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Αφηγήτ1: Αφροδίτη 
Γιαννακοπούλου 

Αφηγήτ2: Βίβιαν Ράτσου  
Αφηγήτ3: Ελένη Σαμαρά 
Εφημεριδοπώλης Α: Ανδρέας Κόλα 
Εφημεριδοπώλης Β: Ντάνιελ Ντρέκα 
Εφημεριδοπώλης Γ: Ίγκλι Χάμζι 
Κυρ-Μανόλης: Οκταβιανός Ράπης 
Κυρ-Βασίλης: Δημήτρης Τσαγγόπουλος 
Ποίημα 1ο: Νίκος Κωνσταντίνου, 

Κων/τίνος Καμπαγιαννάκης. 
Ποίημα 2ο : Χριστίνα Βασιοπούλου, 

Ειρήνη Χαλκιά 
Ποίημα 3ο: Κωνσταντίνος Σωτηρίου 
Ποίημα 4ο: Νίκος Βόδας 
Ποίημα 5ο : Παναγιώτα Σαρυπανίδου 
Ποίημα 6ο: Νίκη Μουχτσή 
Ποίημα 7ο: Παρθένα Σπαθάρη 
Ποίημα 8ο: Γεωργία Χαλκιά 
Στρατιώτης: Βαγγέλης Χαδόλιας 
Στρατιώτης: Χρήστος Μπάρδος 
Στρατιώτης: Ανδρέας Γιαννακόπουλος 
Στρατιώτης: Δημήτρης Μπόδας 

Γιατρός: Γιάννης Αντωνιάδης 
Γριούλα: Νικολίνα Κόζαρη 
Νοσοκόμα: Στέλλα Μπουδούρη 
Ιστορία: Αναστασία Πρασσά 
Άγγελος: Γιάννης Αναστασίου 
Φροσύνη: Ζαχαρούλα Δράσκα 
Κυρα-Λένη: Όλγα Βασιλειάδου 
Κυρα-Άννα: Ολυμπία Λαγορίτη 
Παιδιά: Παναγιώτης Παρίδης, Στέργιος 

Τσαγγόπουλος 
Ειρήνη: Νικολέτα Μουτζίκη 
Αφηγ.  Δ΄ τάξης: Άρτεμη Δημοπούλου 
Πιτσιρίκοι: Δημοκράτης Καραγεωργίου, 

Χρυσόστομος Μπόδας, 
Κων/τίνος Ζήσης, Χρήστος 
Σιάχκα, Λευτέρης 
Κωστόπουλος. 

Γερμανοί στρατιώτες: Γιάννης 
Καραγεωργίου, Τάσος 
Μαυρίδης, Γιώργος 
Κυβεντίδης 

 

 

 

ΧΟΡΩΔΙΑ  Τραγούδι: Μπήκαν στην πόλη οι οχτροί 
 

ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΗΜΑΙΑ 

Ποίημα 1ο 
ΛΕΥΚΗ ΣΑΝ ΟΝΕΙΡΟ (Νίκος-Κωνσταντίνος) 

 

Λευκή σαν όνειρο, γαλάζια, ωραία,  
κάθε σ' αντίκρισμα καρδιάς παλμοί,  
πάντα τρισένδοξη ελληνική σημαία,  

το καμάρι του Έλληνα, της πατρίδας η τιμή.  
 

Από τα κύματα μέσα βγαλμένη,  
καθάριο σύννεφο στον ουρανό  

και στο κοντάρι σου σημαία δοξασμένη  
έχεις ατίμητο για στολίδι σου σταυρό.  

 
Διπλός σκοπός ας αντηχήσει τώρα  

στης λευτεριάς το σύμβολο μπροστά  
κι ας ευχηθούμε μεσ' απ' την καρδιά μας,  

τη δόξα να' χει πάντα συντροφιά.  
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Λευκή σαν όνειρο, γαλάζια, ωραία,  
κάθε σ' αντίκρισμα, καρδιάς παλμοί,  
πάντα τρισένδοξη Ελληνική σημαία,  

το καμάρι του Έλληνα, της πατρίδας η τιμή.  

 

Ποίημα 2ο 
Η ΣΗΜΑΙΑ (Χριστίνα- Ειρήνη) 

 
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. 
 

Προβολή βίντεο  
 
Αφηγήτρια 1: Βρισκόμαστε στα τέλη της δεκαετίας του 1930. Ο Χίτλερ έχει καταλάβει    

την εξουσία στη Γερμανία καθώς και  ο Μουσολίνι στην Ιταλία. Κι οι δυο 
τους έχουν επιβάλει στους λαούς τα δικτατορικά, φασιστικά καθεστώτα. Ο 
φασισμός απειλεί την ειρήνη. Τα σύννεφα του πολέμου σκεπάζουν τον 
ουρανό της Ευρώπης. Ο Χίτλερ εξοπλίζεται πυρετωδώς, δημιουργεί μια 
φοβερή πολεμική μηχανή και το 1939 επιτίθεται. Αρχίζει ο Β’ παγκόσμιος 
πόλεμος. Ο αιματηρότερος που γνώρισε η ανθρωπότητα. Οι λαοί 
παρακολουθούν με κομμένη την ανάσα! Ο γερμανικός στρατός 
παρελαύνει. Η μία μετά την άλλη οι χώρες της Ευρώπης πέφτουν στα 
χέρια του Χίτλερ. 

Αφηγήτρια 2: Είχαν προηγηθεί και άλλες ιταλικές προκλήσεις. Ο τορπιλισμός της 
«Έλλης», ήταν των κορύφωμα αυτών των προκλήσεων. Αθέατο το 
υποβρύχιο-δολοφόνος, χάθηκε στην απεραντοσύνη των νερών. Μα τα 
θραύσματα της τορπίλης που βρέθηκαν, με τα εθνικά χρώματα της Ιταλίας 
πάνω τους, δεν άφηναν πια καμιά αμφιβολία: ο Μουσολίνι μεθόδευε τη 
δημιουργία αφορμής πολέμου. Οι Έλληνες το κατάλαβαν, μα ήθελαν 
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ειρήνη. Άφησαν το θανάσιμα χτυπημένο καράβι στον υγρό του τάφο, 
έθαψαν τους νεκρούς, έκρυψαν τα πειστήρια της ταυτότητα του 
δολοφόνου, προσευχήθηκαν στην Παναγιά για την Ειρήνη. Έπειτα, με το 
κλαδί της ελιάς στο χέρι, συνέχισαν τις δουλειές τους…. 

 

Τραγούδι: Μπήκαν στην πόλη οι οχτροί… 

 
Αφηγήτρια 3: Ξημερώματα της 28ης Οκτωβρίου 1940. Οι σειρήνες του πολέμου 

ουρλιάζουν δαιμονισμένα. Οι καμπάνες ηχούν. Πόλεμος! Η Ιταλία κήρυξε 
τον πόλεμο στην Ελλάδα. Σαν σήμερα ο Ιταλός πρεσβευτής Γκράτσι, 
ζήτησε να παραδοθεί η πατρίδα μας στη σκλαβιά και την ταπείνωση. Ο 
πόλεμος ξεκίνησε με ένα «¨ΟΧΙ¨» που έγινε τραγούδι στο στόμα όλων των 
Ελλήνων. 

Ηχητικό: Διάγγελμα του Ιωάννη Μεταξά 

 
Αφηγήτρια 4: Ανοίγουν τα παράθυρα κι όσοι μένουν χαιρετούν αυτούς που φεύγουν,  

και φεύγουν όλοι. Γέμισαν οι πόλεις τύμπανα και σημαίες. Αυτοκίνητα 
περνούν γεμάτα πλήθος. Αποχαιρετιούνται στις πόρτες και γελούν. Ύστερα 
ακούγονται τα άρβυλα στην άσφαλτο, το μεγάλο τραγούδι των αντρίκιων 
βημάτων, που μακραίνει και σβήνει στο βάθος του δρόμου ως το βραδινό 
σταθμό με τα χαμηλωμένα φώτα. 
Εκεί τα τρένα περιμένουν. Σφυρίζουν για λίγο έξω από την πόλη. 
Ακούγονται οι αποχαιρετιστήριοι πυροβολισμοί κι ύστερα όλα σωπαίνουν 
και περιμένουν. 
Διαβάζουμε τα τελευταία παραρτήματα: Νικούμε. Νικούμε. Πάντα νικάει 
το δίκιο. Μια μέρα θα νικήσει ο άνθρωπος. Μια μέρα η λευτεριά θα 
νικήσει τον πόλεμο. Μια μέρα θα νικήσουμε για πάντα. 
 

Ποίημα 3ο 
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ (Κωνσταντίνος Σωτηρίου) 

 
Στα βουνά της Αλβανίας 

της Ελλάδας τα παιδιά 
πολεμούνε τον εχθρό μας 
όλα τους με μια καρδιά. 

 
Πολεμούνε σαν λιοντάρια 

μπρος στην πρώτη τη γραμμή 
απ’ το χώμα μας μην πάρει 

ο εχθρός μια σπιθαμή.  
 

Κάνουν τείχος τα κορμιά τους 
μην περάσει η σκλαβιά 
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και προσφέρουν τη ζωή τους 
για τιμή και λευτεριά. 

 
Δε φοβούνται ούτε βόλια 

ούτε χιόνι και βοριά 
και την πείνα τους ξεχνούνε 

πάντα για τη λευτεριά. 

 
Ποίημα 4ο 

ΠΙΝΔΟΣ (Νίκος Βόδας) 

 
Πάνω στην Πίνδο στης τιμής 

τα μαρμαρένια αλώνια 
πολέμησαν οι Έλληνες 
με κρύο και με χιόνια. 

 
Πολέμησαν για λευτεριά 

του έθνους την περηφάνια 
κι η δόξα τη στεφάνωσε 
μ’ αμάραντα στεφάνια. 

 
Πάνω στις Πίνδου τα βουνά 

προτείνοντας τη λόγχη 
είπε ο στρατός μας στον Εχθρό 

«δεν θα περάσεις, OXI». 

 

Μονόπρακτο: Πλατεία 

 
Εφημεριδοπώλης Α΄: Εφημερίδες! Εφημερίδες! Έκτακτο παράρτημα! 
Εφημεριδοπώλης Β΄: Εφημερίδες! Εφημερίδες! Έκτακτη επικαιρότητα! 
Εφημεριδοπώλης Γ: Εφημερίδες! Εφημερίδες! Μάθετε τα νέα! 
Εφημεριδοπώλης Α΄: Κήρυξη πολέμου! Εφημερίδες! Η Ιταλία μας απειλεί! 
Εφημεριδοπώλης Β΄: Εφημερίδες! Γενική επιστράτευση! Εφημερίδες! 
Εφημεριδοπώλης Γ: Εφημερίδες! Ο πόλεμος άρχισε! Εφημερίδες! 
Κυρ Μανόλης: Και τι δε θα ‘δινα να ‘ μουνα είκοσι χρονών! Θα’πιανα την 

πέτρα και θα την έστιβα στα χέρια μου! 
Κυρ Βασίλης: Πρόσεχε, μη σου φύγει κανένα κόκκαλο! Ποια πέτρα μωρέ, που 

εσύ δεν μπορείς να στύψεις ούτε λεμόνια για τη σούπα σου! 
Κυρ Μανόλης: Φτου να φας τη γλώσσα σου παλιόγερε! Δεν είμαι και τόσο  
σαράβαλο σαν κι εσένα!  
Κυρ Βασίλης: Μωρέ είμαστε και οι δυο άστα να πάνε! Πού σε πονεί και πού 
σε σφάζει!!! 
Κυρ Μανόλης: Δεν αφήνεις λέω εγώ τα αστεία μωρέ! Πόλεμο έχουμε! 
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Κυρ Βασίλης: Σαν να έχεις δίκιο βρε! Τα πράγματα είναι σοβαρά για την 
πατρίδα μας, αλλά και για τον κόσμο όλο! 
Κυρ Μανόλης: Κοίταξε, φεύγουν τα φανταράκια μας! 
Γεροντάκια: Στο καλό παιδιά! Η Παναγιά μαζί σας! 
Εφημεριδοπώλης Α΄: Στο καλό παιδιά!  
Εφημεριδοπώλης Β΄: Στο καλό και με τη νίκη! 
 

Ηχητικό: Ο μικρός στρατιώτης (Ν. Ξυλούρης) 

 

Ποίημα 5ο : 1940 (Παναγιώτα Σαρυπανίδου ) 

 
Με τη λόγχη Σας μόνο, 
με τη λόγχη Σας και με την ψυχή Σας 
με τη λόγχη Σας και  με τη ψυχή Μας 
ας ορμήσουμε, χέρι με χέρι πιασμένοι, 
στον υπέρτατο αντρίκειο χορό μας… 
Αέρα! Αέρα! 
Ναι, το ξέρω χιονίζει τριγύρω, χιονίζει, χιονίζει 
άγριοι άνεμοι φυσούν από παντού. 
……………………………….. 
το κάθε μας πάτημα πάνω στον πάγο γλιστράει, 
κι εμείς αντάμα πιασμένοι 
χέρι-χέρι τραβάμε να κάνουμε κάτι δικό μας, 
κάτι που αύριο θα ’ναι δικό μας για πάντα…. 
  

Ηχητικό : Α΄ πολεμικό ανακοινωθέν… 

 
Αφηγήτρια 1: Φαίνεται όμως πως ο Μουσολίνι δεν ξέρει καλή ιστορία. Δεν ξέρει πως 

τούτος ο λαός ο μικρός, ο μέγας, γέννησε και ανάθρεψε ήρωες. Δεν ξέρει 
πως η ψυχή τούτου του λαού είναι αδούλωτη. Στο ψυχρό τηλεγράφημα 
του Μουσολίνι ο λαός μας απαντά  με ένα «ΟΧΙ». «ΟΧΙ» δε θα 
παραδοθούμε, «ΟΧΙ» θα πολεμήσουμε και θα νικήσουμε! 

 

Ποίημα 6ο:  (Νίκη Μουχτσή)   

 
Γέμισε ο τόπος μνήματα, φωτιές, μαχαίρια! 
Γέμισε ο τόπος θάνατο! 
Γέμισε ο τόπος δάκρυα, απλωμένα χέρια! 
Γέμισε ο τόπος θάνατο! 
Έρμη πατρίδα έθαψες τα παιδιά σου. 
Πατρίδα που σε μάτωσαν! 
Έρμη πατρίδα νύχτα σου φέραν πάλι!  
Πατρίδα μου Ελλάδα! 
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Τραγούδι: Της δικαιοσύνης ήλιε νοητέ (Ο. Ελύτης) 

 
Αφηγήτρια 2: Οι Έλληνες φαντάροι μάχονται αψηφώντας τον εχθρό, τα χιόνια και τη 
φοβερή παγωνιά. Το χέρι τους κολλημένο στο ντουφέκι. Ποιος λογάριαζε την πείνα, 
τις ψείρες και τα κρυοπαγήματα; Προχωρούσαν πάντα μπροστά, στο χρέος. 
ΒΑΓΓΕΛΗΣ: Είναι μούσκεμα και τα δικά σου πόδια; ( Παύση, δεν παίρνει απάντηση). 

Νομίζω πως δε νιώθω τίποτα από τα γόνατα και κάτω. Δεν ξέρω πως στέκομαι 
όρθιος… 
ΑΝΔΡΕΑΣ: Εσύ τι λες; Δεν έβγαλα τις αρβύλες εδώ και πέντε μέρες. Νομίζω πως 
έγιναν ένα με τα πόδια μου. 
ΧΡΗΣΤΟΣ: Να έρχονταν τουλάχιστον ευχάριστα νέα από την Κορυτσά! Θα 
ξεχνούσαμε για λίγο τον πόνο. Μπήκανε λέτε οι δικοί μας; 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ: Κι αν δεν μπήκαν ακόμα, θα’ ναι θέμα ωρών. Δεν βλέπετε τους 
μακαρονάδες πως τρέχουν; Σαν λαγοί! 
ΒΑΓΓΕΛΗΣ: Μη μιλάτε μωρέ για φαΐ! Έχω να βάλω κάτι στο στόμα μου τέσσερις 
μέρες! Άκου μακαρονάδες! Άκου λαγοί! 
ΑΝΔΡΕΑΣ: Πλάκα έχεις βρε Βαγγέλη. Δεν τρώμε που δεν τρώμε, ας το σκεφτόμαστε 
λιγάκι δεν χάθηκε ο κόσμος! 
ΧΡΗΣΤΟΣ: Εγώ ξέρω πως θα έδινα τα πάντα για ένα κομμάτι ψωμί! 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ: Αμ εγώ; Εγώ να δεις τι θα έκανα. Όρε μάνα μου!!! 
ΒΑΓΓΕΛΗΣ: Μεγάλη μπουκιά φάτε μεγάλο λόγο μη λέτε! 
ΑΝΔΡΕΑΣ: Να το, πάλι για φαγητό μίλησες! 
ΧΡΗΣΤΟΣ: ( Χαμογελά πικρά) Να είστε καλά, με κάνετε και γελάω. Ξέρετε γιατί σας το 
είπα; (Αλλάζει ύφος) Την πατρίδα θα την προδίδατε μωρέ; 
ΒΑΓΓΕΛΗΣ: Τρελάθηκες Χρήστο; Γι αυτό δεν είμαστε εδώ πάνω; Γι αυτό δεν τραβάμε 
ότι τραβάμε;  
ΔΗΜΗΤΡΗΣ: Έτσι είναι. Κι εγώ γι αυτό το λόγο σας λέω. Όχι και τα πάντα για να 
είμαστε χορτάτοι! Όχι και την πατρίδα! 
ΑΝΔΡΕΑΣ: Να δείτε που κάποτε όλοι θα μιλάνε γι αυτό που κάνουμε! Είναι μεγάλη 
τιμή παιδιά! 
ΧΡΗΣΤΟΣ: Το ξέρω. Το ξέρω πως πρέπει να κάνουμε υπομονή. Μα να, λυγίζω καμιά 
φορά. Άνθρωποι είμαστε! 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ: Είναι κι αυτές οι αναθεματισμένες οι ψείρες! Έχω γδάρει το σώμα μου! 
ΒΑΓΓΕΛΗΣ: Πρέπει να κρατήσουμε. Να δεις, σε λίγο θα έρθουν τα ευχάριστα. Πως 
μπήκαμε και στην Κορυτσά! Από αύριο θα είναι ελεύθερα τα μονοπάτια και θα 
αρχίσει ο ανεφοδιασμός. Θα αρχίσουν να έρχονται τρόφιμα πυρομαχικά και 
φάρμακο για τις ψείρες και τις πληγές… Όλα θα πάνε καλά…Θα γυρίσουμε σπίτια 
μας με το κεφάλι ψηλά! 
ΑΝΔΡΕΑΣ: Αμήν και πότε .Καλά τα λες Βαγγέλη, μα νομίζω πως έχουμε δρόμο 
ακόμα. 
ΧΡΗΣΤΟΣ: Θα  τον βαδίσουμε. Γιατί, ξέρετε πού οδηγεί αυτός ο δρόμος; Ίσα στη 
λευτεριά! 



Γιορτή της 28ης Οκτωβρίου 
 

1ο Δημοτικό σχολείο Άργους Ορεστικού- Χρονικό 28ης Οκτωβρίου 1940 Σελίδα 7 
 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ: Το ξέρω. Μα περνά μέσα από τη λάσπη. ( Παύση. Βγάζει μια 

φωτογραφία κι ένα γράμμα τσαλακωμένο και τα κοιτά) Αυτοί με κρατάνε όρθιο. Έχεις 
κανέναν πίσω; 
ΒΑΓΓΕΛΗΣ: ( Μετά από λίγο) Την Ανθή και τη μάνα μου. Τα Χριστούγεννα θα κάναμε 
γάμο.  
ΑΝΔΡΕΑΣ: Μου έγραψε ο μικρός δυο σειρές. Φέτος πάει δευτέρα δημοτικού. 
Ακούστε: 
 ( Διαβάζει) Μπαμπά, να τους νικήσεις όλους τους Ιταλούς. Το ξέρω πως είσαι δυνατός 
και θα τα καταφέρεις! ( Παύση) 
ΧΡΗΣΤΟΣ: Κλείστε τα μάτια για λίγο… Ξεκουραστείτε! Θα φυλάξω εγώ.. 
 

Ηχητικό: Πορεία προς το μέτωπο (Ελύτης-Μ. Κατράκης) 

 
Αφηγήτρια 2: Αυτά γίνονταν στην Πίνδο. Αλλά και στα «μετόπισθεν» ο αγώνας 
συνεχίζεται. Ποιος μπορεί να ξεχάσει εκείνη την καμπουριασμένη γριούλα, που πήγε 
στο κέντρο αιμοδοσίας να δώσει αίμα για τους στρατιώτες που πολεμούσαν; 
Νοσοκόμα: Έλα γιαγιούλα, πάμε να μιλήσεις με τον γιατρό! Δεν ξέρω αν μπορεί να 
γίνει αυτό που θέλεις!  
Γιατρός: Τι θέλεις εσύ εδώ; 
Γριούλα: Ήρθα για ….. για το αίμα. Γι αυτό που γράφουν στις εφημερίδες. 
Νοσοκόμα: Θέλει να δώσει αίμα γιατρέ για τους τραυματίες μας!!! 
Γιατρός: (χαμογελώντας) Έχουμε αρκετούς νέους και νέες γιαγιάκα…… 
Γριούλα: Πρέπει να σου πω, γιατρέ, να μη φοβάσαι που με βλέπεις έτσι τσακισμένη 
από τα χρόνια και τα βάσανα. Είμαι γερή, ποτέ δεν αρρώστησα. 
Γιατρός: Και πώς σου ήρθε και τ’ αποφάσισες; 
Γριούλα: Πώς μου ήρθε; (χαμογελά) Εγώ, γιατρέ μου, είχα τρία αγόρια. Τα πήρε και τα 
τρία ο πόλεμος. Σκοτώθηκαν εκεί στην Αλβανία. Ήταν γραφτό. Για την Ελλάδα πήγαν. 
Όμως το τελευταίο μου, ο Γιάννης μου, όπως μου είπαν, πέθανε από το πολύ αίμα 
που έχασε. Τώρα έμαθα πως γυρεύετε αίμα, για να γλιτώσουν τα παιδιά μας. Είπα κι 
εγώ, γιατρέ μου, ας πάω να προσφέρω αίμα, μπορεί να γλιτώσω το παιδί κανενός 
αλλουνού. Έτσι σηκώθηκα κι ήρθα. Είμαι γερή, γιατρέ μου, μη φοβάσαι… 
Νοσοκόμα: Τι θα κάνουμε γιατρέ; Αυτή είναι αποφασισμένη, δεν καταλαβαίνει από 
γεράματα! Λοιπόν; 
Γιατρός: Πάμε μέσα, γιαγιά. Με τέτοιες λεβεντομάνες σαν εσένα, δεν σκλαβώνεται η 
πατρίδα μας! Εμπρός, πάμε! 
Αφηγήτρια 3: Ο ελληνικός στρατός ανεβαίνει τα βουνά της Πίνδου. Ο 
συνταγματάρχης Δαβάκης έκανε ένα θαυμάσιο ελιγμό. Η πρώτη ελληνική νίκη 
ενάντια στις δυνάμεις του Άξονα. Οι Ιταλοί υποχωρούν από την Αλβανία. 
Ο Μουσολίνι λύσσαξε! Η Ευρώπη έτριβε τα μάτια της. Όλοι το είχαν καταλάβει ότι 
πράγματι οι ήρωες πολεμούν σαν Έλληνες! 
Ιστορία :  (κρατά βιβλίο και φτερό) Ποιος είναι που με φώναξε εδώ πάνω στα 
χιονισμένα της Πίνδου τα βουνά; Τι είναι ο κουρνιαχτός και η αντάρα τριγύρω 
θρήνοι, κραυγές και βογγητά; 
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Άγγελος:   Εγώ κυρά, σε φώναξα να γράψεις έπος για του Σαράντα τους 
αγωνιστές. Κανείς δεν πρέπει να ξεχάσει τη θυσία στις αιματοβαμμένες κορυφές. 
Γράψε, κυρά με αθάνατο μελάνι πως είναι θέλημα Θεού απ' τα παλιά, να ζει η 
Ελλάδα μέσα στους αιώνες γιατί έχει γιους και κόρες με καρδιά. 
Ιστορία :   Για των Ελλήνων την αγνή θυσία, που πέσαν για τα όσια κι ιερά στης 
οικουμένης το ιερό βιβλίο, χρυσή σελίδα άνοιξα ξανά. Γιατί η Δόξα στην Ελλάδα δεν 
πεθαίνει, το μαρτυρούν οι Αθάνατοι νεκροί, το διαλαλούνε τα βουνά κι οι κάμποι, 
και οι μυριάδες πέτρινοι σταυροί. 
Αφηγήτρια 4:  Όμως στην Ελλάδα τα βάσανα και οι καημοί δεν έχουν τελειωμό. 
Νικημένος και ντροπιασμένος ο Μουσολίνι ζητάει τη βοήθεια του Χίτλερ. Ο φοβερός 
γερμανικός στρατός επιτίθεται από τα βόρεια σύνορα της πατρίδας μας. Ο ελληνικός 
στρατός αντιστέκεται και πάλι γενναία, αλλά αποκαμωμένος και αποδυναμωμένος 
από τον πόλεμο κατά των Ιταλών αναγκάζεται να υποχωρήσει. 
 

Ηχητικό: Γυναίκες Ηπειρώτισσες (Μαρινέλα) 

 

Μονόπρακτο: Το σπίτι της κυρα-Λένης 

 
ΦΡΟΣΥΝΗ: Μάνα, γράμμα από το μέτωπο! Γράμμα από το Θανασάκη μας! Έλα 
γρήγορα να το διαβάσουμε! 
ΚΥΡΑ-ΛΕΝΗ: Το παλικάρι μου! Διάβασέ το γρήγορα κόρη μου! Τι μας γράφει ο 
λεβέντης μας; 
ΦΡΟΣΥΝΗ: «Γεια και χαρά σου μάνα. Εδώ όλα καλά! Κάθε μέρα και νίκη! Κρύο, 
μάνα, παγωνιά! Όλα άσπρα! Πετάξαμε και τα ρούχα για ν’ ανεβούμε, μας 
βαραίνανε! Σώθηκαν και οι σφαίρες… Κουράγιο μάνα, θα γυρίσω νικητής. να 
προσέχεις και να προσεύχεσαι στην Παναγιά μας για όλους! Σε φιλώ ο γιος σου». 
ΚΥΡΑ-ΛΕΝΗ: (Κάνει το σταυρό της) Δόξα το θεό είναι καλά! Η Παναγιά να τους φυλάει 
όλους! Εμπρός γυναίκες! Άλλη μια βελονιά κι έτοιμες! 
ΦΡΟΣΥΝΗ: Μάνα, θ’ ανεβούμε στο βουνό; 
ΚΥΡΑ-ΛΕΝΗ: Ναι κοριτσάκι μου, πρωί-πρωί, πριν χαράξει ακόμα. 
ΚΥΡΑ-ΑΝΝΑ: Πακετάρατε τα όπλα; Είναι όλα έτοιμα; 
ΦΡΟΣΥΝΗ: Ναι! Τα βάλαμε κάτω από τις κάλτσες. 
ΚΥΡΑ-ΑΝΝΑ: Ψωμί πήρατε; Πεινάνε τα παλικάρια μας! 
ΦΡΟΣΥΝΗ: Και ψωμί και νερό, απ’ όλα! Μην ανησυχείς κυρα-Άννα! 
ΚΥΡΑ-ΛΕΝΗ: Άντε γυναίκες να προλάβουμε! Έχουμε πολύ δρόμο να κάνουμε! 
Εμπρός κι η Παναγιά μαζί μας! 
ΚΥΡΑ-ΑΝΝΑ: Οι λεβέντες μας  πάνω στο Γράμμο μας περιμένουν! Δεν έχουμε χρόνο 

για χάσιμο! Κάθε στιγμή που περνάει είναι πολύτιμη! Πάμε-πάμε 
γρήγορα!!! 

 

Ηχητικό: Πολεμικό ανακοινωθέν 2 
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Ποίημα 7ο  

ΓΙΑ ΜΑΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ (Παρθένα) 

 
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”! 

 

Αφηγήτρια 1: Το μέτωπο καταρρέει. Η Ελλάδα στη σκλαβιά. Αρχίζει η μαύρη 
περίοδος της κατοχής. Τέσσερα μαύρα χρόνια σκλαβιάς και μαρτυρίου για το λαό 
μας. Χιλιάδες πεθαίνουν από την πείνα και τη δυστυχία. Χιλιάδες οι νεκροί από τα 
εκτελεστικά αποσπάσματα των Γερμανών και των Ιταλών. Όλοι θυσία στο βωμό της 
λευτεριάς!  
 

Τραγούδι: Τη ρωμιοσύνη μην την κλαις 

 

Αφηγήτρια 2:  Ο λαός μας περνάει δύσκολες ημέρες. Η πείνα θερίζει! Χιλιάδες οι 
νεκροί. Πουλούν τα υπάρχοντά τους για ένα κομμάτι ψωμί. 
 

  ΟΙ ΠΙΤΣΙΡΙΚΟΙ  
(ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ Α.) 

Το «Ξυπόλητο Τάγμα» είναι η αληθινή ιστορία 160 παιδιών, που η δράση τους πήρε 

διαστάσεις μύθου όταν διώχτηκαν από τα ορφανοτροφεία της Θεσσαλονίκης από 

τους Ναζί κατακτητές στα χρόνια της κατοχής του Bʼ Παγκοσμίου Πολέμου. 

Οι Γερμανοί αδειάζουν τα δημόσια κτίρια και τα επιτάσσουν. Ανάμεσα σε αυτά τα 

κτίρια είναι και αρκετά ορφανοτροφεία. Τα ορφανά πετάγονται στο δρόμο. Μια 

ομάδα, απ' αυτά τα ορφανά, για να επιβιώσουν, παίρνουν τη ζωή τους στα χέρια 

τους. Οργανώνονται σαν μυστικός «στρατός», με ιεραρχία και πειθαρχία. Μόνα τους 

συγκροτούν ομάδες κρούσης και βοήθειας. Πηγή για την τροφοδοσία τους είναι τα 

γερμανικά καμιόνια που κουβαλάνε ψωμί και τρόφιμα και οι μαυραγορίτες. Τα 

κλεμμένα μοιράζονται στα ορφανά, αλλά και σε άλλους κατοίκους της Θεσσαλονίκης 

που είχαν ανάγκες. 

Τα παιδιά του «Ξυπόλυτου Τάγματος» έμειναν στην ιστορία σαν «σαλταδόροι». Ο 

θρύλος λέει, πως πέρα από την αρωγή που παρείχαν στο κόσμο, κατάφερναν με την 

εξυπνάδα και το κουράγιο τους να βοηθούν την Αντίσταση, βρίσκοντας τρόπους να 
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φυγαδεύουν στη Μέση Ανατολή Έλληνες, Αμερικάνους και Εγγλέζους 

αξιωματικούς, με σκοπό να ενωθούν με τους εκεί συμμαχικούς στρατούς. 

Πιτσιρίκος (ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ): Παιδιά και ελάτε εδώ. Οι Γερμαναράδες σε λίγο θα 
περάσουν και θα είναι φορτωμένοι τρόφιμα. 
Πιτσιρίκος (ΧΡΗΣΤΟΣ): Κάτι πρέπει να σκεφτούμε να τους πάρουμε λίγα απ’ αυτά 
που μας κλέβουν κάθε μέρα. 
Πιτσιρίκος (ΚΩΝ/ΝΟΣ Ζ.): Ναι ναι, μη φοβάστε τους Γερμαναράδες, εμείς είμαστε 
μικροί αλλά πονηροί. Και στο κάτω κάτω, ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Μας τα 
κλέβουνε αυτοί, τα παίρνουμε πίσω εμείς. 
Πιτσιρίκος (ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ): Εμπρός λοιπόν Ελληνάκια, το παλιό κόλπο πάντα 
πετυχαίνει. Το κόλπο με το τσιγάρο. 

(Μπαίνει στη σκηνή ένας Γερμανός στρατιώτης βηματίζοντας 
στρατιωτικά) 

Γερμανός στρατ.(ΤΑΣΟΣ): Χάι Χίτλερ! Χάι Χίτλερ! Γκερμανία κατακτήσει όλο τον 
κόσμο, γίνουν όλοι σκλάβοι δικοί μας. Εγώ εντώ κέρβερος! Φυλάω ψωμί, φάνε 
Γερμανοί στρατιώτες. Αλίμονο σε Έλληνος που θέλει κλέψει ψωμί. Χάι Χίτλερ! Χάι 
Χίτλερ! 
(Εμφανίζεται ένας Έλληνας πιτσιρίκος. Μπαίνει στη σκηνή περπατώντας μάγκικα 
κρατώντας ένα τσιγάρο και πλησιάζει το Γερμανό στρατιώτη) 

Γερμανός στρατ.(ΓΙΩΡΓΟΣ):  Ε, ψιτ, τι κάνει εδώ Έλληνος πιτσιρίκος; Τι θέλει τέτοια 
ώρα έξω; Νύχτα, κρύο … ξεπαγιάσεις. 
Πιτσιρίκος (ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ): Καμαράτ, θέλω ανάψει τσιγαρέτ από φακό σου. 
Τσιγαρέτ θέλω  ανάψει. 
Γερμανός στρατ.(ΓΙΩΡΓΟΣ): Τσιγαρέτ ανάψεις από φακό μου; Χαχαχά! 

Πιτσιρίκος (ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ): Για, βρε Γερμαναρά, ανάψω τσιγαρέτ από φακό σου. 
Εμείς στην Ελλάδα ξέρουμε πολλά κόλπα και το τσιγαρέτ ανάβουμε από ηλεκτρικό 
φακό. 
Γερμανός στρατ.(ΓΙΩΡΓΟΣ): Χαχαχα! Τι κουτός Έλληνος πιτσιρίκος! Ανάψει τσιγαρέτ 
από φακό μου! Χαχαχα! 
Πιτσιρίκος (ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ): Εγώ καταφέρει ανάψει τσιγαρέτ και μη χασκογελάς, 

βρε Γερμαναρά. 

Γερμανός στρατ.(ΓΙΑΝΝΗΣ): Ανάψει; 

Πιτσιρίκος (ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ): Ανάψει, καμαράτ. 

Γερμανός στρατ.(ΓΙΩΡΓΟΣ): Νιξ ανάψει. 

Πιτσιρίκος (ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ): Για, για … εγώ ανάψει. Βάζουμε στοίχημα; 

Γερμανός στρατ.(ΓΙΑΝΝΗΣ): Στοίκημα; Τι στοίκημα; 

Πιτσιρίκος (ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ): Το λοιπόν άκου να δεις μάγκα. Αν εγώ νιξ ανάψει 
τσιγαρέτ από φακό σου, εσύ εμένα «κλαπ!» καρπαζιά. Αν εγώ 
ανάψει από φακό σου, εγώ εσένα «κλαπ!» καρπαζιά. 

Γερμανός στρατ. (ΓΙΑΝΝΗΣ): Ντεν καταλαβαίνει. 

Πιτσιρίκος (ΛΕΥΤΕΡΗΣ): Ντεν καταλαβαίνει; Είσαι μάπας! 
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Γερμανός στρατ.(ΓΙΑΝΝΗΣ):  Έλα, άντε, ανάψει τσιγαρέτ από αναπτήρα μου. 

(Πλησιάζει ο πιτσιρίκος και σβήνει δύο φορές τον αναπτήρα του Γερμανού) 

Γερμανός στρατ.(ΓΙΑΝΝΗΣ): Χαχαχα! Χοχοχο! Παιχνιδιάρης που είναι πιτσιρίκοι στο 
Ελλάντα. Χοχοχο! Εντάξει; Άναψες τσιγαρέτ; 

Πιτσιρίκος (ΛΕΥΤΕΡΗΣ): Εντάξει, βρε χιτλερία. Άντε γεια σου τώρα γερμανικό 
κουτορνίθι! 

Γερμανός στρατ.(ΓΙΩΡΓΟΣ): Αφίντερζεν. Χαχαχα! … Βλάκας Έλληνος πιτσιρίκος… 

(Γυρίζει ο Γερμανός και βλέπει ότι του έχουν κλέψει τα ψωμιά που φύλαγε και αρχίζει να 
ουρλιάζει από το θυμό του) 

Αχ, παλιοέλληνος, ντιάβολο πίκουλο … Άχτεν μούχτεν … Τι φάνε τώρα Γερμανοί 
στρατιώτες; … Αχ, πιάσει σκοτώσει … Αχ, ντιάβολο πιτσιρίκο πιάσει σκοτώσει. 
 

Τραγούδι: Το ακορντεόν 

 

Αφηγήτρια 3: Ο λαός μας αντιστέκεται .Και μέσα σε αυτό το πανηγύρι η νεολαία της 
πατρίδας μας οργανώνεται στον αγώνα για τη λευτεριά. Ακόμη και μικρά παιδιά 
βρίσκουν τον τρόπο να επιβιώσουν μέσα στην Κατοχή και να βοηθήσουν τον αγώνα. 
Στις 30 Μαΐου του 1941 ο Μανόλης Γλέζος κι ο Απόστολος Σιάντος κατεβάζουν και 
«κουρελιάζουν» τη χιτλερική σημαία που είχαν υψώσει οι Γερμανοί στον ιερό βράχο 
της  Ακρόπολης των Αθηνών. Στις 25 Νοεμβρίου του 1942 οι αντάρτες ανατινάζουν 
τη γέφυρα του Γοργοποτάμου. 
 

Ποίημα  8ο (Γεωργία Χαλκιά) 
 

Ήρθαν ξανά οι μέρες οι ανθρώπινες. 
Τις πληγές του κόσμου οι ελπίδες γιατρεύουν.  
Και στης ορφάνιας τα παιδιά το στοργικό το χάδι. 
Και από το μπαλκόνι μας τον κόσμο κράζουμε: 
Ειρήνη αδέλφια μας! Για πάντα! 
Ειρήνη στους λαούς του κόσμου!  
Ειρήνη της ζωής το γέλιο!  
Ειρήνη! Ειρήνη! Ειρήνη! 
 

Αφηγήτρια 4: Ανδρείοι σεις που πολεμήσατε γενναία και πέσατε ένδοξα. Όταν 
θέλουν οι Έλληνες να καυχηθούν, τέτοιους βγάζει το έθνος θα λένε και έτσι 
θαυμάσιος θα είναι ο έπαινός σας.  
 

  Παιδιά: (Παναγιώτης- Στέργιος) 
 

Μα ποια είναι αυτή που έρχεται 
και πούθε κατεβαίνει  
με τα μαλλάκια ξέπλεκα  
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και τη ματιά θλιμμένη; 
 
Με τ' άσπρο φουστανάκι της 
βρώμικο ξεσκισμένο. 
Κλαδάκι ελιάς στο χέρι της 
ξερό, μισοσπασμένο; 

 
Τ ’ άσπρο περιστεράκι της 
πετάει λαβωμένο,  
κόκκινο τριαντάφυλλο 
στο στήθος καρφωμένο. 

 
Στέκει και κλαίει παράμερα 
μοιρολογεί μονάχη, 
Κάποιον δικό της άραγε 
που χάθηκε στη μάχη; 
 
Πες μας ποια είσαι κοπελιά 
και πούθε κατεβαίνεις, 
ποια είναι η πατρίδα σου  
και σε ποιον τόπο μένεις;; 
 
Τι είναι που σε πόνεσε 
και σ' έκανε να κλάψεις; 
Έχασες μάνα, αδερφούς 
νεκρούς  πας  για να θάψεις; 
 
Ειρήνη: (Νικολέτα) 

 

 Η Γη είναι πατρίδα μου 

μάνα μου η Αγάπη, 
αδέρφια μου οι άνθρωποι, 
στον κόσμο απ' άκρη σ' άκρη. 
 
Φέρνω πολέμου αγγέλματα 
 από της γης την άκρη 
Φόβος τρομάζει τα όνειρα,  
ζωή ερείπια, στάχτη. 
 
Παιδιά να χάνουν τους γονιούς 
και τα παιδιά οι μάνες 
πένθιμα να χτυπούν παντού  
των εκκλησιών καμπάνες. 
 



Γιορτή της 28ης Οκτωβρίου 
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Εσείς οι δυνατοί της γης  
ας δώσετε τα χέρια 
να γίνουνε τα όπλα σας  
ΕΙΡΗΝΗΣ περιστέρια. 
 
Να ακουστούν στα πέρατα  
ειρηνικά τραγούδια 
και στα πεδία των μαχών  
ν' ανθίσουνε λουλούδια. 
 

Επίλογος 

 

Αφηγήτρια 1:   Αγαπητοί συμμαθητές και συμμαθήτριες.. 
Εμείς οι μαθητές , οφείλουμε να μελετούμε πάντα την ιστορία της πατρίδας μας, για 
να μαθαίνουμε τα μεγαλουργήματα του Ελληνισμού κάθε φορά που οι Έλληνες είναι 
ενωμένοι και στην ειρήνη και στον πόλεμο. 

Αφηγήτρια 2: Ας προσπαθήσουμε να γίνουμε αντάξιοι των μαχητών του ’40. 
Να κάνουμε το παρελθόν της φυλής μας, παρόν και μέλλον και να στήσουμε μέσα 
στην καρδιά μας την Ελλάδα. 

Αφηγήτριες 3 & 4:          «Κι αν είν’ η Ελλάδα τόση δα, 
στο χάρτη μια κουκκίδα, 
είναι η ωραιότερη 
στον κόσμο αυτόν πατρίδα. 

 
Πάνω σ’ αυτήν τα μάτια τους 
όλοι οι λαοί ακουμπούνε 
και τους παλμούς της λευτεριάς 
ακούνε να χτυπούνε.» 

 

ΧΟΡΩΔΙΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙ:  

ΑΧ ΕΛΛΑΔΑ Σ’ΑΓΑΠΩ!!! 

 

Εθνικός Ύμνος (Λήξη Γιορτής) 

 
 

 


