
  

200 χρόνια ελεύθεροι: 1821-2021



  

Θα σας πω μια ιστορία αληθινή, που έγινε πριν πολλά 
χρόνια. Κάποτε η Ελλάδα μας ήταν σκλαβωμένη για 

400 χρόνια στους Τούρκους . Αυτό σημαίνει ότι οι 
Έλληνες δεν ήταν ελεύθεροι.     
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Σε μερικές περιοχές οι Τούρκοι, απαγόρευαν στους Έλληνες να μαθαίνουν 
ελληνικά γράμματα και την ένδοξη ιστορία των προγόνων τους. 

Ένας θρύλος λέει ότι τα Ελληνόπουλα, το βράδυ με το φως του φεγγαριού 
πήγαιναν στο «κρυφό σχολειό» όπου μάθαιναν γράμματα, την ελληνική 

ιστορία, ελληνικά τραγούδια, και παραδοσιακούς χορούς.

Ο θρύλος λέει ότι τα παιδιά αργά το βράδυ, κρατώντας πολλές φορές 
φαναράκια, τραγουδούσαν το «Φεγγαράκι μου λαμπρό», και πήγαιναν την 

εκκλησιά όπου τους περίμενε ο δάσκαλος. Ο δάσκαλος συνήθως ήταν ο παπάς 
ή κάποιος μεγαλύτερος μαθητής.



  

Ας ακούσουμε το τραγουδάκι κι ας τραγουδήσουμε κι εμείς.
Ας κάνουμε πως πάμε στο «κρυφό σχολειό» περπατώντας στις μύτες των ποδιών μας.

https://www.youtube.com/watch?v=ZnjUTZPpyTA

https://www.youtube.com/watch?v=ZnjUTZPpyTA


  

Τα παιδιά με μεγάλη προσοχή άκουγαν τον δάσκαλο τους και μάθαιναν για την ιστορία των προγόνων 
τους, μάθαιναν τραγούδια και χορούς και πολλά άλλα πράγματα. 



  



  



  



  



  



  



  
 Ήταν τα ξακουστά κλεφτόπουλα.



  

Ας ακούσουμε τραγούδια για τα κλεφτόπουλα. https://www.youtube.com/watch?v=I-mRYpOChDI

https://www.youtube.com/watch?v=EH60_GJYReg

https://www.youtube.com/watch?v=I-mRYpOChDI
https://www.youtube.com/watch?v=EH60_GJYReg


  

Πέρασαν  400 χρόνια σκλαβιάς. Το 1821 οι Έλληνες αποφάσισαν να κάνουν επανάσταση για να 
ελευθερώσουν την πατρίδα τους την Ελλάδα. Δεν άντεχαν άλλο την σκλαβιά.

Λίγο πριν γράφτηκε και ο 
Θούριος του Ρήγα Φεραίου:

Ως πότε παλικάρια, θα ζούμε στα στενά,
μονάχοι σα λιοντάρια, στις ράχες στα βουνά;
Σπηλιές να κατοικούμε, να βλέπουμε κλαδιά,
να φεύγουμ’ απ’ τον κόσμο, για την πικρή σκλαβιά;
 
Να χάνουμε αδέλφια, πατρίδα και γονείς,
τους φίλους, τα παιδιά μας, κι όλους τους συγγενείς;
Καλύτερα  μιας ώρας ελεύθερη ζωή,
παρά σαράντα χρόνια, σκλαβιά και φυλακή.

Ας το ακούσουμε:    https://youtu.be/Vs1aN_5NC6c

https://youtu.be/Vs1aN_5NC6c


  

Ένας παπάς έδωσε πρώτος το σύνθημα για την επανάσταση. Ήταν ο Παλαιών 
Πατρών Γερμανός που έδωσε μεγάλο θάρρος στα παλικάρια μας, ευλόγησε και 
σήκωσε πρώτος τη σημαία της επανάστασης . 

Ήταν 25 Μαρτίου του 1821 όταν ξεκίνησε η επανάσταση.
 
Φώναζαν «Ελευθερία  ή  θάνατος».



Οι Έλληνες πολέμησαν πολύ γενναία. Σε μερικές μάχες δεν τα κατάφεραν.
Υπήρχαν πολλοί  γενναίοι Έλληνες που πολέμησαν για την Ελευθερία της πατρίδας μας. 
Θυσιάστηκαν ,γι’ αυτό και τους ονομάζουμε ΗΡΩΕΣ.  Ας γνωρίσουμε μερικούς:











Οι Έλληνες ήταν πάντα λιγότεροι αλλά πολεμούσαν γενναία σαν λιοντάρια και 
νικούσαν στις περισσότερες μάχες. Προτιμούσαν να πεθάνουν παρά να πέσουν 
στα χέρια των Τούρκων.



Οι 9 λωρίδες αντιστοιχούν στις συλλαβές 
της ιστορικής φράσης «Ελευθερία ή 
Θάνατος»
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Ο Εθνικός μας ύμνος "Υμνος εις την ελευθερίαν"είναι ποίημα που γράφτηκε
από τον Διονύσιο Σολωμό τον Μάιο του 1823.

https://www.youtube.com/watch?v=ybkF7TT0wpY

https://www.youtube.com/watch?v=ybkF7TT0wpY


Εκείνη τη μέρα γιορτάζουμε και τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου.
 Άγγελος του Θεού έφερε το χαρμόσυνο μήνυμα στη Μαρία την Παναγιά ότι θα φέρει 
στον κόσμο τον υιό του Θεού, τον Χριστό.
Γι’ αυτό λέμε ότι είναι διπλή γιορτή, εθνική και θρησκευτική. 

Ευαγγελισμός της Θεοτόκου

Εικοσιπέντε του Μαρτιού
το Αγγελούδι εκείνο,
κατέβηκε στην Παναγιά
της έδωσε τον κρίνο.

Την ίδια μέρα διάλεξαν 
οι Έλληνες και πάλι,                                                           
τα άρματα αρπάξανε
σηκώσαν το κεφάλι.

Διπλή είναι σήμερα γιορτή,
διπλή και η χαρά,
γιορτάζει η πατρίδα μας
μαζί και η Παναγιά.



Ας δούμε κάποια λόγια των ηρώων του 1821 και αν θες 
χρωμάτισε.
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