
 

 

ΓΙΟΡΤΗ 28ης 2019 

 
1.Σήμερα που γιορτάζουμε 

ντυθήκαμε ωραία 

και ήρθαμε να μιλήσουμε 

για πράγματα σπουδαία. 

 

2.Ακούστε μας καλά 

σε αυτήν την ιστορία 

κρύβονται μέσα αλήθειες 

πόνος και μεγαλεία. 

 

3.Μια μέρα σαν και σήμερα 

πριν από πολλά χρόνια  

θα ήτανε θαρρώ 

τον περασμένο αιώνα. 

4.Ήρθανε οι Ιταλοί 

που τώρα είμαστε φίλοι  

να πάρουνε τη χώρα μας  

με αρχηγό το Μουσολίνι. 

5.Οι Έλληνες παιδιά  

με αρχηγό το Μεταξά  

ΟΧΙ βροντοφώναξαν  

δυνατά και καθαρά. 

6.Κι άρχισε ο πόλεμος  

στης Πίνδου τα βουνά  

μες στα κρύα, τα χιόνια  

και το δυνατό βοριά. 

7.Μικροί μα και μεγάλοι  

στον πόλεμο βοηθούσαν  

και στα βουνά οι γυναίκες  

πολεμοφόδια κουβαλούσαν. 

 



 

 

8.Δεν τους φόβιζε το κρύο  

δεν τους λύγιζε η παγωνιά  

μοναχά ΑΕΡΑ φώναζαν  

οι φαντάροι στα βουνά. 

9.Πολέμησαν ηρωικά 

με δύμαμη και επιτυχία 

για την Ελλάδα μας παιδιά 

και την ελευθερία. 

10.Και κατάφερε με κόπο  

το τσαρούχι το Ελληνικό  

να πετάξει στη θάλασσα  

τον Ιταλικό στρατό. 

 

11.Ακολούθησε όμως πόλεμος 

με τη Γερμανία τη δυνατή  

κι η Ελλάδα τότε 

κατακτήθηκε κι αυτή. 

12.Αντίσταση έκανε μετά 

πολύ ηρωική 

κι ας ήτανε παράνομη 
ήτανε μαζική. 
 
13.Πέρασαν μικροί  μα και μεγάλοι 
δύσκολα πολύ 
τους έλειπαν πράγματα πολλά 
ακόμα και το φαί 
 

 

14.Και σε λίγο καιρό 

ήμασταν ελεύθεροι ξανά  

και με σημαίες γιόρτασαν  

όλοι, ακόμα και τα παιδιά. 

 

15.Κι από τότε λέμε 

να είμαστε όλοι φίλοι  
όχι στον πόλεμο,  
ναι στην ειρήνη. 



 

 

 

 

16.Όχι στη βία, 

όχι στους τσακωμούς,  

θέλουμε μόνο αγάπη,  

λουλούδια και χορούς. 

17.Θέλουμε σχολεία, 

θέλουμε υγεία, 
θέλουμε ένα χάδι,  

φως κι όχι σκοτάδι. 

18.Ο πόλεμος γκρεμίζει  

τρομάζει και φοβίζει 

γεμίζει με μαυρίλα 

φόβο και ανατριχίλα. 

19.Η ειρήνη είναι ασφάλεια  

η ειρήνη είναι παραμύθι  

είναι η γιαγιά που λέει  

το κουκί και το ραβύθι. 
 

 

20.Είναι της μαμάς η αγκαλιά  

είναι του μπαμπά τα φιλιά. 

Είναι γέλια και τραγούδια 

χαρά μα και λουλούδια. 

 

21.Είναι όλη η οικογένεια μαζί 

να τρώει κάθε Κυριακή. 

Είναι οι φίλοι οι καλοί 

χοροί και μουσική. 

22.Εδώ τελειώνει η γιορτή  

με μια μεγάλη ευχή  

των παιδιών η φωνή 

στα πέρατα του κόσμου ν΄ακουστεί. 

 

23.Σας λέμε το λοιπόν 



ποτέ σας μην ξεχνάτε  

κάθε παιδί ασφαλές  

πως θέλει να κοιμάται. 

 

 

 

 

24.Να νιώθει πως το αγαπούν 

και πως το εκτιμούν 

πως περιμένουν σαν μεγαλώσει 

να γίνει άνθρωπος σωστός 

γλυκός και τρυφερός. 

 

 

25.Κι εδώ σας αφήνουμε 

κι όλοι θα πάμε σπίτι 

μακάρι όλα τα παιδιά 

να έχουν την ίδια τύχη. 

ΓΙΩΤΑ ΜΑΡΓΑΡΩΝΗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


