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25η Μαρτίου 1821 

H Ελληνική Επανάσταση 

 
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». 

Απαγόρευαν στους Έλληνες να πιστεύουν στο Θεό, αλλά και στα 

παιδιά να πηγαίνουν στο σχολείο.  Γι’  αυτό το λόγο δημιουργήθηκε το 

«Κρυφό Σχολειό», όπου τα παιδία πήγαιναν κρυφά, συνήθως τη νύχτα, για 

να μάθουν γράμματα, αλλά και την ιστορία της Ελλάδας.  Στο κρυφό 

σχολειό δίδασκε ο ιερέας. 

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. 

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. 
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Οι Έλληνες πολέμησαν γενναία στα βουνά όπου βγήκαν Κλέφτες, 

αφού δεν είχαν καθόλου στρατό και όπλα.  Έκαναν ανταρτοπόλεμο.  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! 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Αφού διαβάσεις το κείμενο, πάτησε στον σύνδεσμο, για να απαντήσεις 

μερικές ερωτήσεις.  

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=z-

jb7DjOmkS2fbqA5mVJGuKqHnt7axtGolDBcFwZN8xUMVhDU05LWkFBVVI0WTE2N

UlBTExCSjVWTy4u 

 

Οι απαντήσεις σου θα σταλούν σε εμένα για να τις δω! 

 

*Αν δυσκολεύεσαι να γράψεις στον υπολογιστή, 

μπορείς να γράψεις τις απαντήσεις σου σε ένα τετράδιο και :  

α) να τις πληκτρολογήσει  στο αρχείο κάποιος μεγάλος  

β) να τις στείλεις στο email επικοινωνίας με φωτογραφία. 

 

Πηγή κειμένου: e-selides  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=z-jb7DjOmkS2fbqA5mVJGuKqHnt7axtGolDBcFwZN8xUMVhDU05LWkFBVVI0WTE2NUlBTExCSjVWTy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=z-jb7DjOmkS2fbqA5mVJGuKqHnt7axtGolDBcFwZN8xUMVhDU05LWkFBVVI0WTE2NUlBTExCSjVWTy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=z-jb7DjOmkS2fbqA5mVJGuKqHnt7axtGolDBcFwZN8xUMVhDU05LWkFBVVI0WTE2NUlBTExCSjVWTy4u
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Άλλες, δημιουργικές δραστηριότητες που μπορώ να κάνω: 

 

1. Ζωγραφίζω έναν ήρωα του 1821. 

2. Γράφω πληροφορίες για έναν ήρωα του 1821. (10 γραμμές) 

3. Φτιάχνω σταυρόλεξο ή κρυπτόλεξο με ονόματα ηρώων. 

4. Φτιάχνω σταυρόλεξο ή κρυπτόλεξο με λέξεις σχετικές με την Ελληνική 

Επανάσταση. 

5. Φτιάχνω ένα δικό μου ποίημα με τίτλο «25η Μαρτίου 1821».  

6. Γράφω επίθετα για να χαρακτηρίσω τους ήρωες της επανάστασης. 

7. Κάνω μια κατασκευή σχετική με το θέμα.  

8. Μαθαίνω να τραγουδώ ένα τραγούδι  

9. Μαθαίνω να απαγγέλλω ένα ποίημα.  

Για φυλλάδια σε μορφή PDF… 

 

Αφού ανοίξετε το αρχείο με το Adobe 

Acrobat Reader, μπορείτε να 

δημιουργήσετε κείμενο και  να γράψετε 

πάνω στη σελίδα πατώντας πάνω στο 

Fill&Sign. Σε κάποιες άλλες εκδόσεις 

μπορεί να είναι απλά μια πένα, που αν 

πατήσεις πάνω της σου εμφανίζει το 

ABC για να μπορέσεις να γράψεις.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στη συνέχεια, αποθηκεύετε το 

συμπληρωμένο αρχείο.  

 

Εναλλακτικά, κάποιες από τις 

ασκήσεις μπορούν να καταγραφούν 

στο τετράδιο ή σε ένα κομμάτι χαρτί. 

Φύλλα εργασίας από schools.ac.cy 
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Ιστοσελίδες με μουσική, ποιήματα και άλλες  πληροφορίες για την 25η Μαρτίου  
 

 

https://www.kindykids.gr/art/music-songs/217-tragoudia-25martiou.html 

 

https://www.kindykids.gr/teachers-material/poems-national/301-poiimata-25-martiou.html 

 

https://www.elniplex.com/%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CF%8C%CE%BB%CE%BF%CE%B3%

CE%B1-%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-

%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF-1821/ 

 

https://www.elniplex.com/%ce%bf%ce%b9-%ce%b7%cf%81%cf%89%ce%b5%cf%82-

%cf%84%ce%bf%cf%85-1821-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-

%ce%ba%ce%bf%cf%85%ce%ba%ce%bb%ce%bf%ce%b8%ce%b5%ce%b1%cf%84%cf%81%ce

%bf-%ce%b6%cf%89%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%b9%ce%ba%ce%b7-

%cf%83%ce%ba%ce%b7%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%b1-

%ce%b3%ce%b9%ce%bf%cf%81%cf%84%ce%b5%cf%82/ 

 
http://www.reoulita.com/2018/03/10/%CE%B4%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CE%BA%CF%84%

CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C-

%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-25%CE%B7-

%CE%BC%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%AF%CE%BF%CF%85-1821/ 

 
http://www.schools.ac.cy/klimakio/Themata/epikaira/1821/index.html 

 
https://natalinaeton5.blogspot.com/2016/03/25-1821.html 

 

https://www.talcmag.gr/paidi/pos-milame-sta-paidia-gia-tin-25i-martiou/ 
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