ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
eΜέρος A΄ Χαιρετισμός ΑποφοίτωνE

Χαιρετισμός από τον απόφοιτο 2011 Πλάτωνα Παπαδόπουλο
Μουσικός Χαιρετισμός. Μετέχουν οι απόφοιτοι: Βίλμα Καλομενοπούλου – Φωνητικά, Δημήτρης Μπαξεβανάκης – Μπάσο, Νίκος
Μπαξεβανάκης - Ηλ.Κιθάρα, Γιάννης Σούλης - Ηλ.Κιθάρα, Χρύσα Σταθακοπούλου – Πλήκτρα και ο τελειόφοιτος Γιάννης Κορδούλης –
Ντραμς

eΜέρος Β΄ Εορτη Σημαίας, Ορισμός Σημαιοφόρων-Παραστατών, Επίδοση Αριστείων-ΒραβείωνE
eΜέρος Γ΄ Εορτασμός 28ης Οκτωβρίου 2011E
Αλβανικό Έπος-Κατοχή-Αντίσταση μέσα από Ρεμπέτικο τραγούδι
Γλυκοξυπνάει και γύρω βλέπει
κι άλλους λεβέντες στο θάλαμο.
Χαμογελάει μα και δακρύζει
κι η νοσοκόμα τού γλυκαίνει τον
καημό.
Γλυκιά κοπέλα πώς θα μπορέσω
από κοντά σου να χωριστώ;"
κι αυτή του λέει: "Δε θα σ' αφήσω.
κι εγώ σ' αγάπησα και θα σε
παντρευτώ".

1) Τ΄όνειρο του Μπενίτο
Μίνως Μάτσας-Σπύρος
Π εριστέρης
Ο Μπενίτο κάποια νύχτα
ζαλισμένος,
είδε όνειρο ο καϋμένος
πως βρισκόταν στην Αθήνα,
σε μια φίνα λιμουζίνα.
Μα σαν ξύπνησε και ρίχνει ένα
βλέμμα,
είπε: κρίμα να 'ναι ψέμα
ένα τέτοιο μεγαλείο,
βρε παιδιά, δεν είν' αστείο!

3) Σαλταδόρος
Μιχάλης Γενίτσαρης

Φέρτε πένα, διατάζει, και μελάνι,
τηλεσίγραφο μας κάνει,
μα του λέμε εν τω άμα
αν βαστάς κάνε το τάμα.

Μα 'γω πάντα βολεύομαι γιατί τήνε
σαλτάρω
σε καν' αμάξι Γερμανού και πάντα
τη ρεφάρω.

Δεν περάσανε παρά ολίγες μέρες
κι οι θαυματουργές μας σφαίρες,
το τσαρούχι κι η αρβύλα
κάναν στον Μπενίτο νίλα.

Θα σαλτάρω, θα σαλτάρω,
τη ρεζέρβα να τους πάρω.

Βρε Μπενίτο, μη θαρρείς για
μακαρόνια
τα ελληνικά κανόνια,
τα 'χουν χέρια δοξασμένα,
παλικάρια αντρειωμένα.

Πέφτουν οι σφαίρες σαν το χαλάζι
κι ακουμπισμένος σ’ ένα δεντρί
ο τραυματίας αναστενάζει
και τη μανούλα του ζητάει για να
δει.
Η νοσοκόμα, μόλις ακούει
το παλικάρι να την καλεί,
τρέχει κοντά του, τον αγκαλιάζει
και σαν μανούλα του του δένει την
πληγή.

Γι' αυτό όπου τον βλέπετε να λέτε
με ψυχή,
Ανάπηρος περνάει, σταθείτε
προσοχή.
Ας πούμε το τραγούδι μας
περήφανα κι αντρίκια,
γιατί για μας κρεμάστηκε
στα δυο του δεκανίκια.

Θα σαλτάρω, θα σαλτάρω,
τη ρεζέρβα να τους πάρω.

Μπενζίνες και πετρέλαια εμείς τα
κυνηγάμε
γιατ' έχουνε πολλά λεφτά και
μόρτικα περνάμε.
Οι Γερμανοί μας κυνηγούν, μα 'μεις
δεν τους ακούμε
εμείς θα τη σαλτάρουμε ώσπου να
σκοτωθούμε.

4) Ο ανάπηρος
Γιώργος Μητσάκης
Αφήστε τα ποτήρια σας
που τα 'χετε γεμίσει,
και δώστε στον ανάπηρο
μια θέση να καθίσει.
Σ' αυτόν αξίζει πάντοτε
να λέμε με ψυχή,
ανάπηρος περνάει,
σταθείτε προσοχή.
Κι αυτός σαν Ελληνόπουλο

στα σίδερα κλεισμένος.
Απ' την οδό του Σέκερη
με πάνε στο Χαϊδάρη,
κι ώρα την ώρα καρτερώ
ο Χάρος να με πάρει.
Για δες του Χάρου το σπαθί
μανούλα, πως το φέρνει,
και τη ζωή του καθενός
μάνα, πως θα την παίρνει.

Σ' αυτόν αξίζει πάντοτε
να λένε με ψυχή,
ανάπηρος περνάει,
σταθείτε προσοχή.

Ζηλεύουνε δεν θέλουνε ντυμένο να
με δούνε
μπατήρη θέλουν να με δουν για να
φχαριστηθούνε.

Θα σαλτάρω, θα σαλτάρω,
τη ρεζέρβα να τους πάρω.

2) Ο Τραυματίας
Βασίλης Τσιτσάνης

και άξιο παλικάρι,
σε κάποια μάχη άφησε
το ένα του ποδάρι.

7) Να΄ναι γλυκό το βόλι
Μπαγιαντέρας
5) Στέλιος Καρδάρας
Μιχάλης Γενίτσαρης

Φόρεσ' αντάρτη τ' άρματα
ζώσε και το σπαθί σου
και σύρε για τον πόλεμο
κι η Παναγιά μαζί σου.

Πενθοφορεί η Αγιά Σοφιά
Παλιά και Νέα Κοκκινιά,
κλάψε και 'συ τώρα ντουνιά
πιάσαν το Στέλιο τα σκυλιά.

Σύρε και θέλω νικητής
παιδί μου να γυρίσεις
για τη γλυκιά τη λευτεριά
το αίμα σου να χύσεις.

Τον πιάσαν Γερμανόφιλοι
και Ταγματασφαλίτες,
το Στέλιο τον Καρδάρα μας
στο Ρέντη οι αλήτες.

Πολέμησε αντάρτη μου
πως πολεμάνε όλοι
και με τον Άρη αρχηγό
γλυκό να 'ναι το βόλι.

Δεμένο τον επήγανε
μπρος στον Άγιο Διονύση,
δέκα ντουφέκια του ρίχνανε
ώσπου να ξεψυχήσει.

8) Η Καλαματιανή
Αντάρτικο του Ταϋγετου και του
Π άρνωνα

Άδικα τον σκοτώσανε
λες κι ήτανε κατάρα,
γιατ' ήταν στην Αντίσταση
το Στέλιο τον Καρδάρα.

6) Χαϊδάρι
Μάρκος Βαμβακάρης
Τρέξε μανούλα όσο μπορείς
τρέξε για να με σώσεις,
κι απ' το Χαϊδάρι μάνα μου
να μ' απελευθερώσεις.
Γιατ' είμαι μελοθάνατος
και καταδικασμένος,
δέκα-επτά χρονώ παιδί

Η λευτεριά είναι σχολειό
και ποιος θα τη σπουδάσει
καλαματιανή
ρούσα και ξανθή
πήγα και γω και σπούδασα και
βγήκα ένας αντάρτης
καλαματιανή ρούσα και ξανθή
ότι κι αν είχα τάδωσα γονιούς
γνωστούς και φίλους
καλαματιανή
ρούσα και ξανθή
και πήρα το τουφέκι μου και στα
βουνά μας βγήκα
καλαματιανή
ρούσα και ξανθή
για να σκοτώσω Γερμανούς και
Έλληνες φασίστες
καλαματιανή
ρούσα και ξανθή.

8) Εθνικός Ύ μνος

eE Συντελεστές της γιορτής eE
Τραγούδι, Θεατρικό
Θεατρικό
Θεατρικό
Τεχνικός, Θεατρικό
Πιάνο
Τραγούδι
Τραγούδι, Κιθάρα
Τραγούδι, Θεατρικό, ντέφι, τουμπερλέκι
Μπάσο, Θεατρικό
Τραγούδι
Σκηνικό
Μπουζούκι
Ακορντεόν
Τεχνικός
Θεατρικό, Κείμενα Θεατρικού, Σκηνοθεσία
Τραγούδι, Θεατρικό
Κιθάρα
Κιθάρα, Μπάσο
Βιολί
Μπουζούκι
Τραγούδι
Τραγούδι
Θεατρικό

Πέγκυ
Νάσια
Γιώργος
Γιώργος
Κατερίνα
Δανάη
Γιάννης
Ελίνα
Μάριος
Ελένη
Μαρία
Αλέξης
Ζωγράφος
Μύρων
Νίκος
Έλλη
Γιώργος
Χρήστος
Πάρης
Διονύσης
Δήμητρα
Ιωάννα
Δανάη

Αγερίδου
Αθανασιάδη
Γιαννάκος
Γκόνης
Θεοδωρέλου
Θεοδωρίδου
Κορδούλης
Μουλά
Μπαξεβανάκης
Μπλατσούκα
Μπλατσούκα
Ορφανόπουλος
Παπαδήμας
Παπαδημητράκης
Παπαδόπουλος
Παπάζογλου
Παπαχριστόπουλος
Πελεκούδας
Στυλιανίδης
Φανίδης
Χαρδαλούπα
Χαρδαλούπα
Χουλιαρά

Σοφία
Νικόλαος

Υπεύθυνοι Καθηγητές
Γουρνά
Μουσική Επιμέλεια
Μαυρογιάννης
Επιλογή τραγουδιών, Οργάνωση, Επιστασία,
Πρόγραμμα
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