη ιταλική πράξη. 

ΦΥΛΛΟ ΤΟΥ 
«ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ»

ΤΗΣ 16ΗΣ 
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 

1940

Το έγκλημα αυτό, βύθισε στη θλίψη τους Έλληνες, ενώ ταυτόχρονα 

τους γέμισε θυμό και ανέβασε στα ύψη τον πατριωτισμό τους.  

ΞΗΜΕΡΩΜΑΤΑ 
28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940

Α΄ ΠΟΛΕΜΙΚΟ 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ

Περίπου δύο μήνες μετά στις 28 Οκτωβρίου 1940, ξημερώματα. οι 

σειρήνες του πολέμου ουρλιάζουν δαιμονισμένα.  

Οι καμπάνες ηχούν. 

Πόλεμος! 

Η Ιταλία κήρυξε τον πόλεμο στην Ελλάδα. Ένα ρίγος διαπερνά τη ραχοκοκαλιά της 

Ελλάδας.  

ΗΧΗΤΙΚΟ: Α΄ πολεμικό ανακοινωθέν … 

(από το δίσκο της Ε.Ρ.Τ. «Αφιέρωμα στο έπος του ’40») 
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Β΄ ΤΑΞΗ 
 
ΓΙΑ ΜΑΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ  
Για μας παιχνίδι ο πόλεμος και το ντουφέκι 
γλέντι.  
Τα βόλια που σφυρίζουνε, δε σκιάζουν το 
λεβέντη.  
Κι είναι χαρά, Πατρίδα μου, για σε να πολεμήσω  
και τη ζωή που μού 'δωσες, να σου τη δώσω 
πίσω.  
 
Τώρα, που το άδικο του εχθρού με βασανίζει χέρι,  
γέροι, γυναίκες και παιδιά, θε να γενούμε ταίρι.  
Ένας στρατός, με μια καρδιά, σε μια φωνή θ' 
ακούμε!  
"Ελεύθερα πεθαίνουμε και δούλοι εμείς δε ζούμε"!  
 
Οι Θερμοπύλες τό 'δειξαν, τ' Αρκάδια, οι 
Μαραθώνες  
και τό 'δαν και θαμπώθηκαν χώρες, λαοί και 
αιώνες.  
Μες στην καρδιά με γράμματα, γραμμένο μια για 
πάντα  
πάντ' άσβηστο, πάντ' άγρυπνο, θα ζει και το 
Σαράντα.  
 
ΓΛΥΚΙΑ ΜΟΥ ΕΛΛΑΔΑ  
Άρματ' αν σου λείπουν και κανόνια  
σου περσεύει η πίστη κι η καρδιά.  
Τρεις χιλιάδες ένδοξα όλα χρόνια  
τη χρυσή σου αγιάζουν λευτεριά.  
 
Κι είναι κάθε χρόνος, κάθ' αιώνας,  
ένα στέφος άυλο, ένας στρατός.  
Άνισος στα σίδερα ο αγώνας  
άνισος και στα όπλα του φωτός.  
 
Με τ' αστραφτερό σου οπλίσου δίκιο,  
χτύπησε τη βία θαρρετή.  
Κάλλιο να' χεις θάνατο αντρίκειο,  
παρά να ζεις δίχως αρετή.  
 
Μα, γλυκιά μου Ελλάδα, δεν πεθαίνεις,  
όπως δεν επέθανες ποτέ.  
Ζεις αιώνια κι όλους ανασταίνεις,  
όταν ξαναλές "Μολών λαβέ". 
 
 
 

Δ΄ ΤΑΞΗ 
 
ΟΧΙ 
 
Σήμερα η πατρίδα μας  
Έχει γιορτή και πάλι. 
Γιορτάζει υπερήφανη 
Μια νίκη της μεγάλη. 

Σαν σήμερα οι Έλληνες 
Απάνρησαν το ΟΧΙ 
Και νίκησαν τους Ιταλούς 
Με το όπλο και τη λόγχη. 
Σαν σήμερα οι Έλληνες 
Τους Ιταλούς νικήσαν 
Και την ελευθερία τους  
με αίμα εκερδίσαν. 
 
ΞΑΝΑΝΘΙΣΑΝ ΟΙ ΔΑΦΝΕΣ  
 
Της δάφνης ξανανθίσαν τα κλωνάρια  
απάνω στις Ηπείρου τις πλαγιές,  
τα νέα να στολίσουν παλικάρια,  
που απ' όλες της Ελλάδας τις μεριάς  
τραβούν μ' ορμή, με θάρρος και μ' ελπίδα  
για να δοξάσουν τη γλυκιά πατρίδα.  
 

Ο βάρβαρος εχθρός τώρα ας το μάθει  
κι ας φύγει ντροπιασμένος, ταπεινός.  
Η δάφνη στην Ελλάδα δεν ξεράθει,  
της Λευτεριάς δε σβήστει ο αυγερινός.  
Κρατεί η Ελλάδα κλώνο ελιάς, μα ξέρει  
να σπέρνει κεραυνούς με τ' άλλο χέρι. 
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Γ΄ ΤΑΞΗ 
 
ΠΟΙΗΜΑ: 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 
 
 Του φθινοπώρου η γιορτή σε λίγο να την 
φτάνει. 
Αναρριγά η καρδιά, η σκέψη τρέχει και 
ξαναγυρνά 
γοργόφτερο πουλί, στα περασμένα πάλι. 
Μια αυγή, γαλάζια χρυσαυγή, μας ζήτησαν 
να δώσουμε τ’ ατίμητα στου εχθρού τα χέρια. 
ΟΧΙ, το βροντοφώναξαν Ελλήνων στόματ 

και το “μαθεν ευθύς ο κόσμος όλος. 
Ο Λεωνίδας ξαναζεί στις Θερμοπύλες. 
Οι Σαλαμίνες και τα Ζάλογγα, θεοί και ήρωες, 
γενναίοι Μαραθονομάχοι, ακρίτες και 
οπλαρχηγοί. 
Τι μας κοιτάτε; Οι νέοι Έλληνες σαν τους 
παλιούς 
είναι γιγαντομάχοι. ΟΧΙ, δεν θα περάσετε. 
Όπλα και τείχη οι ψυχέςκαι τα κορμιά μας. 
 

 
 
 
 
Κι άρχισε ο πόλεμος και γίναν μάχες. 
Δες παλληκάρια, σαν λιονταρόψυχοι 
ορμούνε άφοβα, τσολιάδες και φαντάροι 
αντάμα. 
ΑΕΡΑ, ΑΕΡΑ, αντιλαλούν οι λαγκαδιές, 
σκορπούν οι εχθροί, φεύγουν, τα χάνουν. 
Δόξα, τιμή και μεγαλείο άφθαρτο 
για την Ελλάδα, τη γιγαντομάνα. 
Μικρή η Δόξα, τρισμέγαλη η ψυχή. 

η Ελληνική , γενναία κι αθάνατη. 
Έπος αληθινό και ένδοξο, θα μείνει στον 
αιώνα, 
το Σαράντα, γραμμένο με αγώνες, μάχες, 
αίματα, 
για να θυμίζει ολόφωτο, στον κόσμο τον 
ελεύθερο 
την Δόξα την αθάνατη που πάντα την Ελλάδα 
στεφανώνει. 

 
 
ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΤΟΥ 40  
Θλιβερά χτυπά η καμπάνα 
την Ελλάδα μας καλεί 
Τον εχθρό ν' αποτινάξει, 

απ' τον χάρτη μην χαθεί. 
 
Μέσα στων μαχών τη δίνη 
υπερήφανα ορμάν 
παλληκάρια της Ελλάδος 
Μιά Ηρωϊκή Γενιά. 
 
Ήρθε πόλεμος και πείνα 
Μα η Ελλάδα τ' αψηφά: 
Να'ρθετε στεφανωμένοι 
Με της δόξας τα κλαδιά. 
 
Βλέμα Θεϊκό προστάζει 
Απλώνει η Νίκη τα φτερά 
Γενναιότητα, ανδρεία 
Λιονταριού παληκαριά 
 
 

 

 

 

Με αυταπάρνηση και ζήλο 
Μες την μάχη παν μπροστά 
την πατρίδα να φυλάξουν 
γιά τη νέα μας γενιά. 
 
Του ‘40, Ηρώων Έπος, 
θα θυμούνται τα παιδιά ; 
Θα χουν σεβασμό και δέος, 
υπερήφανη καρδιά ; 
 
Εύχομαι να μην ξεχάσουν 
Την παλιά αυτή γενιά 

Και πιστά να διαφυλάξουν 
Των Ελλήνων τα Ιερά. 

 
 

Η ΝΙΚΗ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΗ ΜΑΣ 
Χτυπάει η καμπάνα... 

Πόλεμος! Βουίζει το χωριό. 
Περήφανες υψώνονται 

σημαίες στον αγέρα. 
 

Σκύβουν λεβέντες και φιλούν 
το χέρι το δεξιό 

της μάνας, του πατέρα. 
 

Το τρέμουλο απ’ τη φωνή να 
κρύψουν οι γονιοί 

μάταια πασχίζουν, όταν λέν: 
«Παιδιά με την ευχή μας». 

 
Κι αυτοί αποχαιρετώντας τους 

ξεσπούν σε μια ιαχή: 
«Η Νίκη είναι δική μας!» 
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«ΜΕ ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΣΤΑ ΧΕΙΛΗ….»

ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΩΠΟ

Φαίνεται πως ο Μουσολίνι δεν ήξερε καλή ιστορία.  

Δεν ήξερε πως τούτος ο λαός – ο μικρός, ο μέγας – γέννησε κι ανάθρεψε 

Μαραθωνομάχους και Σαλαμινομάχους, Κολοκοτρωναίους και Διάκους. 

ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΗ

Δεν ήξερε πως η ψυχή τούτου του λαού είναι αδούλωτη. 

 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΩΠΟ 
ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

Ψυχρό και θρασύ το τηλεγράφημα του Μουσολίνι: «Ανοίξτε τα 

σύνορά σας και παραδοθείτε». 

Ο λαός μας απαντά με μια μυριόστομη, αποφασιστική κραυγή:  

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

 «ΟΧΙ!».  

«ΟΧΙ, δε θα παραδοθούμε» 

ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΕΤΩΠΟ

 «ΟΧΙ, θα πολεμήσουμε και θα νικήσουμε!». 

Οι Έλληνες φαντάροι – ατρόμητοι, γενναίοι – μάχονται αψηφώντας 

την αριθμητική υπεροχή του εχθρού, αψηφώντας τα χιόνια και τη φοβερή 

παγωνιά. 

Το χέρι τους κολλημένο στο ντουφέκι, το ντουφέκι συνέχεια του 

χεριού τους. 

Δ΄ ΤΑΞΗ 
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Ντουφέκι και κανόνι πάνω στα βουνά. Φροντίδα και αγάπη στις 

πολιτείες και στα χωριά. Τίποτα δεν έμεινε στάσιμο και αμέτοχο.  

Παντού γοργότρεχε σ’ όλων τα κορμιά καυτό το αίμα. Η χαρά 

έσμιγε με τον πόνο και γίνονταν αδέρφια. 

Τ Ρ Α Γ Ο Υ Δ Ι :  Κ Ο Ρ Ο Ϊ Δ Ο  Μ Ο Υ Σ Ο Λ Ι Ν Ι  

ΟΙ ΜΑΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ

Μέσα σ’ αυτόν τον κουρνιαχτό οι γυναίκες είναι πανταχού 

παρούσες:  
ΦΑΛΑΓΓΙΤΙΣΕΣ  ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΕΣ

 ως φαλαγγίτισσες και νοσηλεύτριες  
ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΗΠΕΙΡΩΤΙΣΣΕΣ 

 ή στην πρώτη γραμμή στα κακοτράχαλα και χιονισμένα βουνά της 

Πίνδου,  
ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΧΙΟΝΙΑ ΠΑΝΕ…

αλλά και στα μετόπισθεν, κάνοντας ό,τι μπορούσαν και συχνά 

ξεπερνώντας τον εαυτό τους, για να βοηθήσουν  
ΘΕΕ ΜΟΥ, ΤΙ ΤΙΣ ΠΟΤΙΣΕΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΓΚΟΜΑΧΑΝΕ!

να εμψυχώσουν, να δυναμώσουν τους Έλληνες φαντάρους, τα 

παιδιά τους, τους άντρες τους, τους πατεράδες ή τ’ αδέρφια τους. 

 

Τ Ρ Α Γ Ο Υ Δ Ι :  « Γ Υ Ν Α Ι Κ Ε Σ  Η Π Ε Ι Ρ Ω Τ Ι Σ Σ Ε Σ »  
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Στα βουνά της Αλβανίας οι Έλληνες πολέμησαν και νίκησαν!  

Έγραψαν με ανεξίτηλα γράμματα το  έπος του ΄40!   

ΑΕΡΑ!

Ο  φασισμός του Μουσολίνι  τσακίστηκε  και κουρελιάστηκε στις 

κορφές και τα φαράγγια της Πίνδου.  

Ο ΠΑΤΡΙΩΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ

Τη νίκη την κέρδισαν οι απλοί κάτοικοι των χωριών, με τις γυναίκες 

τους, ξωμάχοι, χτίστες και σιδεράδες.  

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ 
ΣΤΟ ΜΕΤΩΠΟ

Τα γελαστά και χαρούμενα παιδιά, φοιτητές, στρατιώτες και 

ανθυπολοχαγοί  

που όλοι τους ξέρανε καλά την ιστορία της πατρίδας μας. 

 Μια ιστορία που υμνήθηκε σε παγκόσμιο επίπεδο. Ένα έπος που 

γράφτηκε στα χιονισμένα βουνά της Πίνδου κι έκανε τους ξένους να ομολογήσουν 

πως οι Έλληνες δεν πολεμούν σαν ήρωας, οι ήρωες πολεμούν σαν τους Έλληνες. 

 

 

Τ Ρ Α Γ Ο Υ Δ Ι :  

Π Α Ι Δ Ι Α ,  Τ Η Σ  Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ  Π Α Ι Δ Ι Α  

  

Δ΄ ΤΑΞΗ 
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ΚΙ Ο ΑΓΩΝΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ…

Όμως της Ελλάδας τα βάσανα και οι καημοί δεν έχουν τελειωμό.  

ΧΙΤΛΕΡ

ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ 
ΣΥΝΟΡΑ ΤΗΣ 

ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΜΑΣ 

Νικημένος και ντροπιασμένος ο Μουσολίνι ζητάει τη βοήθεια του 

συμμάχου του, Χίτλερ.  

ΣΤΑ 
ΧΑΡΑΚΩΜΑΤΑ

Ο φοβερός γερμανικός στρατός επιτίθεται από τα βόρεια σύνορα της 

πατρίδας μας.  

ΜΑΧΕΣ ΣΤΑ ΟΧΥΡΑ ΤΟΥ ΡΟΥΠΕΛ

Ο Ελληνικός στρατός αντιστέκεται και πάλι γενναία, αλλά 

αποκαμωμένος και  

Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

αποδυναμωμένος από τον πόλεμο κατά των Ιταλών αναγκάζεται να 

υποχωρήσει. 

 

Video:Η ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ 
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ΤΟ ΜΕΤΩΠΟ ΚΑΤΑΡΡΕΕΙ

Το μέτωπο καταρρέει. Η Ελλάδα στη σκλαβιά. Αρχίζει η μαύρη 

περίοδος της Κατοχής.  
ΚΑΤΟΧΗ

Τέσσερα μαύρα χρόνια σκλαβιάς  και μαρτυρίου για το λαό μας.  
• ΑΠΕΛΠΙΣΙΑ

Χιλιάδες πεθαίνουν από την πείνα και τη δυστυχία. Σε κανέναν δεν 

δείχνουν έλεος οι κατακτητές. 

 

ΣΤΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Χιλιάδες νεκροί από τα εκτελεστικά αποσπάσματα των Γερμανών 

και των Ιταλών. Όλοι θυσία στο βωμό της λευτεριάς! 

video: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΚΚΙΔΗΣ 

ΟΜΑΔΑ ΣΑΜΠΟΤΕΡ

ΕΝΕΔΡΑ

Ο ελληνικός λαός μέσα από τα συντρίμμια του βρίσκει τη δύναμη να 

αντισταθεί.  
ΑΝΑΤΙΝΑΞΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΟ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟ

Στέκεται ορθός, γενναίος και περήφανος. Τη ρωμιοσύνη μην την 

κλαις! Ξεσηκώνεται και γράφει καινούργιο έπος, το έπος της Εθνικής Αντίστασης! 
ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ ΑΟΠΛΩΝ

Οι πράξεις αντίστασης όμως προκάλεσαν τα αντίποινα των 

κατακτητών.  
ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΑ

Η τρομοκρατία, οι μαζικές εκτελέσεις, το κάψιμο ολόκληρων 

χωριών, 
Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ

 όπως τα Καλάβρυτα, το Δίστομο, το Μεσόβουνο, οι Πύργοι και η 

Δ΄ ΤΑΞΗ 
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Κάνδανος, όλα υπήρξαν το βαρύ τίμημα της ελευθερίας. 

 
ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΚΗΔΕΙΑ ΤΟΥ ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ 
28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1943

Ο λαός μας αντιστέκεται και μέσα σ’ αυτό το πανηγύρι η νεολαία της 

πατρίδας μας δεν μπορεί να μείνει αμέτοχη.  
Ο ΛΑΟΣ 

ΑΝΤΙΣΤΕΚΕΤΑΙ

Νεαροί διαδηλωτές 
κατεβαίνουν στους 
δρόμους στα 
Γιάννενα, αψηφώντας 
τις αρχές Κατοχής

Οργανώνεται και πρωτοστατεί στο αγώνα για τη λευτεριά. Ακόμα 

και μικρά παιδιά βρίσκουν τον τρόπο να επιβιώσουν μέσα στην Κατοχή και να 

βοηθήσουν τον αγώνα. 

Video: Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 

ΠΟΙΗΜΑ: ΤΟΥΤΟΣ Ο ΛΑΟΣ 

Τούτος ο λαός, αφέντη μου, δεν ξέρει πολλά λόγια, 

σωπαίνει, ακούει, κι όσα του λες τα δένει κομπολόγια. 

Και κάποιο βράδυ – πες σαν χτες – υψώνει το κεφάλι 

κι αστράφτουνε τα μάτια του κι αστράφτει ο νους του πάλι. 

Κι όπως περνάν κι όπως βροντάν, μαδάει ο αγέρας ρόδα 

κι από τη λάσπη ξεκολλά της Ιστορίας η ρόδα. 

Και τούτο το περήφανο, τ’ άμετρο ψυχομέτρι, 

μόνη σημαία το φως κρατεί, μόνο σπαθί το αλέτρι. 

Κι από τους τάφους ξεκινάν όλοι οι νεκροί του Αγώνα 

και μπαίνουν πάλι στη σειρά με σιδερένιο γόνα. 

Και φέγγουνε τα μάτια τους σ’ όλο το μέγα βάθος 

σάμπως Ανάστασης κεριά μετά από τ’ Άγιο Πάθος. 

Νάτος, περνάει ο αδούλωτος στρατός της δικαιοσύνης 

και πάει να σπείρει όλη τη γης με στάρι κι άστρα ειρήνης. 

Κι ως πάνω τους η Λευτεριά πάλλοντας ανατέλλει 

φουσκώνει η άκρατη καρδιά του ανθρώπου σαν καρβέλι. 
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ΤΟ ΕΠΟΣ 
ΤΟΥ 1940

Οι Έλληνες πολέμησαν και νίκησαν. Λίγοι εναντίον πολλών! 

Αναρωτιέστε πώς; Ρωτήστε τους σωριασμένους κάλυκες στους προμαχώνες μας. 

Ρωτήστε τους λόφους των σκοτωμένων μας. Τις καρδιές που αγωνίστηκαν για την 

ελευθερία, που απαντούν περίτρανα με τη σιωπή τους, καλύτερα απ’ όλα τα 

λαμπρά μνημεία της νίκης και τους λόγους των ρητόρων μας.  ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΟΥΣ 

ΕΧΘΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΑΧΟΥΣ ΜΑΣ 

 

Video: Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΠΟΥΣ ΤΟΥ 1940 

 

ΒΡΟΝΤΑΕΙ Ο ΟΛΥΜΠΟΣ  

Βροντάει ο Όλυμπος, αστράφτει 

η Γκιώνα,  

μουγκρίζουν τ' Άγραφα, σειέται η 

Στεργιά.  

Στ' άρματα, στ' άρματα, εμπρός! 

στον αγώνα  

για τη χιλιάκριβη τη Λευτεριά.  

 

Ξαναζωντάνεψε τ' αρματολίκι,  

τα μπράτσα σίδερο, φλόγα η 

ψυχή,  

λουφάζουν έντρομοι οι ξένοι 

λύκοι  

στην εκδικήτρια μας αντρίκεια 

ορμή.  

 

Ο Γοργοπόταμος στη Αλαμάνα  

στέλνει περήφανο χαιρετισμό.  

Μιας ανάστασης νέας χτυπά η 

καμπάνα,  

μηνάν τα όπλα μας το λυτρωμό.  

 

Σπάμε την άτιμη την αλυσίδα  

που μας εβάραινε θανατερά,  

θέλουμε λεύτερη εμείς Πατρίδα  

και πανανθρώπινη τη Λευτεριά.  

 

ΒΡΟΝΤΟΥΝ ΤΗΣ ΠΙΝΔΟΥ ΟΙ 

ΚΟΡΦΕΣ  

Βροντούν της Πίνδου οι κορφές  

κι αντιλαλούν τα καταράχια,  

πλαγιές βροντούν, σπηλιές και 

βράχια  

κι ως τ' άστρα φτάνουν οι φωτιές  

 

Και των Ελλήνων τα παιδιά  

σαν αετοί ορμούν στη μάχη,  

κάθε κορφή κι αετοράχη  

φωτίζει τώρα η Λευτεριά.  

 

Κι αστράφτει η λόγχη κι αντηχεί  

μια τρομερή ιαχή "αέρα"  

σαν τούτη τη μεγάλη μέρα  

άλλη δε γνώρισε η ψυχή.  

 

Τιμή σ' αυτούς που βροντερά  

είπανε το "ΟΧΙ" κάποια μέρα!  

Τιμή σε εκείνους που "αέρα"  

με στήθη φώναζαν γερά. 

ΠΙΝΔΟΣ  

Των προγόνων βλαστοί, μ' 

ατσαλένια κορμιά  

του πολέμου περνώντας τη 

φρίκη,  

της καρδιάς μας τη φλόγα τη 

φέραμε μια  

ως εκεί που μας πρόσμενε η 

Νίκη.  

 

Με τη λόγχη χαράξαμε αδρό στα 

βουνά  

τ' όνομά μας-γαλάζιο λουλούδι-  

να το πάρει ως τα πέρατα ο 

θρύλος ξανά,  

στους λαούς να το κάνει 

τραγούδι.  

 

Προσταγή στη φυλή μας σα 

νόμος βαριά,  

το παλιό ν' αναστήσουμε θάμα.  

Νά 'ναι αιώνια σε τούτη τη γη η 

Λευτεριά,  

κάποιας μοίρας ορίζει το τάμα.  

 

Μάνα Ελλάδα δική σου μια 

σάλπιγγα ηχεί,  

λες ακόμα στης Πίνδου μια κόχη,  

στους λαούς να θυμίζει γεμάτο 

ψυχή  

το τρανό που ξεστόμισες "ΟΧΙ"  

 

 

Τ Ρ Α Γ Ο Υ Δ Ι :  Η  Π Ι Ν Δ Ο Σ  
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ΠΟΙΗΜΑ Δ΄ ΤΑΞΗ 

 

ΑΝ ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΛΕΓΕΣΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΣ 

 

Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος 

δεν θα πάψεις ούτε στιγμή ν’ αγωνίζεσαι για την ειρήνη και για το δίκαιο. 

 

Θα βγεις στους δρόμους, θα φωνάξεις,  

τα χείλια σου θα ματώσουν απ’ τις φωνές, 

το πρόσωπό σου θα ματώσει από τις σφαίρες – μα ούτε βήμα πίσω. 

 

Κάθε κραυγή σου μια πετριά στα τζάμια των πολεμοκάπηλων 

Κάθε χειρονομία σου σα να γκρεμίζει την αδικία. 

Και πρόσεξε: μη ξεχαστείς ούτε στιγμή. 

 

… … … 

 

Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος 

θα πρέπει να μπορείς να πεθάνεις ένα οποιοδήποτε πρωινό. 

Αποβραδίς στην απομόνωση θα γράψεις ένα μεγάλο τρυφερό 

γράμμα στη μάνα σου 

Θα γράψεις στον τοίχο την ημερομηνία, τ’ αρχικά του ονόματός σου και μια λέξη : 

«Ειρήνη» 

σα νά’ γραφες όλη την ιστορία της ζωής σου. 

 

 

Να μπορείς να πεθάνεις ένα οποιοδήποτε πρωινό 

να μπορείς να σταθείς μπροστά στα έξι  ντουφέκια 

σα να στεκόσουνα μπροστά σ’ ολάκαιρο το μέλλον. 

 

Να μπορείς, απάνω απ’ την ομοβροντία που σε σκοτώνει 

εσύ ν’ ακούς τα εκατομμύρια των απλών ανθρώπων που 

τραγουδώντας πολεμάνε για την ειρήνη. 

Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος. 

 

  

Δ΄ ΤΑΞΗ 
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ΠΟΙΗΜΑΤΑ 
 
Γ΄ΤΑΞΗ 
 
ΑΘΑΝΑΤΗ ΕΛΛΑΔΑ  
Αθάνατη Ελλάδα μας 
στον κόσμο ξακουσμένη, 
μ’ όλες τις χάρες οι Θεοί 
σ’ έχουνε προικισμένη. 
 
Γαλάζιος ειν’ ο ουρανός, 
γαλάζια η θάλασσά σου, 
γαλάζια κι η σημαία σου, 
το θείον έμβλημά σου. 
 
Χαρείτε Ελληνόπουλα, 
Του Έθνους η ελπίδα. 

Χαρείτε, γιατί έχουμε 
Τρισένδοξη Πατρίδα. 

 

ΣΤ΄ ΤΑΞΗ 

ΜΝΗΜΗ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940  

 

Σας λαμπρύνει η δόξα της Θυσίας  

Με το φως της ασκλάβωτης σκέψης.  

Σαν ευλογία στη υπέρτατη Αρετή  

Που τη γενναία ύπαρξή Σας έχει στέψει.  

 

Πολύφεγγο το διάβα Σας. της Πίνδου 

Σταυραετοί,  

Αστροπελέκι το σπαθί και φως η λεβεντιά Σας  

Το φασισμό συντρίψατε σ' ελληνικά βουνά  

Με των προγόνων την ευχή και την παλικαριά 

Σας.  

 

Το πνεύμα Σας αθάνατο και διδαχή η μορφή 

Σας  

Τραγούδι η θυσία Σας στο δρόμο της ζωής  

Τους τύραννους διδάξατε πίστη και Λευτεριά  

Της Ιστορίας, της τιμής, της Αρετής παιδιά.  

 

 

 

 

Η ΔΟΞΑ ΤΟΥ ΣΑΡΑΝΤΑ  

Τη θύμηση αυτή  

δεν υπάρχουν λόγια να την πούμε.  

Όσοι τη ζήσανε  

την κρατάνε φυλαχτό πανάκριβο.  

 

Αμόλευτο στους καιρούς,  

θύμηση από φωτιά και θρύλο  

που διαλύει μέσα στο χρόνο την περιπέτεια.  

 

Που ταξιδεύει από κορφή σε κορφή  

κι έρχεται από τη Πίνδο  

στα πέρατα της γης.  

 

Έρχεται να στήσει λάβαρα στις ψυχές μας  

να πει πως εδώ μετριέται ακόμα  

ο πυρετός κι η οργή των Αθανάτων!  

 

Εδώ κατοικούν Θεοί στους προμαχώνες  

και διδάσκουν την Ανθρωπότητα  

τον τρόπο που συντρίβουν οι λαοί τη βία  

τον τρόπο που οι γενναίοι γίνονται Θεοί!... 
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Η   ΗΜΕΡΑ 

ΤΗΣ 
ΛΕΥΤΕΡΙΑΣ

Και ξημέρωσε η μέρα της λευτεριάς!  

Ένα παράθυρο ανοίγει ξαφνικά. 

Δυο κορίτσια σκαρφαλώνουν πάνω στο περβάζι.  

βαστούν μια σημαία, θέλουν να την κρεμάσουν. 

Χαρούμενα την κυματίζουν και φωνάζουν: «Ελευθερία! Ελευθερία!»  

Τα ραδιόφωνα παίζουν τα εμβατήρια της νίκης.  

ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΚΑΙ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ

Ο έρημος δρόμος γιομίζει φωνές και σημαίες. «Είμαστε λεύτεροι, 

είμαστε λεύτεροι!» Όμορφος που’ ναι ο κόσμος! 

 

Τ Ρ Α Γ Ο Υ Δ Ι :  Η  Ε Λ Λ Α Δ Α  Π Ο Τ Ε  Δ Ε Ν  Π Ε Θ Α Ν Ε Ι  

ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΔΟΞΑ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ

Ανδρείοι σεις, που πολεμήσατε και πέσατε με δόξα, όταν θέλουν οι 

Έλληνες να καυχηθούνε:  

«Τέτοιους βγάζει το έθνος μας!» θα λένε και έτσι θαυμάσιος θα είναι ο έπαινός 

σας. 

Τιμή και δόξα στους νεκρούς μας. 

Τιμή και δόξα στους αγωνιστές της λευτεριάς. 

VIDEO ΛΗΞΗΣ 
«ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΧΩΡΙΣ ΦΑΣΙΣΜΟ!» 

 
 

Σας παρακαλώ να σηκωθείτε, να ψάλλουμε όλοι μαζί τον Εθνικό μας Ύμνο. 
 
 

ΕΘΝΙΚΟΣ ΥΜΝΟΣ 
 

 

Δ΄ ΤΑΞΗ 


