
 
1.Καλώς μας ήρθατε αγαπητοί 
σήμερα εδώ μαζί μας  
σ΄ετούτη τη διπλή γιορτή  
που έχει η πατρίδα η δική μας 
 

 

2.Θα σας πούμε ποιηματάκια 
και ωραία τραγουδάκια 
θα χορέψουμε χορούς  
μοναχά Ελληνικούς 
 

 

3.Θέλουμε όμως ησυχία 
για να συγκεντρωθούμε 
και πολλά χειροκροτήματα 
για να ευχαριστηθούμε 
 

4.Διπλά γιορτάζει η πατρίδα μας 
διπλή είναι κι η χαρά μας 
ακούστε τι γιορτάζουμε  
από τα στόματα τα παιδικά μας 
 

 

5.Μας  είπαν οι δασκάλες 
για τον  Ευαγγελισμό 
κι έτσι μάθαμε κι εμείς 
τι έγινε σε αυτόν 
 

 

6.Πως κάποτε στην Παναγία 
άγγελος πήγε ξαφνικά 
κρατώντας ένα κρίνο 
και της είπε ευγενικά 
 

7.Χαίρε κεχαριτωμένη 
΄συ από όλες πιο γλυκιά 
θα γεννήσεις το Χριστούλη 
και θα γίνεις Παναγιά 
 

8.Μας είπαν και για την επανάσταση 
του χίλια οκτακόσια είκοσι ένα 
για μάχες και για άρματα 
για χρόνια δοξασμένα 
 

9.Πώς πολεμούσαν οι Έλληνες 



κλέφτες και αρματολοί 
τους Τούρκους που μας είχαν 
σκλάβους μια ζωή 
 
ΤΡΑΓΟΥΔΙ:ΚΛΕΦΤΟΠΟΥΛΑ 
https://www.youtube.com/watch?v=8UHRymuhtBY 
 

10.Όλα ξεκίνησαν ιδρύοντας 
εταιρεία  “ΦΙΛΙΚΗ” 
που χρειαζόταν σχέδιο 
κι οργάνωση πολλή 
 

 

11.Όποιος ήταν στην ομάδα 
όρκο έδινε ιερό 
με την ζωή του να φυλάξει  
της εταιρείας το μυστικό! 
 

 

12.Κάπως έτσι άρχισε ο αγώνας 
που θα ήταν ιερός 
για να φύγει από το σκότος 
ο φτωχός λαός 
 

 

13.Ξεσηκώθηκαν ένας ένας  
από τη Θράκη ως το Μοριά 
κι ηρωικές μάχες δοθήκαν 
στη στεριά και στα νησιά. 
 

 

14.Ελευθερία ή Θάνατος 
ορκίστηκαν όλοι μαζί 
με μια ψυχή, με μια φωνή 
σε όλον τον κόσμο να ακουστεί 
 
15.Με το θούριο και με άλλα 
λόγια επαναστατικά 
ξεσήκωνε ο Ρήγας 
γέρους νέους και παιδιά 
 
16.Ως πότε παλικάρια  
θα ζούμε στα στενά 
μονάχοι σαν λιοντάρια 
στις ράχες τα βουνά; 
 

17.Σπηλιές να κατοικούμε 
να βλέπουμε κλαδιά 

https://www.youtube.com/watch?v=8UHRymuhtBY


να φεύγουμε απ’ τον κόσμο 
για την πικρή σκλαβιά; 
  

 

18.Να χάνουμε αδέλφια 
πατρίδα και γονείς 
τους φίλους τα παιδιά μας 
κι όλους τους συγγενείς;    
Καλύτερα μιας ώρας ελεύθερη ζωή 
παρά σαράντα χρόνια σκλαβιά και φυλακή.  
 

 

ΤΡΑΓΟΥΔΙ: ΘΟΥΡΙΟΣ 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Vs1aN_5NC6c 
 

 

19.Διάλεξαν τον ξεσηκωμό 
για την ελευθερία  
την ζωή τους δεν λογάριασαν 
γιατί άξιζε κάθε θυσία 
 

 

20.Και στο Μεσολόγγι ακόμα 
που κλειστήκανε πολλοί 
οργανώσανε με θάρρος 
έξοδο ηρωική! 
 

 

21.Μα κι οι γυναίκες διάλεγαν 
να πέσουν από τα βουνά 
παρά σκλάβες να γίνουνε 
σε χέρια τουρκικά 
 

 

22.Γι’ αυτό και οι Σουλιώτισσες 
με τα μωρά στα χέρια 
από το Ζάλογγο βουτήξανε 
χορεύοντας παρέα 
 

 

 

ΤΡΑΓΟΥΔΙ:ΧΟΡΟΣ ΖΑΛΟΓΓΟΥ 
https://www.youtube.com/watch?v=xmiEokO7qpw 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Vs1aN_5NC6c
https://www.youtube.com/watch?v=xmiEokO7qpw


23.Οπλαρχηγοί γενναίοι 
μας οδήγησαν στη νίκη 
ας θυμόμαστε κι εμείς 
πως η δόξα τους ανήκει 
 

 

 

24.Ο Καραϊσκάκης με το μαύρο του άλογο 
άρρωστος με πυρετό 
έδωσε γύρω από την Ακρόπολη 
αγώνα σκληρό και δυνατό 
 

25.Ο Νικηταράς ο τουρκοφάγος 
πολεμούσε με τόση ορμή 
που του κόλλησε στο χέρι 
το τιμημένο του σπαθί 
 

26.Όλοι ξέρουν πως στο χάνι 
της ιστορικής Γραβιάς 
μάχη έδωσε ο Ανδρούτσος 
εναντίον της Τουρκιάς! 
 

27.Κι ο Αθανάσιος Διάκος 
τραγουδούσε θαρρετά 
τη ζωή του όταν έδινε 
για την ελευθεριά 
 

 

28.Κι ο γενναίος Κολοκοτρώνης 
στην Τριπολιτσά, στα Δερβενάκια 
τους Τούρκους έκανε να τρέμουν 
σαν τα φύλλα στα κλαδάκια 
 

 

ΤΡΑΓΟΥΔΙ:ΤΩΝ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΑΙΩΝ 
https://www.youtube.com/watch?v=v-Ci5eJtsxM 
 

 

 

 

 

29.Αλλά και οι καπεταναίοι 
μπουρλοτιέρηδες γενναίοι 
που πυρπόλησαν καράβια 
και κατέστρεψαν στρατιές 
με θυσίες τα καταφέραν 
κι αυτοί να βγούνε νικητές 

https://www.youtube.com/watch?v=v-Ci5eJtsxM


 

30.Ο Ανδρέας ο Μιαούλης  
από της Ύδρας το νησί 
ο Παπανικολής και ο Κανάρης 
φημισμένοι Ψαριανοί 
 
31.Μα και οι γυναίκες δώσαν 
στον αγώνα το παρόν 
δίνοντας έτσι στον εχθρό 
ένα μήνυμα ισχυρόν 
 

32.Η Μπουμπουλίνα από τις Σπέτσες 
με καράβια δυνατά 
πολέμησε γενναία 
στου Αιγαίου τα νερά 
 

33.Κι από τη Μύκονο η Μαντώ 
με βαλάντιο τρανταχτό 
το διέθεσε όλο στον αγώνα 
αγοράζοντας πλοία και κανόνια 
 

34.Τον εθνικό μας ύμνο  
ο Διονύσιος Σολωμός  
από ετούτο τον αγώνα  
τον εμπνεύστηκε κι αυτός 
 

 

ΤΡΑΓΟΥΔΙ:ΕΘΝΙΚΟΣ ΥΜΝΟΣ 
https://www.youtube.com/watch?v=f8EEqer_5DU 
 

35.Κι όμως αν ήτανε εδώ 
όλοι αυτοί οι γενναίοι 
θα μας έλεγαν πως ο πόλεμος 
μόνο κακό μας φέρνει 
 

 

36.Σπουδαίο είναι να πολεμάς 
για τη δική σου λευτεριά 
όμως καλύτερο να έχεις ειρήνη 
κι ο ένας στον άλλο σεβασμό να δίνει 
 

37.Να ζούμε όλοι αρμονικά 
με σεβασμό για τα παιδιά 
να δίνουμε παράδειγμα καλό 
με λόγο και έργο σωστό 

https://www.youtube.com/watch?v=f8EEqer_5DU


 

 

38.Πουθενά να μην υπάρχει σκλαβιά  
να μην ακούγεται βόμβα καμιά 
ήσυχα να κοιμούνται τα παιδιά 
να βλέπουν όνειρα γλυκά 
 

 

39.Και πάντα να θυμόμαστε 
των Ελλήνων τα ιδανικά 
από τους ήρωες παράδειγμα να παίρνουμε 
να πολεμάμε για την Λευτεριά. 
 

 

ΤΡΑΓΟΥΔΙ:ΝΑ ΤΑΝΕ ΤΟ 21 
https://www.youtube.com/watch?v=P6oxQdDfYIs 
 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=P6oxQdDfYIs

