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Δεν μπορεί να αποτελέσει συνολικά ή εν μέρει αντικείμενο
πώλησης, διαπραγμάτευσης, τροποποίησης, μετάδοσης ή/ και
διανομής με κάθε τρόπο. Το υλικό του ιστοτόπου διατίθεται με
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Όροι χρήσης του παρόντος ηλεκτρονικού αρχείου



H γιαγιά απαντά…

Γιαγιά, τι γιορτάζουμε κάθε 25η Μαρτίου;
Γιορτάζουμε την Επανάσταση των Ελλήνων εναντίον των Τούρκων.

Τι είναι η Επανάσταση; 
Για να καταλάβεις παιδί μου, πριν από πολλά χρόνια, η χώρα μας 
ήταν στα χέρια των Τούρκων. Για 400 ολόκληρα χρόνια οι Έλληνες 
ήταν σκλαβωμένοι από τους Τούρκους. Κάποια στιγμή όμως, δεν 
άντεξαν και αποφάσισαν να επαναστατήσουν, δηλαδή να 
ξεσηκωθούν. 

Πώς άντεξαν τόσα χρόνια;
Ήταν πολύ δύσκολα, τόσο δύσκολα που τα παιδιά αναγκάζονταν να 
μαθαίνουν γράμματα και να διαβάζουν κρυφά. Δεν πήγαιναν τα
παιδιά στο σχολείο όπως σήμερα. Υπήρχε πείνα, πολλοί θάνατοι και 
πόνος.

Γιατί δεν πήγαιναν σχολείο;
Το απαγόρευαν οι Τούρκοι. Δεν ήθελαν να 
μαθαίνουν τα παιδιά να γράφουν και να 
διαβάζουν την ελληνική γλώσσα. Μάθαιναν 
όμως, στα κρυφά σχολειά. Μάλιστα, πολλά 
παιδιά οι Τούρκοι τα άρπαζαν και 
προσπαθούσαν να τα κάνουν στρατιώτες 
στο πλευρό τους που μισούσαν τους 
Έλληνες και τους χριστιανούς.



H γιαγιά εξιστορείται…

Πώς όμως τα καταφέραμε;
Οι Έλληνες κάποια στιγμή δεν μπορούσαν να κάνουν άλλη υπομονή,  
δεν άντεξαν τη σκλαβιά  και αποφάσισαν να ξεσηκωθούν. Άρχισαν να 
ετοιμάζονται κρυφά για την Επανάσταση. Ο πόλεμος ξεκίνησε στις 
25 Μαρτίου του 1821 και κράτησε περίπου 10 χρόνια. Μετά 
από πολλές θυσίες και αγώνες οι Έλληνες κατάφεραν να 
αποκτήσουν την ελευθερία τους.

Πώς τα ξέρεις όλα αυτά γιαγιά;
Μας τα είπαν ο δικός μου παππούς και η δική μου γιαγιά. Ο 
παππούς μου γεννήθηκε όταν είχε ήδη ξεκινήσει ο πόλεμος. 
Πολλοί συγγενείς τους πολέμησαν και έχασαν τη ζωή τους για την
ελευθερία μας. Βλέπεις τη σημαία μας; Δεν είναι τυχαία τα
χρώματα και ο αριθμός των σειρών.

Μπορείς να μου εξηγήσεις;
Στην ελληνική σημαία υπάρχει ένας 
σταυρός και 9 γραμμές, 5 μπλε και 4 
άσπρες. Κάθε γραμμή συμβολίζει μία 
συλλαβή από τη φράση «Ελευθερία ή 
Θάνατος». Αυτό ήταν το σύνθημα που
ξεσήκωσε τους Έλληνες για την 
Επανάσταση.
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H γιαγιά απαντά…

Γιαγιά, τι γιορτάζουμε κάθε 25η Μαρτίου;

Γιορτάζουμε την Επανάσταση των Ελλήνων εναντίον των Τούρκων.



Τι είναι η Επανάσταση; 

Για να καταλάβεις παιδί μου, πριν από πολλά χρόνια, η χώρα μας ήταν στα χέρια των Τούρκων. Για 400 ολόκληρα χρόνια οι Έλληνες ήταν σκλαβωμένοι από τους Τούρκους. Κάποια στιγμή όμως, δεν άντεξαν και αποφάσισαν να επαναστατήσουν, δηλαδή να ξεσηκωθούν. 



Πώς άντεξαν τόσα χρόνια;   

Ήταν πολύ δύσκολα, τόσο δύσκολα που τα παιδιά αναγκάζονταν να μαθαίνουν γράμματα και να διαβάζουν κρυφά. Δεν πήγαιναν τα παιδιά στο σχολείο όπως σήμερα. Υπήρχε πείνα, πολλοί θάνατοι και πόνος. 



Γιατί δεν πήγαιναν σχολείο;

Το απαγόρευαν οι Τούρκοι. Δεν ήθελαν να μαθαίνουν τα παιδιά να γράφουν και να διαβάζουν την ελληνική γλώσσα. Μάθαιναν όμως, στα κρυφά σχολειά. Μάλιστα, πολλά παιδιά οι Τούρκοι τα άρπαζαν και προσπαθούσαν να τα κάνουν στρατιώτες στο πλευρό τους που μισούσαν τους Έλληνες και τους χριστιανούς.
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H γιαγιά εξιστορείται…

Πώς όμως τα καταφέραμε;

Οι Έλληνες κάποια στιγμή δεν μπορούσαν να κάνουν άλλη υπομονή,  δεν άντεξαν τη σκλαβιά  και αποφάσισαν να ξεσηκωθούν. Άρχισαν να ετοιμάζονται κρυφά για την Επανάσταση. Ο πόλεμος ξεκίνησε στις 25 Μαρτίου του 1821 και κράτησε περίπου 10 χρόνια. Μετά από πολλές θυσίες και αγώνες οι Έλληνες κατάφεραν να αποκτήσουν την ελευθερία τους.
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Πώς τα ξέρεις όλα αυτά γιαγιά;

Μας τα είπαν ο δικός μου παππούς και η δική μου γιαγιά. Ο παππούς μου γεννήθηκε όταν είχε ήδη ξεκινήσει ο πόλεμος. Πολλοί συγγενείς τους πολέμησαν και έχασαν τη ζωή τους για την ελευθερία μας. Βλέπεις τη σημαία μας; Δεν είναι τυχαία τα χρώματα και ο αριθμός των σειρών.











Μπορείς να μου εξηγήσεις;

Στην ελληνική σημαία υπάρχει ένας σταυρός και 9 γραμμές, 5 μπλε και 4 άσπρες. Κάθε γραμμή συμβολίζει μία συλλαβή από τη φράση «Ελευθερία ή Θάνατος». Αυτό ήταν το σύνθημα που ξεσήκωσε τους Έλληνες για την Επανάσταση.
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