
H 25η Μαρτίου είναι διπλή γιορτή!
Τι σημαίνει διπλή;



Γιορτάζουμε τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου
Μπορείτε να μαντέψετε τι βλέπετε στην εικόνα;

Γιορτάζουμε τον "ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ«



Κάποτε ζούσε στη Ναζαρέτ μια καλή κοπέλα. Το όνομά της ήταν Μαρία. 

Πίστευε στο Θεό και αγαπούσε τους ανθρώπους. 

Μια μέρα παρουσιάστηκε μπροστά της ένας άγγελος, ο άγγελος Γαβριήλ.



Της έδωσε έναν άσπρο κρίνο και της είπε ότι ο Θεός τη διάλεξε για να 
γίνει μητέρα του γιού του. Η Μαρία δέχτηκε με χαρά. 

Το ευχάριστο αυτό μήνυμα λέγεται Ευαγγελισμός.



Την ίδια μέρα γιορτάζει και η πατρίδα μας. Τι είναι η πατρίδα μας;

Το σπίτι μας, ο τόπος μας, η πόλη μας, οι δρόμοι και οι πλατείες της, οι άνθρωποί 
μας, οι γονείς μας, τα αδέλφια μας, οι συγγενείς και οι φίλοι μας, η εκκλησία μας, η 

δουλειά του μπαμπά και της μαμάς και πολλά ακόμη…



Οι Έλληνες για 400 χρόνια ήταν σκλάβοι. Η Ελλάδα μας ήταν σκλαβωμένη 
στους Τούρκους . Αυτό σημαίνει ότι οι Έλληνες δεν ήταν ελεύθεροι και 

περνούσαν καθημερινά πολύ δύσκολα.

Τι σημαίνει σκλάβος; Δεν είσαι ελεύθερος και δεν μπορείς να έχεις δικά σου 
πράγματα και να αγαπάς ελεύθερα τους δικούς σου ανθρώπους.



Για 400 χρόνια οι Έλληνες ήταν σκλαβωμένοι στους Τούρκους 

και περνούσαν πολύ δύσκολα

Αποφάσισαν ότι δεν άντεχαν άλλο και ήθελαν να ζήσουν ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ!
Πώς νοιώθει αυτός ο Έλληνας;



Ορκίστηκαν να αγωνιστούν για να είναι:

Ελεύθεροι να αγαπούν την πατρίδα τους

Ελεύθεροι να λένε τη γνώμη τους

Ελεύθεροι να φροντίζουν την οικογένεια και τους φίλους τους.



Ήταν τόσο σημαντική η ελευθερία για τους Έλληνες που είπαν:

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Ή ΘΑΝΑΤΟΣ και αποφάσισαν να πολεμήσουν σκληρά.



Ήταν 25 Μαρτίου του 1821



Ήταν όλοι τους γενναία παλικάρια. 

Αγωνίστηκαν σε θάλασσα και σε στεριά.



Πολέμησαν τους Τούρκους 



Μετά από πολλούς 
αγώνες και θυσίες 
που κράτησαν 10 
ολόκληρα χρόνια 

κέρδισαν την 
Ελευθερία τους. 

Ήταν πολλά ή λίγα τα χρόνια των αγώνων τους;



Κάθε χρόνο στις 25 Μαρτίου γιορτάζουμε την ελευθερία μας.

Φέτος συμπληρώθηκαν 200 χρόνια από τότε 



Με αυτό τον τρόπο τους λέμε ένα μεγάλο ευχαριστώ για τον αγώνα τους!!!


