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Culture Pages

Activity pages for: 

	 	 	 •	 	28η	Οκτωβρίου	(η	μέρα	του	ΟΧΙ)

	 	 	 •	 	Τα	Χριστούγεννα/Η	Πρωτοχρονιά

	 	 	 •	 	25η	Μαρτίου,	η	Επανάσταση	του	
1821	και	ο	Ευαγγελισμός	της	
Θεοτόκου

	 	 	 •	 	Το	Πάσχα

	 	 	 •	 	Ο	Δεκαπενταύγουστος,	 
Η	Κοίμηση	της	Θεοτόκου
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28η Οκτωβρίου (η μέρα του ΟΧΙ)

Στις 28 Οκτωβρίου έχουμε εθνική γιορτή. Γιορτάζουμε το ΟΧΙ που είπαμε οι 
Έλληνες στους Ιταλούς το 1940, όταν θέλησαν να μπουν στη χώρα μας. Δεν 
παραδοθήκαμε κι έτσι η Ελλάδα μπήκε στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. 
Στα βουνά της Βορείου Ηπείρου οι Έλληνες πολέμησαν σαν ήρωες και νίκησαν 
τους Ιταλούς. Ήταν μία τεράστια νίκη! Τότε η Γερμανία, φίλη της Ιταλίας, ήρθε να 
τη βοηθήσει. Ο γερμανικός στρατός ήταν πολύ μεγάλος και δυνατός. 
Το 1944 έφυγαν οι Γερμανοί από την πατρίδα μας. Ήμασταν νικητές και στην 
Ακρόπολη μπήκε πάλι η ελληνική σημαία, η Γαλανόλευκη. Ζήτω η Ελλάδα! 

 1. Answer./Απάντησε με Σωστό ή Λάθος. Σ Λ

 1.  Οι Έλληνες είπαν ΟΧΙ στους Ιταλούς. ü

 2.  Η Ελλάδα μπήκε στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο το 1821.

 3.  Οι Έλληνες πολέμησαν με τους Ιταλούς στα βουνά της Ιταλίας.

 4.  Η Ελλάδα νίκησε τους Ιταλούς.

 5.  Η Γερμανία και η Ιταλία ήταν μαζί στον πόλεμο.

 6. Στο τέλος του πολέμου η Γερμανία ήταν νικήτρια.   

 7. Η ελληνική σημαία είναι μαυρόασπρη.

Glossary/Νέο Λεξιλόγιο
• εθνικός-ή-ό (national) • ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος (World War II) 
• τεράστιος-α-ο (enormous) • η νίκη (victory) • ο στρατός (army) 
• η πατρίδα (homeland) • η Γαλανόλευκη (blue and white flag)
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28η Οκτωβρίου (η μέρα του ΟΧΙ)

 2. Match./Ταίριαξε.

Every year, on October 28th, we have the great military parade in Thessaloniki. 
All the divisions of our armed forces proudly march through the city center, 
in front of the President of the Hellenic Republic, to honor the heroes who 
fought in World War II but also to send a loud message to those who may be 
thinking about hurting our country. Young people and old, full of emotion and 
enthusiasm, hold and wave Greek flags as they watch the parade. On the same 
day, student parades are held in Athens and other cities and villages.

Did you know?

α β δγ

ε στ ζ

 1.  ο στρατός 

 2.  η σημαία 

 3.  το αεροπλάνο 

 4.  το κράνος 

 5. η ειρήνη 

 6.  ο ήρωας 

 7.  το όπλο 
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Πώς γιορτάζουμε τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά στην Ελλάδα.

24 Δεκεμβρίου είναι η παραμονή των Χριστουγέννων. Τα σπίτια είναι στολισμένα 
με το χριστουγεννιάτικο δέντρο ή με το παραδοσιακό ελληνικό καράβι. Το πρωί, 
τα παιδιά, με τρίγωνα στα χέρια, πηγαίνουν από σπίτι σε σπίτι και λένε τα 
χριστουγεννιάτικα κάλαντα. Όλοι τους δίνουν γλυκά και λεφτά. 
Η επόμενη μέρα, 25 Δεκεμβρίου, είναι η μέρα των Χριστουγέννων. Το πρωί, 
βάζουμε τα καλά μας ρούχα και πηγαίνουμε στην εκκλησία για τη Λειτουργία. 
Το μεσημέρι, όλη η οικογένεια κάθεται μαζί και τρώει στο χριστουγεννιάτικο 
τραπέζι.
1 Ιανουαρίου είναι η Πρωτοχρονιά, δηλαδή η πρώτη μέρα του καινούριου χρόνου. 
Τα παιδιά ανοίγουν με χαρά τα δώρα που τους έφερε ο Άγιος Βασίλης. Στο 
τραπέζι ο πατέρας κόβει τη βασιλόπιτα. Αυτός που θα κερδίσει το φλουρί, θα 

είναι τυχερός για όλη τη χρονιά!

 1. Look and write./Δες τις εικόνες και γράψε.
Use/Χρησιμοποίησε: οι μπάλες / ο Άγιος Βασίλης / τα δώρα / το αστέρι /  
η βασιλόπιτα / η φάτνη

Τα Χριστούγεννα/Η Πρωτοχρονιά

1.   2.   3. 

4.   5.   6. 
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 2. Complete the crossword./Λύσε το σταυρόλεξο.

Τα Χριστούγεννα/Η Πρωτοχρονιά

5 6

Κ Ε 7

Φ

1 Β

4
2 Δ

3 Α

  Across/Οριζόντια

 1.  Την πρωτοχρονιά, την κόβουμε σε 

κομμάτια και την τρώμε. Έχει μέσα 

το τυχερό φλουρί.

 2.  Τα φέρνει ο Άγιος Βασίλης στα 

παιδιά. (σε πληθυντικό)

 3.  Είναι λαμπερό και φαίνεται τη 

νύχτα. Αυτό οδήγησε τους τρεις 

μάγους στον μικρό Χριστό. 

  Down/Κάθετα

 4.  Το στολίζουμε τα Χριστούγεννα με 

μπάλες και φωτάκια.

 5.  Λέγονται τα χριστουγεννιάτικα 

τραγούδια.

 6.  Πηγαίνουμε εκεί για τη Λειτουργία.

 7.  Συνήθως μπαίνει κάτω από 

το χριστουγεννιάτικο δέντρο 

και συμβολίζει τη σπηλιά που 

γεννήθηκε ο Χριστός.

 3. Circle./Κύκλωσε. Ποια μέρα είναι...;

 1.  Τα Χριστούγεννα  31 Δεκεμβρίου / 25 Δεκεμβρίου

 2.  Η Πρωτοχρονιά  1 Ιανουαρίου / 24 Δεκεμβρίου

 3.  Τα Θεοφάνεια/Τα Φώτα 25 Δεκεμβρίου / 6 Ιανουαρίου

 4.  Η παραμονή Χριστουγέννων 6 Ιανουαρίου / 24 Δεκεμβρίου

 5. Η παραμονή Πρωτοχρονιάς 31 Δεκεμβρίου / 1 Ιανουαρίου


