
 

Όλνκα: __________________________________________ Σάμε: _____ 

 



Η 25
ε 

Μαρηίοσ 

Κάζε ρξόλν, ζηηο 25 Μαξηίνπ, γηνξηάδνπκε καδί δύν κεγάιεο γηνξηέο.  

 

Ζ κηα γηνξηή είλαη ζξεζθεπηηθή, «Ο Δπαγγειηζκόο ηεο 

Θενηόθνπ». Μαο ζπκίδεη ηε  ραξνύκελε είδεζε πνπ έθεξε ν 

αξράγγεινο Γαβξηήι ζηελ  Παξζέλν Μαξία, ηόηε πνπ ηε 

δηάιεμε ν Θεόο γηα λα γελλήζεη ηνλ Ηεζνύ Υξηζηό, ην 

σηήξα ηνπ θόζκνπ.  

 

Ζ άιιε γηνξηή είλαη Δζληθή. Σε γηνξηάδεη ην έζλνο καο  γηα ηελ 

επαλάζηαζε πνπ έθακαλ νη ζθιαβσκέλνη Έιιελεο ην 1821, ελαληίνλ ησλ 

Σνύξθσλ.  

Σεηξαθόζηα νιόθιεξα ρξόληα νη Σνύξθνη είραλ ζθιαβσκέλε ηελ Διιάδα. 

Μαύξα ρξόληα πέξαζαλ νη Έιιελεο. Οη Σνύξθνη ζθόησλαλ, ρσξίο 

ζπνπδαίν ιόγν, άληξεο, γπλαίθεο θαη κηθξά παηδηά. Έβαδα βαξηνύο 

θόξνπο θη όηαλ δελ είραλ νη Έιιελεο λα πιεξώζνπλ, άξπαδαλ όηη 

εύξηζθαλ από ηα ζπίηηα ηνπο.  

 

Σα ζρνιεία έθιεηζαλ. Μνλάρα νη 

παπάδεο ζην θξπθό ζρνιείν, κάζαηλαλ 

ιίγα γξάκκαηα ζηα Διιελόπνπια.  

Άξπαδαλ ηα κηθξά Διιελόπνπια από 

ηηο κεηέξεο ηνπο θαη ηα έπαηξλαλ ζηελ 

Σνπξθία λα κεγαιώζνπλ ζαλ 

Σνπξθόπνπια θαη λα ηα θέξνπλ ύζηεξα, 

ζαλ κεγαιώζνπλ, λα πνιεκήζνπλ ηνπο 

Έιιελεο. Τπέθεξαλ πνιύ νη Έιιελεο ζηα ρξόληα ηνύηα ηεο ζθιαβηάο.  

 

 



Κξπθά όκσο θάπνηνη Έιιελεο εηνίκαδαλ 

ηελ Δπαλάζηαζε. Γεκηνύξγεζαλ ηε 

Φηιηθή Δηαηξεία, κηα νκάδα από Έιιελεο 

έηνηκνπο λα πνιεκήζνπλ ηνλ θαηαθηεηή. 

Κξπθά δεθάδεο Έιιελεο 

νξθίδνληαλ όηη ζα ιάκβαλαλ 

κέξνο ζηελ Δπαλάζηαζε. Ο Ρήγαο Φεξαίνο κε ηα επαλαζηαηηθά 

πνηήκαηά ηνπ μεζήθσλε ηνπο Έιιελεο ελαληίνλ ησλ Σνύξθσλ.  

 

 

 

 

Ήηαλ άλνημε, 25 Μαξηίνπ 1821. Ζ εθθιεζία 

γηόξηαδε ηνλ Δπαγγειηζκό ηεο Θενηόθνπ. ’ έλα 

κνλαζηήξη  ζηελ Αγία Λαύξα, είραλ καδεπηεί νη 

Έιιελεο νπιαξρεγνί. Ο Δπίζθνπνο Παιαηώλ 

Παηξώλ Γεξκαλόο ύςσζε ην ιάβαξν ηεο 

Διιεληθήο Δπαλάζηαζεο. Οη νπιαξρεγνί 

γνλάηηζαλ θαη έδσζαλ ηνλ όξθν «Διεπζεξία ή 

Θάλαηνο».  

 

Έπεηηα ζθνξπίζηεθαλ ζε όιε ηελ Διιάδα. Αλέβεθαλ ζηα ςειά βνπλά, 

βξήθαλ ηνπο αξκαησινύο θαη ηνπο θιέθηεο, ηνπο νξγάλσζαλ θαη άξρηζαλ 

ηελ Δπαλάζηαζε. Πέξαζαλ κεξηθά ρξόληα θαη ε Διιάδα θαηάθεξε λα 

ειεπζεξσζεί.  

Πέξαζαλ πνιιά ρξόληα από ηόηε. Όκσο θάζε ρξόλν ζαλ μεκεξώζεη ε 

κεγάιε Δζληθή Δπέηεηνο ηεο 25
εο 

Μαξηίνπ, όινη νη Έιιελεο ηελ 

γηνξηάδνπλ κε δνμνινγίεο θαη παξειάζεηο.  

 



Φύλλο εργασίας 

Απανηώ ηις ερωηήζεις: 

1. Τι γιορηάδοσμε ζηις 25 Μαρηίοσ; 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

2. Σε ποιοσς ήηαν ζκλαβωμένε ε Ελλάδα; 

___________________________________________________________ 

3. Ποιον όρκο έδιναν οι Έλλενες; Τι ζήμαινε; 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

Σσμπλερώνω ηις πιο κάηω προηάζεις: 

Ζ 25
ε
 Μαξηίνπ είλαη κηα ___________________ γηνξηή. Απηνί ηε κέξα 

νη ___________________ μεζεθώζεθαλ γηα λα ειεπζεξσζνύλ από ηνπο 

_____________________.  Δπίζεο ζηηο 25 Μαξηίνπ γηνξηάδνπκε ηνλ 

_________________________ ηεο Θενηόθνπ.  

Οη Σνύξθνη έθαλαλ πνιιά ______________________ ζηνπο Έιιελεο.  

Οη Έιιελεο ζην ηέινο _____________________ ηνπο Σνύξθνπο.  

 

Γράθω ηο όνομα: 

Πνηνο είπε «Καιύηερα κηας ώρας ειεύζερε δωή παρά ζαράληα τρόληα 

ζθιαβηά θαη θσιαθή»;  

____________________________________ 

Πνηνο είπε: «Εγώ Γραηθός γελλήζεθα, Γραηθός ζε λα πεζάλω»; 

____________________________________ 

Πνηνο έγξαςε ηνλ Δζληθό Ύκλν; 

____________________________________ 



Η δωή ηων κλεθηών 

«Βαζίιε θάηζε θρόληκα λα γίλεης λοηθοθύρες 

γηα λ’ αποθηήζεης πρόβαηα, δεσγάρηα θαη αγειάδες... 

Μάλα κοσ, εγώ δελ θάζοκαη λα γίλω λοηθοθύρες 

Καη λα ‘καη ζθιάβος ηες Τοσρθηάς, θοπέιη ηωλ ζθσιηώλ. 

Θα πάρω ηο ληοσθέθη κοσ λα πάω λα γίλω θιέθηες, 

Να ποιεκάω κε ηελ Τοσρθηά θαη κε ηοσς Αρβαλίηες.» 

 

Ζ δύζθνιε δσή θαη ηα βάζαλα ηεο ζθιαβηάο από ηνπο Σνύξθνπο ήηαλ 

αβάζηαθηα. Πνιινί λένη δελ ήζειαλ λα δνπιεύνπλ ζθιάβνη ζηνπο 

Σνύξθνπο. Άξπαδαλ ινηπόλ ην ληνπθέθη ηνπο θη αλέβαηλαλ ζηηο θνξθέο 

ησλ βνπλώλ. ηγά- ζηγά ελώλνληαλ πνιινί καδί θαη γίλνληαλ έλαο κηθξόο 

ζηξαηόο. Ο κηθξόο απηόο ζηξαηόο έθαλε επηζέζεηο ζηνπο Σνύξθνπο θαη 

ηνπο αλάγθαδε λα θέξνληαη θαιά ζηνπο ζθιαβσκέλνπο. Γηα λα ηνπο 

θαθνινγήζνπλ νη Σνύξθνη ηνπο έιεγαλ «θιέθηεο». Μα γηα ηνπο Έιιελεο 

ην όλνκα θιέθηεο ζήκαηλε ηνλ ήξσα, ηνλ πεξήθαλν Έιιελα πνπ δε 

δερόηαλ λα είλαη ζθιάβνο.  

Πώο δνύζαλ όκσο νη θιέθηεο ζηα ςειά βνπλά; Ση έθαλαλ όηαλ δελ 

πνιεκνύζαλ ηνπο Σνύξθνπο; 

Ήηαλ νξγαλσκέλνη ζε νκάδεο πνπ ηηο έιεγαλ «κπνπινύθηα». Ο αξρεγόο 

ηνπο ιεγόηαλ «θαπεηάληνο» θαη ην θαιύηεξν από ηα παιηθάξηα ην έιεγαλ 

«πξσηνπαιίθαξν». Δίραλ θαη ηνλ «ςπρνγηό» πνπ όινη ηνλ αγαπνύζαλ 

γηαηί ήηαλ ην πην κηθξό θιεθηόπνπιν.  

Ενύζαλ ζθιεξή δσή ζηηο ξάρεο ησλ βνπλώλ θαη δελ κπνξνύζαλ πνηέ λα 

θνηκεζνύλ ζε ζηξώκα γηαηί ηνπο θπλεγνύζαλ νη Σνύξθνη. Όπσο ιέεη θαη 

έλα ηξαγνύδη, είραλ γηα ζηξώκα ην ζπαζί, πξνζθέθαιν ην ληνπθέθη ηνπο 

θαη ζθέπαζκα ηνλ νπξαλό. Σηο λύρηεο θύιαγαλ κε ηε ζεηξά «θαξανύιη», 

έκελαλ μύπληνη γηα λα πξνζέρνπλ από ηνπο Σνύξθνπο.  



Όηαλ δελ είραλ πόιεκν έθαλαλ δηάθνξα αγσλίζκαηα κεηαμύ ηνπο: 

ηξέμηκν, πήδεκα, ζθνπνβνιή θαη άιια. 

ηηο κεγάιεο γηνξηέο πήγαηλαλ ζηε ιεηηνπξγία πνπ γηλόηαλ ζηα 

κνλαζηήξηα. Μεηά έςελαλ αξληά ζηε ζνύβια, ρόξεπαλ ιεβέληηθνπο 

ρνξνύο θαη ηξαγνπδνύζαλ θιέθηηθα ηξαγνύδηα. ηηο γηνξηέο απηέο 

έβξηζθαλ επθαηξία λα δηαζθεδάζνπλ. Κη ύζηεξα πάιη πόιεκνο θαη 

θπλεγεηό κε ηνπο Σνύξθνπο.  

 

Απανηώ ηις ερωηήζεις: 

1. Ση ήηαλ νη θιέθηεο; 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

2. Γηαηί νη θιέθηηθε δσή ήηαλ δύζθνιε; 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Φαληάζνπ όηη είζαη έλαο θιέθηεο. Μπνξείο λα καο κηιήζεηο γηα ηε δσή 

ζαο πάλσ ζηα βνπλά; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________ 



 

Ερεσνώ 

Βξεο πιεξνθνξίεο γηα θάπνηνλ από ηνπο ήξσεο ηεο Διιεληθήο 

Δπαλάζηαζεο θαη γξάςε ιίγα ιόγηα γη’ απηόλ.  

 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Οδπζζέαο Αλδξνύηζνο,    Λαζθαξίλα Μπνπκπνπιίλα,      Αζαλάζηνο Γηάθνο,       Γεώξγηνο Καξατζθάθε, 

Αλδξέαο Μηανύιε,          Θεόδσξνο Κνινθνηξώλεο,        Μαθξπγηάλλεο 



Το κρσθό ζτολειό 

Πξηλ ιίγεο κέξεο ήξζε ζην ζπίηη κνπ έλα κηθξό παηδάθη κε ηε καλνύια 

ηνπ. Ήηαλ πνιύ κηθξό. Πην κηθξό από εζάο. Μόιηο ηεζζάξσλ ρξνλώλ. ε 

κηα ζηηγκή καο παξαθάιεζε. 

- Να πσ έλα ... ηξαγνύδη; 

- Ναη Φώηε, πεο. ε αθνύκε. 

Κη απηό γεκάην ελζνπζηαζκό άξρηζε: 

«Φεγγαξάθη κνπ ιακπξό 

θέγγε κνπ λα πεξπαηώ 

λα πεγαίλσ ζην ζρνιεηό 

λα καζαίλσ γξάκκαηα 

ηνπ ζενύ ηα πξάγκαηα». 

Όια ηα παηδηά μέξνπλ ην ηξαγνπδάθη απηό. Ξέξνπλ όκσο πνηνη ην 

πξσηνηξαγνύδεζαλ θαη πόηε; 

Πξηλ πνιιά ρξόληα, όηαλ ε Διιάδα ήηαλ ζθιαβσκέλε ζηνπο Σνύξθνπο, 

νη ερζξνί δελ άθελαλ ηα Διιελόπνπια λα καζαίλνπλ γξάκκαηα. Όκσο 

θάηη έπξεπε λα γίλεη. Σόηε ζθέθηεθαλ ηηο εθθιεζίεο γηα ζρνιεία. Οη 

παπάδεο ζα ήηαλ νη δάζθαινη. Πόηε; Μήπσο ηε κέξα; Αιίκνλν! Μόλν ε 

λύρηα ζα ηνπο θύιαγε από ηνλ θίλδπλν.  

Έηζη ηα βξάδηα μεθηλνύζαλ ηα ζθιαβόπνπια κε ηελ πιάθα θαη ην θνληύιη 

ζηνλ θόξθν γηα ηελ εθθιεζία. Κξπθά – θξπθά έκπαηλαλ θαη καδεύνληαλ 

γύξσ από ηνλ παπά. Με ην θσο ηνπ θεξηνύ κάζαηλαλ λα δηαβάδνπλ, λα 

γξάθνπλ, λα αγαπνύλ ηελ Παηξίδα, ην Θεό, ηε Λεπηεξηά. 

Όηαλ ζηηο βαξπρεηκσληέο ν νπξαλόο ήηαλ θαηαζθόηεηλνο, παξαθαινύζαλ 

ην θεγγάξη λα θηάζνπλ θαιά ζην «ζρνιείν» ηνπο. Να κάζνπλ 

«γξάκκαηα, ηνπ Θενύ ηα πξάγκαηα...» 

Δμήγεζαλ θαη ζην Φώηε απηά... θαη θαίλεηαη θάηη θαηάιαβε θαη θώλαμε: 

- Μαλνύια αγαπώ πνιύ ην ζρνιείν. Αγαπώ πνιύ ηα γξάκκαηα.  



Δκείο ζήκεξα καζαίλνπκε γξάκκαηα ρσξίο θόβν, ρσξίο πξνθύιαμε, 

ρσξίο ην θόβν ηνπ θεγγαξηνύ, ρσξίο ζθνηάδηα.  

Πνιύ θνληά όκσο, ζηηο Σνπξθνθξαηνύκελεο πεξηνρέο ηεο Κύπξνπ καο, 

ππάξρνπλ κηθξά Κππξηόπνπια πνπ δελ έρνπλ ζρνιεία ζαλ θαη ζαο, πνπ 

δελ έρνπλ βηβιία. Απηά ηα παηδηά κε θόπν θαη κε πνιιέο δπζθνιίεο 

καζαίλνπλ ηα γξάκκαηα.  

Αο ζθεθηνύκε ινηπόλ ηη κπνξνύκε λα θάλνπκε γη’ απηά... 

 

Εργαζίες: 

1. Ση ήηαλ ην θξπθό ζρνιεηό; 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

2. πγθξίλσ ην θξπθό ζρνιεηό κε ην δηθό κνπ ζρνιείν.  

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 


