Τι γιορτάζουµε την 25η Μαρτίου;
Η 25η Μαρτίου αποτελεί πολύ σηµαντική µέρα για όλους τους Έλληνες. Αυτή
τη µέρα γιορτάζουµε 3 διαφορετικά πράγµατα, που αφορούν την ιστορία αλλά
και τη θρησκεία µας.
1) Λέγεται ότι εκείνη τη µέρα, άγγελος από τον ουρανό κατέβηκε και
εµφανίστηκε στην Παναγία (Μαρία, µητέρα του Χριστού). Της έδωσε µια
πολύ χαρούµενη είδηση, ότι σε λίγους µήνες θα γεννούσε το γιο του Θεού,
το Χριστό, όπου θα έφερνε πολλά καλά στους ανθρώπους. Γι’ αυτό η γιορτή
ονοµάζεται Ευαγγελισµός της Θεοτόκου. Δείτε παρακάτω τι σηµαίνει
αυτό. Ευαγγελισµός: ευχάριστη είδηση
το γιο του Θεού

Θεοτόκος: αυτή που θα γεννήσει

Την είδηση στην Μαρία ο άγγελος την είπε δίνοντάς της

ένα κρίνο (λουλούδι) , σύµβολο της αθωότητας.

2) Οι Έλληνες επί 400 περίπου χρόνια ήταν σκλαβωµένοι στους Τούρκους,
δηλαδή είχαν χάσει την ελευθερία τους. Φτιάχτηκε µια µυστική οργάνωση,
η Φιλική Εταιρεία, όπου εκεί έδιναν όρκο, ότι θα πολεµήσουν για να

ελευθερωθεί η Ελλάδα, πάντα κρυφά, για να µην τους καταλάβουν οι
Τούρκοι. Συνεννοούνταν µε συνθήµατα κι άρχισαν να µαζεύουν λεφτά,
όπλα και πυροµαχικά για να ξεκινήσει ο αγώνας. Στο πλευρό των ανδρών
πολλές γυναίκες βοήθησαν. Αποφάσισαν οι Έλληνες να ξεσηκωθούν την
25η Μαρτίου, ηµέρα συµβολική, αφού γιορταζόταν ο Ευαγγελισµός µε ένα
πολύ ευχάριστο µήνυµα. Λαµπρές προσωπικότητες υπήρξαν εκείνη την
εποχή και τις θυµόµαστε έως και σήµερα! Ο Κολοκοτρώνης στην
Πελοπόννησο, ο Καραισκάκης στη Στερεά Ελλάδα, ο Οδυσσέας
Ανδρούτσος, ο Νικηταράς, ο Μπότσαρης. Παπάδες όπως ο Παπαφλέσσας
και ο Παλαιών Πατρών Γερµανός. Γυναικές όπως η Μαντώ Μαυρογένους
και η Μπουµπουλίνα. Μπουρλοτιέρηδες (καπετάνιοι που µε µικρά καϊκάκια
πλησίαζαν τα µεγάλα πλοία των Τούρκων και τα ανατίναζαν), όπως ο
Κανάρης κι ο Μιαούλης. Απλοί άνθρωποι έδωσαν τη ζωή τους για να
είµαστε εµείς σήµερα ελεύθεροι σε µάχες, που έµειναν στην ιστορία. Στο
Σούλι, οι Σουλιώτισσες βλέποντας τους άνδρες τους να έχουν χαθεί και
βλέποντας τους Τούρκους να πλησιάζουν ξεκίνησαν έναν χορό κι έχοντας
αγκαλιά τα παιδιά τους, έπεσαν από το βουνό του Ζαλόγγου, για να µην τις
πιάσουν. Στο ηρωικό Μεσολόγγι, που γύρω γύρω έχει θάλασσα, τους
περιτριγύρισαν οι Τούρκοι. Οι Μεσολογγίτες κλείστηκαν µέσα στην πόλη
και περίµεναν βοήθεια, χωρίς φαγητό, νερό και όπλα. Είχαν δύο επιλογές. Ή
να ανοίξουν τις πύλες και να παραδοθούν ή να κάνουν την ηρωική έξοδο.
Ξηµερώµατα της Κυριακής των Βαίων του 1826, αποφασίζουν να βγουν και
να πολεµήσουν, φωνάζοντας ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ή ΘΑΝΑΤΟΣ. Τα κατορθώµατα
και οι θυσίες των Ελλήνων ακούστηκαν σε όλο τον κόσµο, στη Γαλλία, την
Αγγλία, τη Ρωσία και µετά από πολλά χρόνια µε αρχική τη βοήθεια των
Άγγλων, οι µεγάλες χώρες αποφάσισαν να βοηθήσουν κι η Ελλάδα
ελευθερώθηκε! Την 25η Μαρτίου λοιπόν θυµόµαστε, ότι ξεκίνησε η
επανάσταση των Ελλήνων κατά των Τούρκων για την ελευθερία τους.

3) Τέλος, τιµάµε την ελληνική µας σηµαία, που κυµατίζει έχοντας έναν
σταυρό, µπλε και άσπρες λωρίδες.

Σηµαντική λοιπόν αυτή η µέρα, αγαπηµένα µου παιδιά. Συνήθως κάνουµε
παρέλαση, όµως φέτος επειδή πρέπει να µείνουµε σπίτι θα γιορτάσουµε από το
σπίτι µας αυτή την µέρα . Μπορούµε να δούµε ταινίες µε αυτό το θέµα, να
ψάξουµε στον υπολογιστή ή σε βιβλία τους ήρωές µας και τις σηµαντικές µάχες
εκείνης της εποχής, να ζωγραφίσουµε την ελληνική σηµαία κι έτσι να
τιµήσουµε αυτή τη µέρα! Χρόνια πολλά σε όλους! Εύχοµαι από καρδιάς να
είστε όλοι καλά!
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