
Εκπαιδευτήριο “TO ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ”

28 η Οκτωβρίου    2008

Εκδήλωση  και συνθετική εργασία
των μαθητών του  Στ2  Δημοτικού



Τα γεγονότα

1936 - O Χίτλερ συμμάχησε με το Μουσολίνι.

Σεπτέμβριος 1939 - Ο γερμανικός στρατός εισέβαλε στην Πολωνία, της οποίας 
την ασφάλεια είχε εγγυηθεί η Αγγλία.  

Μάρτιος 1940 - Εισβολή Γερμανών στη Γαλλία που αναγκάστηκε να 
υπογράψει ταπεινωτική συνθήκη.

Απρίλιος 1940 - Εισβολή Γερμανών στη Νορβηγία.  



15 Αυγούστου 1940 - Τορπιλισμός του αντιτορπιλικού «ΕΛΛΗ».

Αύγουστος 1940 - Η Γερμανία έκανε αποτυχημένη αεροπορική επιδρομή στην Αγγλία.

28 Οκτωβρίου 1940 - Οι Ιταλοί ζητούν την 
παράδοση της Ελλάδας και ο Πρωθυπουργός 
της Ελλάδας απαντά το ιστορικό «ΟΧΙ». 
Πόλεμος στα βουνά της Αλβανίας.  

14 Νοεμβρίου 1940 - Οι Έλληνες στρατιώτες διώχνουν τους Ιταλούς και εισέρχονται στο
αλβανικό έδαφος.



21 Νοεμβρίου 1940 - Κατάληψη της Κορυτσάς από τους Έλληνες. 

9 Δεκεμβρίου 1940 - Ο ελληνικός στρατός μπαίνει στο Αργυρόκαστρο.  

24 Δεκεμβρίου 1940 - Κατάληψη της Χιμάρας.



ΕΝΑ ΤΟ 
ΧΕΛΙΔΟΝΙ



Ένα το  χελιδόνι και η Άνοιξη  ακριβή
για  να  γυρίσει  ο ήλιος θέλει δουλειά πολλή.
Θέλει νεκροί χιλιάδες  να ‘ναι  στους  τροχούς 
θέλει  και οι  ζωντανοί  να  δίνουν  το αίμα  τους.                                  



Θεέ μου  Πρωτομάστορα
μ’ έχτισες  μέσα στα  βουνά.
Θεέ μου  Πρωτομάστορα
μ’ έκλεισες μέσα  στη θάλασσα.



Πάρθηκεν  από Μάγους το σώμα  του  Μαγιού
το ‘χουνε θάψει σ’ ένα μνήμα  του  πελάγου.
Σ΄ ένα βαθύ πηγάδι το ‘χουνε κλειστό
μύρισε  το  σκοτάδι και όλη η  Άβυσσο.



Θεέ μου Πρωτομάστορα 
μέσα  στις  πασχαλιές κι εσύ.
Θεέ μου Πρωτομάστορα 
μύρισες την Ανάσταση.

στίχοι : Οδυσσέας Ελύτης 
μουσική : Μίκης Θεοδωράκης 



6 Απριλίου 1941 - Η Ελλάδα δέχεται επίθεση από τους Γερμανούς.

Απρίλιος 1941 - Συνεργασία Ιταλών-Γερμανών-Βούλγαρων- Τριπλή κατοχή.

23 Απριλίου 1941 - Ο βασιλιάς και η κυβέρνηση πηγαίνουν στην Κρήτη. 



ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΑΙΜΑΤΑ

Της αγάπης αίματα, με πορφύρωσαν.
Και χαρές ανείδωτες, με σκιάσανε.
Οξειδώθηκα μες στη νότια
των ανθρώπων.
Μακρινή Μητέρα. Ρόδο μου Αμάραντο.



Στ’ ανοιχτά του πελάγου, με καρτέρεσαν.
Με μπομπάρδες τρικάταρτες, και μου ρίξανε.
Αμαρτία μου να ‘χα κι εγώ μιαν αγάπη 
Μακρινή Μητέρα. Ρόδο μου Αμάραντο.



Τον Ιούλιο κάποτε, μισανοίξανε.
Τα μεγάλα μάτια της, μες στα σπλάχνα μου.
Την παρθένα ζωή μια στιγμή να φωτίσουν
Μακρινή Μητέρα. Ρόδο μου Αμάραντο. 

Από το «Άξιον Εστί» του Ο.Ελύτη
Μουσική: Μάνος Θεοδωράκης



24 Απριλίου 1941 - Η στρατιωτική ηγεσία της 
Ελλάδας συνθηκολογεί.

27 Απριλίου 1941- Οι Γερμανοί μπαίνουν στην 
Αθηνά. Υψώνεται στην Ακρόπολη το «Λάβαρο 
της Βίας».

Τέλη Μαιου1941 - Γίνεται η Μάχη της Κρήτης.

Σεπτέμβριος 1941 - Ιδρύονται οι αντιστασιακές 
οργανώσεις Ε.Α.Μ/Ε.Λ.Α.Σ και Ε.Δ.Ε.Σ.



Η οθόνη βουλιάζει, σαλεύει το 
πλήθος εικόνες ξεχύνονται με 
μιας. Που πας παλικάρι, ωραίο 
σα μύθος και ολόισια στο θάνατο 
κολυμπάς. Και όλες οι αντένες, 
μιας γης λυπημένης μεγάφωνα 
και ασύρματα από παντού. 
Γλυκά σε νανουρίζουν και εσύ 
ανεβαίνεις ψηλά στους 
βασιλιάδες του ουρανού. 

Ποιος στ’αλήθεια είμαι εγώ και 
πάω με 1002 εικόνες στο μυαλό. 
Προβολείς με στραβώνουν και 
πάω και γονατίζω και το αίμα 
σου φιλώ.

Που πας παλικάρι, πομπές 
ξεκινούνε και σκλάβες 
ουρλιάζουν στον βωμό. 
Ουρλιάζουν τα πλήθη, καμπάνες 
ηχούνε και ύμνοι τραντάζουν το 
ναό.  

Δ. Σαββόπουλου



ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΗΛΙΕ

Της δικαιοσύνης ήλιε νοητέ 
και μυρσίνη εσύ δοξαστική
μη παρακαλώ σας μη
λησμονάτε τη χώρα μου!



Αετόμορφα έχει τα ψηλά βουνά
στα ηφαίστεια κλήματα σειρά
και τα σπίτια πιο λευκά στου 
γλαυκού το γειτόνεμα!   



Της Ασίας  αν αγγίζει από τη μια
της  Ευρώπης λίγο αν ακουμπά 
στον αιθέρα στέκει να
και στη θάλασσα  μόνη της!

Από  το «Άξιον Εστί» του Ο. Ελύτη  
Μουσική από τον Μάνο Θεοδωράκη



30 Mαΐου 1941 - Ο Μανώλης Γλέζος και ο Απόστολος Σάντας 
κατεβάζουν την γερμανική σημαία από την Ακροπολη. 

Ιούνιος 1941 - Ο γερμανικός στρατός εισέβαλε στη Σοβιετική Ένωση.

7 Δεκεμβρίου - Η Ιαπωνία σύμμαχος της Γερμανίας βομβάρδισε τον 
αμερικάνικο στόλο στη Χαβάη.
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

25 Νοεμβρίου 1942 - Ανατίναξη της γέφυρας του Γοργοπόταμου.



28 Φεβρουαρίου1943 - H κηδεία του ποιητή Κωστή Παλαμά.  

12 Οκτωβρίου 1944 - Απελευθέρωση της Αθήνας από τους Γερμανούς.

18 Οκτωβρίου 1944 - Άφιξη του Γ. Παπανδρέου και της κυβέρνησης εθνικής 
ενότητας.

1945 - Έληξε ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος με ήττα των δυνάμεων του Άξονα. 

1947 - Προσάρτηση Δωδεκανήσων.



ΤΟ ΑΚΟΡΝΤΕΟΝ

Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο 

που ήξερε κι  έπαιζε ακορντεόν. 

Όταν  τραγούδαγε φτυστός ήταν ο ήλιος 

φωτιές στα χέρια του  άναβε τ’ακορντεόν. 



Μα ένα βράδυ σκοτεινό σαν όλα τ’άλλα 

κράταγε τσίλιες παίζοντας ακορντεόν.

Γερμανικά καμιόνια στάθηκαν στη μάντρα

και μια ριπή σταμάτησε τ’ακορντεόν.



Τ’αρχινισμένο σύνθημα πάντα μου μένει,

όποτε ακούω από τότε ακορντεόν

κι έχει σαν στάμπα τη ζωή μου σημαδέψει:

Δεν θα περά, δεν θα περάσει ο φασισμός.

Στίχοι: Γ. Νεγρεπόντη 

Μουσική: Μ.Λοϊζου



ΥΜΝΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ



Σε γνωρίζω από την κόψη του 
σπαθιού την τρομερή.

Σε γνωρίζω από την όψη 
που με βία μετράει τη γη.



Απ’ τα κοκάλα βγαλμένη
των Ελλήνων τα ιερά

και σαν πρώτα ανδρειωμένη 
χαίρε, ω χαίρε Ελευθεριά !



Εκεί μέσα εκατοικούσες
πικραμένη, εντροπαλή
κι ένα στόμα εκαρτερούσες
έλα πάλι, να σου πει.



Άργειε νάλθει εκείνη η μέρα
και ήταν όλα σιωπηλά 
Γιατί τάσκιαζε η φοβέρα 
και τα πλάκωνε η σκλαβιά.



Δυστυχής! Παρηγορία
μόνη σου έμενε να να λες. 
Περασμένα  μεγαλεία 

και διηγώντας τα να κλαις



Και ακαρτέρει, και ακαρτέρει

Φιλελεύθερη λαλιά.

Ένα εκτύπαε τ’ άλλο χέρι

από την απελπισιά.

Κι έλεες: πότε, αχ πότε βγάνω

το κεφάλι από τις ερμιές,

Κι αποκρίνοντο από πάνω

κλάψες, άλυσες, φωνές.



Τότε εσήκωνες το βλέμμα 

μες στα κλάιματα θολό.

Και εις το ρούχο σου έσταζ’ αίμα, 

πλήθος αίμα  Ελληνικό.

Με τα ρούχα αιματωμένα 

ξέρω  ότι έβγαινες κρυφά

να γυρεύεις εις τα ξένα 

άλλα χέρια δυνατά.



Μοναχή το δρόμο επήρες, 

εξανάλθες μοναχή.

Δεν είναι εύκολες οι θύρες,

εάν η χρειά τες κουρταλεί.

Και συ αθάνατη, εσύ θεία

που ό,τι θέλεις ημπορείς,

εις τον κάμπο, Ελευθερία,

ματωμένη περπατείς.



Ναι αλλά τώρα αντιπαλεύει

κάθε τέκνο σου με ορμή,

που ακατάπαυστα γυρεύει

ή τη νίκη ή τη θανή.

Απ’ τα κόκαλα βγαλμένη

των Ελλήνων τα ιερά

και σαν πρώτα ανδριωμένη, 

χαίρε, ω! χαίρε Ελευθεριά!

Στίχοι : Δ. Σολωμός

Μουσική : Γ. Μάντζαρος 



Ζιαμπάρα Ελένη
Ηλιάκη Νεκταρία
Καστρινογιάννη Μελένη
Λεμπιδάκης Τάσος
Μαθιουδάκη Μαρία
Μανιαδής Κώστας
Μαστοράκης Νίκος
Μαυρομανωλάκη Βίρνα
Μιζεράκης Νικόλας
Μιχαλάκη Λένα
Μπαλαχούτης Νίκος
Μπάμπουκα Ολυμπιάδα
Μπιγικάκη Ελένη
Νεραντζούλης Αντώνης          
Ομηρόλης Παύλος
Ορφανός Μανόλης
Παπαϊωάννου Χρήστος 
Πασπάτη Μιχαέλα 
Πατεράκης Γιώργος
Σκιαδαρέσης Μιχάλης
Στειακάκης Νίκος
Στεφανίδη Ζηνοβία
Τσαγκαράκης Αλέξανδρος  
Χατζέα Μαρίνα

Εκπαιδευτήριο “TO ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ”

28η Οκτωβρίου 2008

Στ2 Δημοτικού

Δασκάλα τμήματος:
Γιάννα Ζωγραφάκη


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	 
	 
	 
	 
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΗΛΙΕ
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	ΥΜΝΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ�
	Σε γνωρίζω από την κόψη του �σπαθιού την τρομερή.� Σε γνωρίζω από την όψη �που με βία μετράει τη γη.
	                              �������                                                                                                                                                                                    �                             Απ’ τα κοκάλα βγαλμένη�                                 των Ελλήνων τα ιερά�                             και σαν πρώτα ανδρειωμένη �                             χαίρε, ω χαίρε Ελευθεριά !�
	Slide Number 27
	Slide Number 28
	�Δυστυχής! Παρηγορία�μόνη σου έμενε να να λες. �Περασμένα  μεγαλεία �και διηγώντας τα να κλαις 
	Slide Number 30
	Slide Number 31
	Slide Number 32
	Slide Number 33
	Slide Number 34

