


                                 ΕΛ ΓΚΡΕΚΟ-ΔΟΜΗΝΙΚΟΣ ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΣ
                                    ●Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
Μια φορά κι έναν καιρό στην πόλη της Ναζαρέτ, στη Γαλιλαία, ζούσε μια νέα γυναίκα, η Μαρία. Σύντομα θα παντρευόταν έναν ξυλουργό,
τον Ιωσήφ. Μια μέρα ο Αρχάγγελος Γαβριήλ, σταλμένος από τον Θεό, συναντά την Μαρία στο μέρος όπου έμενε και της λέει: “Χαίρε,
κεχαριτωμένη ο Κύριος μετά σου”. Η Μαρία ξαφνιάστηκε λίγο αλλά ο άγγελος, βλέποντας τον δισταγμό της, την καθησύχασε με τη φράση
“Μή φοβού”, δηλαδή «Μη φοβάσαι. Ο Θεός σε επέλεξε απ’ όλες τις γυναίκες. Σύντομα θα κάνεις ένα παιδί που θα το ονομάσεις Ιησού.»
Η Μαρία γονάτισε μπροστά στον άγγελο και του είπε: «Δε φοβάμαι πια και θα κάνω το θέλημα του Θεού.» Μόλις η Μαρία σηκώθηκε,
ο άγγελος είχε φύγει.



                             ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ
                     ΓΙΟΡΤΑΖΕΙ Η ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ Η ΕΛΛΑΔΑ.
                                          Η ΕΛΛΑΔΑ  ΣΗΜΕΡΑ
                                      Η Ελλάδα δεν ήταν πάντα  όπως φαίνεται στο χάρτη σήμερα .



                                 ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ
                   Το Βυζάντιο ήταν μια τεράστια χώρα και η Ελλάδα ήταν ένα μικρό κομμάτι αυτής  της χώρας.



                                ●ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
Πρωτεύουσα του Βυζαντίου ήταν η Κωνσταντινούπολη. Πήρε το όνομά της από τον αυτοκράτορα Κωνσταντίνο που ήταν ο ιδρυτής της.
Πόλη πλούσια με ανάκτορα, εκκλησίες, στάδια, δρόμους, καταστήματα, σχολεία. Στολισμένη με αγάλματα και έργα τέχνης.



                              ●ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ
                                         Το πιο γνωστό της μνημείο είναι ο ναός της Αγίας Σοφίας.



ΤΑ ΤΕΙΧΗ
Εξαιτίας όλων των παραπάνω πολλές φορές θέλησαν πολλοί λαοί να την κυριεύσουν χωρίς επιτυχία. Γι' αυτό ήταν οχυρωμένη δηλαδή είχε
ψηλά τείχη για την προστασία της. Ένας από αυτούς τους λαούς που θέλανε να την κυριεύσουν ήταν και οι Τούρκοι.



●ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ

Όταν λοιπόν ήταν αυτοκράτορας του Βυζαντίου ο Κ. Παλαιολόγος οι Τούρκοι
ξαναδοκίμασαν να κυριεύσουν την πόλη.



●ΜΩΑΜΕΘ Ο ΠΟΡΘΗΤΗΣ
Με αρχηγό λοιπόν τον Μωάμεθ ξεκινάνε την πολιορκία της πόλης. Η πόλη αντιστέκεται για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.
Οι Τούρκοι δε τα εγκαταλείπουν και επιμένουν.



Στο τέλος μετά από πολλές επιθέσεις ο τουρκικός στρατός που υπερέχει καταφέρνει να την καταλάβει. Έτσι τελειώνει η ιστορία για
το Βυζάντιο και η Ελλάδα μετά από αυτό γίνεται ένα κομμάτι του Τουρκικού κράτους.



●Η ΣΚΛΗΡΗ ΖΩΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Οι Έλληνες για 400 χρόνια ήταν σκλαβωμένοι στους Τούρκους. Οι Τούρκοι δεν τους άφηναν να ζουν όπως  ήθελαν, τους
έπαιρναν
τα ζώα, τα χωράφια, τα χρήματά τους. Τους υποχρέωναν να τους προσκυνάνε, οι Ελληνίδες γίνονταν υπηρέτριες στα σπίτια των
Τούρκων ή πολλές φορές τις έπαιρναν με το ζόρι για γυναίκες τους. Εάν δεν υπακούανε στις τουρκικές διαταγές βασανίζονταν
και
φυλακίζονταν. Άρα λοιπόν οι Έλληνες δε ήταν ελεύθεροι στην καθημερινή τους ζωή.



• Η ΑΝΔΡΙΚΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ





●ΓΕΝΙΤΣΑΡΟΙ
Εκείνο όμως που ήταν πολύ σκληρό ήταν ότι έπαιρναν τα μικρά αγόρια για να τα κάνουν Τούρκους στρατιώτες που
τους έλεγαν Γενίτσαρους. Ήταν δηλαδή Έλληνες γεννημένοι που όμως ξεχνούσαν την καταγωγή τους και
μεγαλώνοντας γινόντουσαν σκληροί στρατιώτες.



●ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
               Τέλος δεν επιτρέπανε τη λειτουργεία των σχολείων, γι 'αυτό τα παιδιά πηγαίνανε κρυφά το βράδυ στην εκκλησία .Εκεί ο παπάς τους
                                 μάθαινε να γράφουν και να διαβάζουν ελληνικά.



Φεγγαράκι μου λαμπρό,         Φεγγαράκι μου λαμπρό,

φέγγε μου να περπατώ,         το σπαθί μου τ’ αλαφρό,

να πηγαίνω στο σχολειό,       φέγγε μου σαν το κρατώ,

να μαθαίνω γράμματα,           σαν αητός να πεταχτώ,

γράμματα σπουδάγματα,        στην πατρίδα τη γλυκιά,

του Θεού τα πράγματα!          να χαρίσω λευτεριά

                      ΦΕΓΓΑΡΑΚΙ ΜΟΥ
ΛΑΜΠΡΟ



                                                           ●ΟΙ ΚΛΕΦΤΕΣ
Σε όλη την διάρκεια της Τουρκοκρατίας οι δύσκολες συνθήκες της ζωής ανάγκαζαν πολλούς να καταφεύγουν στα βουνά, για να ζουν
πιο ελεύθερα, μακριά από τους Τούρκους. Κάποιοι από αυτούς, που ήθελαν να ζουν απολύτως ανεξάρτητα, ανέβαιναν στις
απόκρημνες περιοχές των βουνών και ακολουθούσαν τον δρόμο της παρανομίας. Γίνονταν δηλαδή κλέφτες. Οι κλέφτες στην αρχή
είχαν ξεκινήσει ως ανυπότακτοι άνθρωποι που έπαιρναν τα βουνά και, προκειμένου να συντηρούνται, έκαναν επιδρομές εναντίον
των χωριών. Με τα χρόνια όμως, οι επιδρομές τους άρχισαν να γίνονται πιο συγκεκριμένες εναντίον των Τούρκων.



Η εχθρότητα που ένιωθαν για τους Τούρκους και γενικά για την εξουσία με τον καιρό τούς έκανε αγαπητούς στον λαό. Οι απλοί  θαύμαζαν
την λεβεντιά και την παλικαριά τους. Από το τέλος του 18ου αιώνα και μετά, όλο και περισσότεροι νέοι άφηναν τα σπίτια τους και ανέβαιναν
 στα βουνά για να γίνουν κλέφτες.



Μιλούσανε δυο νεράιδες:– Τι σημαία να δώσουμε σ’ αυτή τη χώρα; είπαν κι έδειξαν την Ελλάδα.
– Ας ρωτήσουμε την ίδια, είπε η μια.– Ας ρωτήσουμε, συμφώνησε και η άλλη.
Βρήκαν την Ελλάδα να λούζεται σε μια καταγάλανη θάλασσα και να στεγνώνει κάτω από έναν ολόλαμπρο ήλιο.
– Κυρά, κυρά αρχόντισσα, κυρά μας παινεμένη, Ελλάδα δοξασμένη, τι χρώμα θέλεις να ‘χει η σημαία σου;
– Να ρωτήσω τα παιδιά μου, είπε η Ελλάδα. Τα μισά παιδιά της ζούσαν στη στεριά, παιδεύονταν στη γη και τα βουνά.

• ΕΝΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ

– Κυρά, κυρά αρχόντισσα, κυρά μας παινεμένη, Ελλάδα δοξασμένη, σκληρός ο τόπος. Και η δουλειά σκληρή. Μα
άσπρα περιστέρια οι ψυχές μας .Γι’ αυτό άσπρη, ολόασπρη τη θέμε τη σημαία μας. Τα ‘γραψε τα λόγια αυτά σε
χρυσόδετο τεφτέρι



Ας πάω τώρα να ρωτήσω και τ’ άλλα μου παιδιά, τα παιδιά της θάλασσας,
είπε η Ελλάδα. Τα βρήκε να παλεύουν με τα δίχτυα. Να τα τραβούν με κόπο,
γιατί ήταν γιομάτα απ’ ασημένια λαχταριστά ψάρια.– Κυρά, κυρά
αρχόντισσα κυρά μας παινεμένη, Ελλάδα δοξασμένη, εμάς οι ψυχές μας
είναι δοξασμένες στο γαλανό νερό. Τούτη η θάλασσα η μεγάλη, που μας
δίνει χαρά και ζωή, θέλουμε να χωρέσει τη σημαία μας.Τα ‘γραψε και τούτα
 τα λόγια η Ελλάδα σε χρυσόδετο τεφτέρι και το ‘δωσε το τεφτέρι, στις
νεράιδες.– Έτσι να γίνει, είπαν εκείνες. Και τότε μέσα από την αφρισμένη
θάλασσα βγήκε τ’ ασπρογάλανο πανί κι απλώθηκε σε ουρανό και γη. Κείνη
 την ώρα ο ήλιος άστραψε, έσκυψε, φίλησε το πανί και το φίλημα του έγινε
ένας ολόχρυσος σταυρός.



ΣΗΜΑΙΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ




