
28 Οκτωβρίου 1940 

Τα τραγούδια 

 

Παιδιά της Ελλάδος παιδιά – Σοφία Βέμπο 

ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Μ.Τραϊφόρου – Μ. Σουγιούλ 

https://video.link/w/cMxsb 

 

Μες στους δρόμους τριγυρνάνε οι μανάδες και κοιτάνε  

ν’ αντικρύσουνε.(2) 

τα παιδιά τους π’ ορκιστήκαν στον σταθμό σαν χωριστήκαν  

να νικήσουνε.(2) 

Μα για ‘κείνους που’ χουν φύγει και η δόξα τους τυλίγει  

ας χαιρόμαστε(2) 

και ποτέ καμμιά ας μην κλάψει, κάθε πόνο της ας κάψει  

κι ας ευχόμαστε.(2) 

 

Παιδιά, της Ελλάδος παιδιά,  

που σκληρά πολεμάτε πάνω στα βουνά, 

παιδιά, στη γλυκειά Παναγιά,  

προσευχόμαστε όλοι να ‘ρθετε ξανά.(2) 

 

Λέω σ’ όσες αγαπούνε και για κάποιον ξενυχτούνε  

και στενάζουνε(2) 

πως η πίκρα κι η τρεμούλα σε μια τίμια Ελληνοπούλα  

δεν ταιριάζουνε.(2) 

Ελληνίδες του Ζαλόγγου και της πόλης και του λόγγου  

και Πλακιώτισσες, (2) 

όσο κι αν πικρά πονούμε, υπερήφανα ας πούμε  

σαν Σουλιώτισσες(2) 

 

Παιδιά, της Ελλάδος παιδιά,… 

https://video.link/w/cMxsb


 

Με της νίκης τα κλαδιά, σας προσμένουμε, παιδιά! 

 

 

Βάζει ο Ντούτσε τη στολή του – Σοφία Βέμπο 

Στίχοι:  Γιώργος Θίσβιος 

Μουσική:  Θεόφραστος Σακελλαρίδης 

https://video.link/w/mNxsb 

 

Ωωωχ! Βάζει ο Ντούτσε την στολή του και τη σκούφια την ψηλή του,  

μ’ όλα τα φτερά(2) 

και μια νύχτα με φεγγάρι την Ελλάδα πάει να πάρει, 

βρε τον φουκαρά.(2) 

Ωωωχ! Τον τσολιά μας τον λεβέντη βρίσκει στα βουνά  

και ταράζει τον αφέντη τον μακαρονά.  

Αχ! Τσιάνο, θα τρελαθώ, Τσιάνο,  

με τους τσολιάδες, ποιος μου είπε να τα βάνω; 

 

Ωωωχ! Ξεκινά την άλλη μέρα, μα και πάλι ακούει «ΑΕΡΑ»,  

από τον τσολιά.(2) 

Δρόμο παίρνει και δρομάκι και πηδά το ποταμάκι, 

ξέρει την δουλειά.(2) 

Ωωωχ! Τρώει τις σφαίρες σαν χαλάζι από τον τσολιά  

κι όλο στρατηγούς αλλάζει για να βρει δουλειά. 

Αχ! Τσιάνο, θα τρελαθώ, Τσιάνο,  

και στείλε γρήγορα τα μαύρα μου να βάνω. 

 

Ωωωχ! Στέλνει ο νέος Ναπολέων μεραρχίες πειναλέων  

στο βουνό ψηλά.(2) 

για να βρουν το διάβολό τους κι ο στρατός μας αιχμαλώτους  

τσούρμο κουβαλά.(2) 

Ωωωχ! Και οι Κένταυροι οι καημένοι – βρε τι τρομερό! –  

https://video.link/w/mNxsb


νηστικοί, ξελιγωμένοι πέφτουν στο νερό. 

Αχ! Γκράτσι, να μην σε δω, Γκράτσι,  

γιατί σε κάρβουνα αναμμένα έχω κάτσει. 

 

Ωωωχ! Τρέχουν σαν τρελοί στους βράχους  

κι από ‘μας και τους συμμάχους (τρώνε την κλωτσά.)(2) 

και χωρίς πολλές κουβέντες μπήκαν Έλληνες λεβέντες  

μες στην Κορυτσά.(2)  

Ωωωχ! Μέσα στ’ Αργυρόκαστρο εμπήκε το χακί  

και σημαία κυματίζει τώρα Ελληνική. 

Αχ! Τσιάνο, θα σκοτωθώ, Τσιάνο,  

γιατί σε λίγο και τα Τίρανα τα χάνω. 

 

Και ‘πάθαν οι καημένοι μεγάλη συμφορά  

κι η Ρώμη περιμένει και ‘κείνη την σειρά. Ωωωωχ! 

 

Κορόιδο Μουσολίνι – Νίκος Γούναρης 

Στίχοι:  Γιώργος Οικονομίδης 

Μουσική:  Eldo Di Lazzaro 

https://video.link/w/mOxsb 

 

Τραλαλά 

Με το χαμόγελο στα χείλη  

παν οι φαντάροι μας μπροστά 

και ΄γίναν οι Ιταλοί ρεζίλι 

γιατί η καρδιά τους δε βαστά. 

 

Κορόιδο Μουσολίνι, 

κανένας δε θα μείνει  

εσύ κι η Ιταλία, η πατρίδα σου η γελοία,  

τρέμετ’ όλοι το χακί. 

Δεν έχεις διόλου μπέσα κι όταν θα μπούμε μέσα 

https://video.link/w/mOxsb


ακόμα και στη Ρώμη γαλανόλευκη  

θα υψώσουμε σημαία Ελληνική. 

 

Βρέχει και κάτω από την τέντα 

δεν κάνουν βήμα προς τα εμπρός 

και λένε στ’ ανακοινωθέντα: 

«Φταίει ο κακός μας ο καιρός!!!» 

Κορόιδο Μουσολίνι… Τραλαλά… 

 

Πήραμε το Αργυρόκαστρο – Μαρινέλλα 

Στίχοι:  Πυθαγόρας 

Μουσική:  Γιώργος Κατσαρός 

https://video.link/w/FPxsb 

 

Ποτάμι τρέχει ο Λαός 

στους στολισμένους δρόμους 

στα μάτια του οργή και φως 

ανάπηροι στους ώμους 

Πήραμε τ’ Αργυρόκαστρο 

και πάμε… και πάμε και πάμε παραπέρα 

Τύραννοι δε γλιτώνετε 

Αέρα… αέρα, Αέρα… αέρα 

Η μάνα κλαίει στη γωνιά 

κι η κόρη στο μπαλκόνι 

το δίκιο για τη λευτεριά 

σαν πέλαγο φουσκώνει 

 

Γυναίκες Ηπειρώτισσες – Μαρινέλλα 

Στίχοι:  Πυθαγόρας 

Μουσική:  Γιώργος Κατσαρός 

https://video.link/w/LQxsb 

 

https://video.link/w/FPxsb
https://video.link/w/LQxsb


Γυναίκες Ηπειρώτισσες 

μέσα στο χιόνι πάνε 

κι οβίδες κουβαλάνε 

θεέ μου τι τις πότισες 

και δεν αγκομαχάνε 

 

Γυναίκες Ηπειρώτισσες 

ξαφνιάσματα της φύσης 

εχθρέ γιατί δε ρώτησες 

ποιον πας να κατακτήσεις 

Γιαννιώτισσες Σουλιώτισσες 

ξαφνιάσματα της φύσης 

εχθρέ γιατί δε ρώτησες 

ποιον πας να κατακτήσεις 

 

Γυναίκες απ’ τα σύνορα 

κόρες γριές κυράδες 

φωτιά μες τους βοριάδες 

εσείς θα είστε σίγουρα 

της λευτεριάς μανάδες 

 

Γυναίκες Ηπειρώτισσες 

ξαφνιάσματα της φύσης 

εχθρέ γιατί δε ρώτησες 

ποιον πας να κατακτήσεις 

Γιαννιώτισσες Σουλιώτισσες 

ξαφνιάσματα της φύσης 

εχθρέ γιατί δε ρώτησες 

ποιον πας να κατακτήσεις 

 

Δυο παιδιά απ’ το Βραχώρι – Μαρινέλλα 

Στίχοι:  Πυθαγόρας 



Μουσική: Γιώργος Κατσαρός  

https://video.link/w/FRxsb 

 

Δυο παιδιά απ’ το Βραχώρι 

πήρανε βουνά και όρη 

για τιμή, για Λευτεριά. 

Όμως του εχθρού οι σφαίρες 

τους σταμάτησαν τις μέρες 

και δε θα γυρίσουν πια. 

Το ‘να αγέλαστο κοιμάται 

και τη Λευτεριά θυμάται, 

τ’ άλλο ξάγρυπνο στο πλάι 

το μαχαίρι του τροχάει. 

Έστειλαν οι βαθμοφόροι 

το μαντάτο στο Βραχώρι 

κι’ έκλαιγαν οι κοπελιές. 

Επρασίνισε το χώμα 

και δε γύρισαν ακόμα 

να τινάξουν τις ελιές. 

 

 

Έφεδρος ανθυπολοχαγός – Μαρινέλλα 

Στίχοι:  Πυθαγόρας 

Μουσική:  Γιώργος Κατσαρός 

https://video.link/w/DSxsb 

 

Τι γύρευες στ’ αλβανικό βουνό, 

μονάκριβε νησιώτη; 

Και λαβωμένο κλαίει το δειλινό 

την ακριβή σου νιότη... 

 

Πάει ο ήλιος, πάει κι η Αμοργός, 

https://video.link/w/FRxsb
https://video.link/w/DSxsb


στα μάτια του νυχτώνει. 

Κι ο έφεδρος ανθυπολοχαγός 

κοιμάται μες στο χιόνι. 

 

Τα χρόνια σου καπνός τα παιδικά, 

ανάσα η εφηβεία. 

Στον τοίχο ματωμένα ιδανικά 

μετάλλια και βραβεία... 

 

Πάει ο ήλιος, πάει κι η Αμοργός, 

στα μάτια του νυχτώνει. 

Κι ο έφεδρος ανθυπολοχαγός 

κοιμάται μες στο χιόνι. 

 

Το ακορντεόν 

Στίχοι: Γιάννης Νεγρεπόντης 

Μουσική: Μάνος Λοΐζος 

https://video.link/w/yTxsb 

 

Λα, λα…Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο 

που ήξερε και έπαιζε ακορντεόν. 

Όταν τραγούδαγε φτυστός ήταν ο ήλιος, 

φωτιές στα χέρια του άναβε τ’ ακορντεόν. 

 

Λα, λα… Μα ένα βράδυ σκοτεινό σαν όλα τ’ άλλα, 

κράταγε τσίλιες παίζοντας ακορντεόν. 

Γερμανικά καμιόνια στάθηκαν στην μάντρα 

και μια ριπή σταμάτησε τ’ ακορντεόν. 

 

Λα, λα…Τ’ αρχινισμένο σύνθημα πάντα μου μένει  

όποτε ακούω από τότε ακορντεόν 

https://video.link/w/yTxsb


[κι έχει σαν στάμπα την ζωή μου σημαδέψει 

δεν θα περά – , δεν θα περάσει ο φασισμός!](2) Λα, λα 

 


