Αγαπητά μου Εκτάκια, γεια σας!
Σαν σήμερα πριν από
199 χρόνια το 1821, οι πρόγονοί
μας συμμετείχαν στην επανάσταση όλων των επαναστάσεων και
με σύνθημα τους «Λευτεριά ή Θάνατος» βγήκαν στους δρόμους
να διεκδικήσουν το δίκιο τους. Παίρνοντας ο καθένας ό,τι
είχε διαθέσιμο, όπλο, σπαθί, μαχαίρι, ρόπαλο, ξύλο,
πέτρες κ.ά., πήρε μέρος
στη
μητέρα όλων των μαχών. Ο
δρόμος, όπως προλάβαμε να μάθουμε φέτος στο μάθημα της
Ιστορίας μας, ήταν πάρα πολύ δύσκολος, μόνο με θαύμα
έλεγαν οι ειδικοί ότι μπορούσαν να νικήσουν. Μετά από
απίστευτους αγώνες για δέκα ολόκληρα χρόνια, το θαύμα
έγινε, οι ξυπόλυτοι ραγιάδες με την πίστη και τη θέλησή
τους τα κατάφεραν και κέρδισαν
το ομορφότερο αγαθό του
ανθρώπου, την Ελευθερία τους.
Αν όλοι εμείς ζούμε σήμερα ελεύθεροι, το χρωστάμε σ΄
όλους εκείνους τους ανώνυμους και επώνυμους αγωνιστές της
Επανάστασης του 1821.
Αυτούς τιμούμε και γι'
αυτούς
γιορτάζουμε.
Σαν ελάχιστο φόρο τιμής, εμείς σήμερα μπορούμε να
διαβεβαιώσουμε
τους ήρωες του μεγάλου και ενδόξου
21,
αυτούς που δημιούργησαν τους θρύλους και τα τρόπαια, τους
αγώνες και τις νίκες, πώς θα τους θυμόμαστε πάντα και πως
αν ποτέ χρειαστεί, θα σταθούμε αντάξιοί τους και θα
διαφυλάξουμε σαν κόρη οφθαλμού, το ύψιστο αγαθό της
ελευθερίας, που εκείνοι με το αίμα τους, εξασφάλισαν για
μας.
Παράλληλα σήμερα έχουμε και θρησκευτική γιορτή, αφού
γιορτάζουμε και τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, δηλαδή τη
χαρμόσυνη είδηση της γέννησης του Χριστού που ανακοίνωσε
ο αρχάγγελος Γαβριήλ στη Μαρία.
Η ενότητα 12 του β΄ τεύχους της Γλώσσας είναι αφιερωμένη στην 25η Μαρτίου.
Θα ήθελα να διαβάσετε τα κείμενα που έχει (σελ.99-106).
Περισσότερο διαβάστε και ακούστε το κλέφτικό τραγούδι της Σελίδας 99
(ακούστε το τραγούδι στο https://www.youtube.com/watch?v=YybD-qrQdbk)
Επίσης αφού διαβάστε το κείμενο της σελίδας 105-106 «Ο λόγος του Κολοκοτρώνη στην Πνύκα»,
προσπαθήστε να απαντήσετε τις ερωτήσεις της άσκησης 1.
Επί πλέον μπορείτε να ακούστε (εσείς και οι γονείς σας) τα τραγούδια που θα χορεύαμε στη γιορτή μας
που δυστυχώς δεν κάναμε.
https://www.youtube.com/watch?v=HRXCadIbnlE
https://www.youtube.com/watch?v=ibnUK9DuoEo
Ακολουθεί σε άλλη σελίδα σε επόμενη σελίδα η ακροστιχίδα της επανάστασης που νομίζω πώς όλοι
μπορείτε εύκολα να κάνετε.
Και είπαμε για να είμαστε σύμφωνοι με πνεύμα των αγωνιστών της επανάστασης του 21 στο δικό μας
ιδιόμορφό πόλεμο ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ !!!

να φανούμε αντάξιοί
τους και να υπερασπίσουμε το ύψιστο αγαθό της ελευθερίας, που εκείνοι με
το αίμα τους, εξασφάλισαν για μας.
με αγωνιστικούς χαιρετισμούς
ο δάσκαλός σας
Μένουμε σπίτι για να είμαστε υγιείς και δυνατοί έτσι ώστε αν ποτέ χρειαστεί

