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Culture Pages

Activity pages for: 

	 	 	 •	 	28η	Οκτωβρίου	

	 	 	 •	 	Τα	Χριστούγεννα	

	 	 	 •	 H	Πρωτοχρονιά

	 	 	 •	 Τα	Θεοφάνεια/Τα	Φώτα				

	 	 	 •	 	25η	Μαρτίου

	 	 	 •	 	Οι	Απόκριες

	 	 	 •	 	Το	Πάσχα

	 	 	 •	 	Του	Αγίου	Πνεύματος
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28η Οκτωβρίου - H Mέρα του ΟΧΙ

 1. Read./Διάβασε.

Στις 28 Οκτωβρίου του 1940 οι Έλληνες είπαμε ΟΧΙ στους Ιταλούς όταν εκείνοι 
ζήτησαν να μπει ο στρατός τους στη χώρα μας. Έτσι ξεκίνησε ο Ελληνοϊταλικός 
πόλεμος. Μεγάλες μάχες έγιναν στα βουνά της Πίνδου, στη Βόρεια Ήπειρο. Εκεί, 
ψηλά στα βουνά, έκανε πάρα πολύ κρύο. Ο ελληνικός στρατός ήταν μικρός και 
φτωχός και δεν είχε πολλά όπλα αλλά η ψυχή των Ελλήνων στρατιωτών ήταν 
πολύ μεγάλη. Παρόλο που οι Ιταλοί ήταν περισσότεροι και πιο δυνατοί, οι Έλληνες 
κατάφεραν να τους νικήσουν. 
Τότε, ο γερμανικός στρατός, ο πιο ισχυρός στρατός εκείνης της εποχής και σύμμαχος 
των Ιταλών, μπήκε στη χώρα μας. Η Γερμανική Κατοχή διήρκεσε τρία χρόνια. Στα 
χρόνια της Κατοχής υπήρχε μεγάλη φτώχεια και πείνα στην Ελλάδα. Στις μεγάλες 
πόλεις το πρόβλημα ήταν μεγαλύτερο και οι άνθρωποι πολύ δύσκολα έβρισκαν 
κάτι να φάνε. Όμως οι Έλληνες άντεξαν!
Για τη χώρα μας, το τέλος του πολέμου ήρθε τον Οκτώβριο του 
1944 όταν ο γερμανικός στρατός έφυγε ηττημένος. Όλοι οι Έλληνες 
βγήκαν στους δρόμους και γιόρτασαν την απελευθέρωση. 
Ζήτω η Ελευθερία! Ζήτω η Ελλάδα!

 2. Answer with Τrue or False./Απάντησε με Σωστό (Σ) ή Λάθος (Λ).
Σ Λ

 1.  Τον Οκτώβριο του 1940 οι Γερμανοί ζήτησαν να μπουν στην 
Ελλάδα.

ü

 2.  Ο ελληνικός στρατός είχε πολλά και καλά όπλα το 1940.

 3.  Οι Ιταλοί νίκησαν τους Έλληνες το 1940.

 4.  Η Γερμανική Κατοχή διήρκεσε επτά χρόνια.

 5. Στην Κατοχή δεν υπήρχε φαγητό για όλους τους Έλληνες. 

 6. Η απελευθέρωση της Ελλάδας ήρθε το 1944.

Glossary/Νέο Λεξιλόγιο
• η μάχη = battle  • η ψυχή = soul • ισχυρός, -ή, -ό = powerful • ο σύμμαχος = ally  
• η Κατοχή = the Depression • η φτώχεια = poverty • η πείνα = famine  
• αντέχω = I endure • ηττημένος, -η, -ο = defeated

28η Οκτωβρίου - H Mέρα του ΟΧΙ

 3. Match./Ταίριαξε (σύμφωνα με το κείμενο).

 1.  ο Ελληνοϊταλικός α.	 στρατιώτες

 2.  οι Έλληνες                       β.	 Ήπειρος

 3.  ο ισχυρός                          γ.	 πόλεμος

 4.  η Βόρεια                           δ.	 Κατοχή

 5.  η μεγάλη                           ε.	 στρατός

 6.  η Γερμανική                     στ.	 μάχη

 4. Circle./Κύκλωσε.

 1.  η σημαία / η παρέλαση                

 2.  ο νικητής / ο στρατός   

 3.  ο ήρωας / ο πόλεμος  

 4.  η χώρα / η ειρήνη

 5.  το κράνος / το όπλο   

 6.  το στεφάνι / το άγαλμα

 7.  το άγαλμα / το κράνος
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Tα Χριστούγεννα 

Glossary/Νέο Λεξιλόγιο
• το έθιμο = custom • συνηθισμένος, -η, -ο = usual, common  
• η παρασκευή = food preparation • η σταφίδα = raisin  
• ο νοικοκύρης = male head of the household • σταυρώνω = make the sign of the cross  
• μοιράζω = I hand out • ο συμβολισμός = symbolism • η Θεία Κοινωνία = Holy Communion

 1. Read./Διάβασε.

Τα Χριστούγεννα γιορτάζουμε τη γέννηση του Χριστού στη Βηθλεέμ. 
Στην Ελλάδα υπάρχουν πολλά χριστουγεννιάτικα έθιμα. Ένα από τα πιο 
συνηθισμένα είναι η παρασκευή του Χριστόψωμου.
Το Χριστόψωμο ή διαφορετικά το «Ψωμί του Χριστού» το φτιάχνουμε δύο τρεις 
μέρες πριν τα Χριστούγεννα. Συνήθως είναι στρογγυλό, πάνω του έχει έναν 
σταυρό και διάφορα άλλα στολίδια όπως, λουλούδια, ζώα, πουλιά κ.λπ. Σε πολλά 
μέρη βάζουν πάνω αμύγδαλα, καρύδια και σταφίδες.
Ανήμερα των Χριστουγέννων, μετά τη Λειτουργία στην εκκλησία, η οικογένεια 
μαζεύεται στο τραπέζι. Εκεί ο νοικοκύρης του σπιτιού σταυρώνει το Χριστόψωμο, 
το κόβει και το μοιράζει σε όλους σαν συμβολισμό της Θείας Κοινωνίας.

 2. Answer./Απάντησε.

 1.  Τι γιορτάζουμε τα Χριστούγεννα;
  

 2.  Πότε φτιάχνουμε το Χριστόψωμο;
  

 3.  Τι έχει πάνω το Χριστόψωμο;
  

 4.  Πότε κόβουμε και τρώμε το Χριστόψωμο;
  

 5.  Ποιος κόβει το Χριστόψωμο;
  

 6.  Τι συμβολίζει το κόψιμο του Χριστόψωμου;
  

Tα Χριστούγεννα 

 3. Circle./Κύκλωσε.

 1.  το έλατο / το δώρο

 2.  η βασιλόπιτα / η μπάλα

 3.  το αστέρι / το τρίγωνο

 4.  τα μελομακάρονα / τα στολίδια

 5.  το τρίγωνο / το καράβι

 6.  η φάτνη / η εκκλησία

 7.  το δώρο / το κερί 


