
 

 

 

 

2. Φαντάσου ότι ήσουν και εσύ στον «Ευαγγελισμό της Θεοτόκου» 

και γράψε το διάλογο που έγινε μεταξύ της Παναγίας και του 

αρχάγγελου Γαβριήλ. Η αρχή είναι ήδη έτοιμη!!! 

Μια μέρα που η σεμνή Μαρία προσευχόταν στον ναό, 

παρουσιάστηκε μπροστά της ο Αρχάγγελος Γαβριήλ. Ήταν στα 

ολόλευκα ντυμένος. Η Παναγία ...................................................... 
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25η Μαρτίου 
Η 25η Μαρτίου είναι διπλή γιορτή. Θρησκευτική και εθνική 

μαζί. 

Είναι θρησκευτική, γιατί ο αρχάγγελος Γαβριήλ 

παρουσιάστηκε στην Παρθένο Μαρία και της είπε ότι θα γεννήσει 

το Σωτήρα του κόσμου. Τη χαρμόσυνη αυτή είδηση ονομάζουμε 

«Ευαγγελισμός της Θεοτόκου». 

Ονομάζεται και εθνική γιατί αυτή την ημέρα στο μοναστήρι 

της Αγίας Λαύρας οι Έλληνες πριν από πολλά χρόνια, το 1821, ο 

μητροπολίτης Παλαιών Πατρών Γερμανός ορκίστηκε τους 

αγωνιστές της επανάστασης  και ξεσηκώθηκαν εναντίον των 

Τούρκων έχοντας ως σύνθημα τους το «Ελευθερία ή Θάνατος». 

Ασκήσεις:  

1. Γράφω  κάτω από τις εικόνες ποιά γιορτή απεικονίζεται. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

......................................               .................................................. 
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Ονοματεπώνυμο: ……………………………………………….……… 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στις 25 Μαρτίου 1821, οι Έλληνες στρατιώτες 

μαζεύτηκαν στο μοναστήρι της Αγίας Λαύρας και ορκίστηκαν 

όλοι μαζί «Ελευθερία ή Θάνατος».  Με τον τρόπο αυτό, 

κηρύχτηκε η επανάσταση. 

Οι Έλληνες πολέμησαν γενναία στα βουνά όπου βγήκαν 

Κλέφτες, αφού δεν είχαν καθόλου στρατό και όπλα.  Έκαναν 

ανταρτοπόλεμο.  Ο πόλεμος με τους Τούρκους είναι δύσκολος. 

Οι Έλληνες είναι φτωχοί και δεν έχουν χρήματα για όπλα. Τα 

όπλα τους ή αλλιώς άρματα ήταν οι πιστόλες , τα καριοφίλια 

και τα σπαθιά ή πάλες. Οι νησιώτες  με τα καράβια τους και τα 

μικρά πυρπολικά τους γίνονται φόβος και τρόμος των 

Τούρκων. 

Οι πιο γενναίοι πολεμιστές έγιναν ήρωες και εμείς τους 

θυμόμαστε μέχρι σήμερα.  Μερικοί ήρωες της επανάστασης 

ήταν ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ο Μάρκος Μπότσαρης, ο 

Αθανάσιος Διάκος, ο Ανδρέας Μιαούλης, ο Κωνσταντίνος 

Κανάρης, η Μαντώ Μαυρογένους, η Μπουμπουλίνα.   

Αν και λίγοι, οι Έλληνες κατάφεραν να νικήσουν τους 

Τούρκους και να ελευθερώσουν την πατρίδα τους.  Οι Έλληνες 

νίκησαν γιατί είχαν μεγάλη ψυχή, πολύ θάρρος και 

πολεμούσαν για το δίκαιο.  Είχαν μεγάλη πίστη στο Θεό και 

λάτρευαν την πατρίδα τους, την όμορφη και δοξασμένη 

Ελλάδα! 

 

H Ελληνική Επανάσταση  

(25 Μαρτίου 1821) 
Οι Τούρκοι είχαν σκλαβωμένη την Ελλάδα για 

τετρακόσια ολόκληρα χρόνια.  Όλα αυτά τα χρόνια, οι Τούρκοι 

έκαναν πολλά βάσανα στους Έλληνες.  Τους άρπαζαν τις 

περιουσίες τους και τους είχαν σκλάβους να δουλεύουν στα 

χωράφια.  Τους έβαζαν να πληρώνουν και πολύ βαριούς 

φόρους.   

Συχνά σκότωναν άντρες, γυναίκες και παιδιά.  

Έπαιρναν τα νεαρά αγόρια με τη βία και τα έκαναν Τούρκους 

στρατιώτες. Η πράξη αυτή είναι γνωστή και ως 

«Παιδομάζωμα», ενώ τα αγόρια που στρατολογούνταν 

ονομάζονταν «Γενίτσαροι». 

Πολλά παλικάρια για να ξεφύγουν από τη δουλεία 

πήραν τα όπλα και ανέβηκαν στα βουνά. Εκεί ζούσαν 

κλέβοντας τους πλούσιους Τούρκους και βοηθώντας τους 

φτωχούς Έλληνες.  

Οι Έλληνες δεν άντεχαν άλλο τα βάσανα των Τούρκων 

και αποφάσισαν να επαναστατήσουν, δηλαδή να πολεμήσουν 

για να διώξουν τους Τούρκους από την Ελλάδα.  Ίδρυσαν τη 

«Φιλική Εταιρία», που θα τους βοηθούσε να πολεμήσουν 

όλοι μαζί οργανωμένα, και όλοι οι πολεμιστές έγιναν μέλη της. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Απαντώ στις ερωτήσεις: 

 

1.   Για πόσα χρόνια η Ελλάδα ήταν σκλαβωμένη στους 

Τούρκους;  

………………………………………………………………………

…………………………………………………………………......... 

2.   Πώς ήταν η συμπεριφορά των Τούρκων απέναντι στους 

Έλληνες;  Από πού το καταλαβαίνουμε; 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

……………………………………....................................................... 

3.   Ποια ήταν η οργάνωση που ίδρυσαν οι Έλληνες για να 

μπορέσουν να πολεμήσουν; 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

……………………………………..................................................... 

4.   Πότε και πού κηρύχτηκε η Ελληνική επανάσταση; 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………. 

5.   Γιατί οι Έλληνες κατάφεραν να νικήσουν και να 

ελευθερώσουν την πατρίδα τους; 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

…………………………………….................................................... 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

…………………………………… 

 

Συμπληρώνω τα ονόματα των ηρώων: 

Κωνσταντίνος …………………………….. 

Αθανάσιος …………………………….. 

Μάρκος …………………………….. 

                           Ανδρέας …………………………….  

Θεόδωρος ………………………….. 

                           Μαντώ ……………………………. 

 

 
Οικογένειες λέξεων 

 

 

 

 Επανάσταση 

Ξεσηκώνομαι 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

  

 

Κ Ο Λ Ο Κ Ο Τ Ρ Ω Ν Η Σ 

Λ Ι Δ Ρ Ξ Θ Ψ Ζ Δ Ι Α Ο 

Ε Π Ι Κ Μ Α Ρ Δ Λ Κ Ρ Υ 

Φ Ρ Α Ο Κ Ν Ω Β Τ Υ Ρ Λ 

Τ Ω Κ Σ Ε Ρ Ε Ξ Φ Τ Ψ Ι 

Ε Β Ο Κ Σ Η Μ Α Ι Α Ν Β 

Σ Λ Σ Χ Ο Λ Ε Ι Ο Ρ Μ Τ 

Α Ρ Μ Α Τ Ω Λ Ο Ι Α Ω Ξ 

Δ Ω Π Α Π Α Φ Λ Ε Σ Α Σ 

Μ Π Ο Υ Μ Π Ο Υ Λ Ι Ν Α 

Ζωγραφίζω έναν ήρωα της Ελληνικής Επανάστασης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δίνω επίθετα στους ήρωες της Επανάστασης 

Βρίσκω στο ΚΡΥΠΤΟΛΕΞΟ λέξεις που έχουν 

σχέση με την Επανάσταση και τιs γράφω πιο 

κάτω: 

 
 

 


