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Η Ειιεκηθή Επακάζηαζε 

Οη Τμύνθμη είπακ ζθιαβςμέκε ηεκ Ειιάδα γηα ηεηναθόζηα πνόκηα. Όια αοηά ηα 

πνόκηα, μη Τμύνθμη έθακακ πμιιά βάζακα ζημοξ Έιιεκεξ. Τμοξ άνπαδακ ηηξ πενημοζίεξ 

ημοξ θαη ημοξ είπακ ζθιάβμοξ κα δμοιεύμοκ ζηα πςνάθηα. Τμοξ έβαδακ κα πιενώκμοκ πμιύ 

βανημύξ θόνμοξ. Σοπκά ζθόηςκακ άκηνεξ, γοκαίθεξ θαη παηδηά. Έπαηνκακ ηα κεανά αγόνηα 

με ηε βία θαη ηα έθακακ Τμύνθμοξ ζηναηηώηεξ. Η πνάλε αοηή είκαη γκςζηή θαη ςξ 

«παηδμμάδςμα». Εκώ ηα αγόνηα πμο ζηναημιμγμύκηακ μκμμάδμκηακ «Γεκίηζανμη». 

Απαγόνεοακ ζημοξ Έιιεκεξ κα πηζηεύμοκ ζημ ζεό, αιιά θαη ζηα παηδηά κα πεγαίκμοκ 

ζημ ζπμιείμ. Γη’ αοηό ημ ιόγμ δεμημονγήζεθε ημ «Κνοθό Σπμιεηό», όπμο ηα παηδηά πήγαηκακ 

θνοθά, ζοκήζςξ ηε κύπηα γηα κα μάζμοκ γνάμμαηα, αιιά θαη ηεκ ηζημνία ηεξ Ειιάδαξ. Σημ 

θνοθό ζπμιεηό δίδαζθε μ ηενέαξ.  

Οη Έιιεκεξ δεκ άκηεπακ άιιμ ηα βάζακα ηςκ Τμύνθςκ θαη απμθάζηζακ κα 

επακαζηαηήζμοκ, δειαδή κα πμιεμήζμοκ γηα κα δηώλμοκ ημοξ Τμύνθμοξ από ηεκ Ειιάδα. 

Ίδνοζακ ηε Φηιηθή Εηαηνεία», πμο ζα ημοξ βμεζμύζε κα πμιεμήζμοκ όιμη καδί μνγακςμέκα, 

θαη όιμη μη πμιεμηζηέξ έγηκακ μέιε ηεξ. 

Σηηξ 25 Μανηίμο 1821, μη Έιιεκεξ μπιανπεγμί μαδεύηεθακ ζημ μμκαζηήνη ηεξ Αγίαξ 

Λαύναξ θαη μνθίζηεθακ όιμη μαδί «Ειεοζενία ή Θάκαημξ». Με ημκ ηνόπμ αοηό θενύπζεθε ε 

επακάζηαζε εκακηίμκ ηςκ Τμύνθςκ.  

Οη Έιιεκεξ πμιέμεζακ γεκκαία ζηα βμοκά όπμο βγήθακ θιέθηεξ αθμύ δεκ είπακ 

θαζόιμο ζηναηό θαη όπια. Έθακακ ακηανημπόιεμμ. Οη πημ γεκκαίμη πμιεμηζηέξ έγηκακ 

ήνςεξ θαη εμείξ ημοξ ζομόμαζηε μέπνη ζήμενα. Μενηθμί ήνςεξ ηεξ επακάζηαζεξ ήηακ μ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ………………………………………………. 

Όνομα: _________________________________________ Τάξη: _________ 
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Θεόδςνμξ Κμιμθμηνώκεξ, μ Μάνθμξ Μπόηζανεξ, μ Αζακάζημξ Δηάθμξ, μ Ακηνέαξ 

Μηαμύιεξ, μ Κςκζηακηίκμξ Κακάνεξ, ε Μακηώ Μαονμγέκμοξ, ε Μπμομπμοιίκα. 

Ακ θαη ιίγμη, μη Έιιεκεξ  θαηάθενακ κα κηθήζμοκ ημοξ Τμύνθμοξ θαη κα 

ειεοζενώζμοκ ηεκ παηνίδα ημοξ. Οη Έιιεκεξ κίθεζακ γηαηί είπακ μεγάιε ροπή, πμιύ 

ζάννμξ θαη πμιεμμύζακ γηα ημ δίθαημ. Είπακ μεγάιε πίζηε ζημκ Θεό θαη ιάηνεοακ ηεκ 

παηνίδα ημοξ, ηεκ όμμνθε θαη δμλαζμέκε Ειιάδα!  

 

Απαντώ στις Ερωτήσεις:  

1. Γηα πόζα πνόκηα ε Ειιάδα ήηακ ζθιαβςμέκε ζημοξ Τμύνθμοξ; 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

2. Πώξ ήηακ ε ζομπενηθμνά ηςκ Τμύνθςκ απέκακηη ζημοξ Έιιεκεξ; Από πμύ ημ 

θαηαιαβαίκμομε; 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

3. Πόηε λεθίκεζε ε ειιεκηθή επακάζηαζε;  

_________________________________________________________________ 

4. Πμηα ήηακ ε μνγάκςζε πμο ίδνοζακ μη Έιιεκεξ γηα μνγακώζμοκ ηεκ επακάζηαζε; 

_________________________________________________________________ 

5. Γηαηί μη Έιιεκεξ θαηάθενακ κα κηθήζμοκ θαη κα ειεοζενώζμοκ ηεκ παηνίδα ημοξ;  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Σσμπληρώνω τα ονόματα των ηρώων; 

Κςκζηακηίκμξ ………………………………….          Αζακάζημξ ……………………..………………. 

Μάνθμξ ……………………………………..…….          Ακηνέαξ …………………………………………. 

Θεόδςνμξ ………………………………………..          Μακηώ ……………….……………………………. 
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