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Mήνυµα του Περιφερειακού ∆ιευθυντή Εκπαίδευσης κ. Γιώργου Παναγιωτόπουλου 

για την Επέτειο της 25
ης

 Μαρτίου 1821 

 

Αγαπητοί εκπαιδευτικοί, 

Αγαπητοί µαθητές και µαθήτριες, 

 

 

Η 25
η
 Μαρτίου 1821 έχει καταγραφεί στη συλλογική µνήµη του έθνους µας ως µία από τις 

κορυφαίες στιγµές της ιστορίας του.  

Είναι η ηµεροµηνία που σηµατοδότησε την έναρξη µιας νέας εποχής, αποτελώντας ηχηρή 

υπενθύµιση του ακλόνητου πάθους και της γενναιότητας της ελληνικής ψυχής, της 

αποφασιστικότητας και της αυτοθυσίας των Ελλήνων. Ο ακατάσβεστος πόθος για λευτεριά και 

εθνική ανεξαρτησία ξεπέρασε το φόβο, µπροστά σε έναν αγώνα που φαινοµενικά ήταν άνισος και 

σε µια µοίρα που έµοιαζε προδιαγεγραµµένη, και οδήγησε στο λυτρωτικό ξεσηκωµό του 

βασανισµένου και πολύπαθου ελληνικού λαού, αλλάζοντας το ρου της ιστορίας του. 

Συγχρόνως, το θεµελιώδης αξίας ιστορικό φαινόµενο της επανάστασης του 1821, συνδέθηκε µε το 

χαρµόσυνο άγγελµα για την έλευση του Θεανθρώπου και την επικείµενη σωτηρία και 

απελευθέρωση του ανθρώπινου γένους από το φόβο του θανάτου, από τη σκλαβιά της αµαρτίας. 

Τα πολλαπλά µηνύµατα της σηµερινής διπλής εορτής για οµόνοια και σύµπνοια απέναντι στον 

αγώνα για τον κοινό σκοπό, για αρχές και ιδανικά που οφείλουν να διατηρούνται αναλλοίωτα στο 

χρόνο ως κληρονοµιά πληρωµένη µε θυσίες και αίµα, για ισονοµία και Κοινωνική ∆ικαιοσύνη 

αποτελούν το σηµαντικότερο οδοδείκτη, την έµπνευση και το κίνητρο µπροστά τις νέες ιστορικές 

προκλήσεις που αντιµετωπίζει η χώρα µας οι οποίες φαντάζουν το ίδιο ακατόρθωτες και 

ανυπέρβλητες. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ 

 

 

 



Ο ηρωικός αγώνας των προγόνων µας δεν έπαψε ποτέ να γεννά συναισθήµατα ευγνωµοσύνης και 

τιµής αποτελώντας πηγή δύναµης, πίστης και ελπίδας  στην προσπάθειά µας να ξαναχτίσουµε όλοι 

µαζί το παρόν και να θέσουµε ισχυρά πια θεµέλια για το µέλλον που µας αξίζει αποδεικνύοντας 

έµπρακτα ότι είµαστε αντάξιοι της ιστορίας µας και της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς. 

Ας αποτίσουµε λοιπόν φόρο τιµής στους αγωνιστές του ’21 οι οποίοι, µε περίσσεια ψυχής, δόθηκαν 

στον αγώνα για Ειρήνη, Ελευθερία και Ανεξαρτησία και ας αποτελέσουν φάροι φωτεινοί  καθώς ο 

στόχος για αξιοπρέπεια και προκοπή παραµένει το ίδιο άσβεστος στο πέρασµα των χρόνων. 


