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Θζμα: « Μήνυμα για την Γιορτή τησ 25ησ Μαρτίου» 

Από τθν θμζρα που ο ελλθνικόσ λαόσ αποφάςιςε να εξεγερκεί και να 

επαναςτατιςει εναντίον των καταπιεςτϊν του πζραςαν 197 χρόνια. Η 25θ Μαρτίου 

του 1821 αποτελεί το πιο ςθμαντικό ιςτορικό γεγονόσ ςτθ νεότερθ πορεία του 

ελλθνικοφ ζκνουσ και κατζδειξε το πραγματικό μεγαλείο ενόσ ολόκλθρου λαοφ, ο 

οποίοσ ζλαβε τθν οριςτικι και αμετάκλθτθ απόφαςθ να διεκδικιςει, να απαιτιςει 

και να κερδίςει τθν ελευκερία του ζναντι οποιουδιποτε κόςτουσ και κυςίασ, ακόμα 

και αν αυτό το κόςτοσ αφοροφςε τον κάνατο πολλϊν.  Όταν οι λαοί παίρνουν ςτα 

χζρια τουσ τθν υπόκεςθ του μζλλοντοσ τουσ ακόμθ και απζναντι ςε ιςχυροφσ 

αντιπάλουσ, αν ζχουν το δίκιο με το μζροσ τουσ, πρζπει να ζχουν τθν 

αυτοπεποίκθςθ ότι κα κερδίςουν. Με βακειά πίςτθ, βαπτιςμζνοι ςε ιδανικά και 

αρετζσ που τουσ όπλιηαν με περίςςιο κάρροσ και ακατάλυτθ αποφαςιςτικότθτα, οι 

Ζλλθνεσ, αν και λίγοι και ανίςχυροι ςε ςφγκριςθ με τουσ πανίςχυρουσ Σοφρκουσ 

δυνάςτεσ, φψωςαν  το λάβαρο τθσ επανάςταςθσ, ςε πείςμα όλων των 

προειδοποιιςεων και ςυςτάςεων από τα μεγάλα Ευρωπαϊκά κράτθ για να 

παραμείνουν φρόνιμοι και υποτελείσ ςτουσ ουλτάνουσ.  Ο μεγάλοσ ξεςθκωμόσ του 

1821 δεν αποτελοφςε τυχαίο γεγονόσ· ιταν το ξζςπαςμα ενόσ λαοφ που 

εμπνεφςκθκε, διεγζρκθκε και κινθτοποιικθκε από τουσ Ζλλθνεσ διαφωτιςτζσ, τουσ 

δαςκάλουσ του Γζνουσ, τον Ριγα Βελεςτινλι, τον Αδαμάντιο Κοραι, τουσ Φιλικοφσ 

και πολυάρικμουσ άλλουσ φωτιςμζνουσ Ζλλθνεσ. Αυτοί οι άνκρωποι του φωτόσ 

κζρμαναν τθν ψυχι των ςκλαβωμζνων Ελλινων και τθν μπόλιαςαν με το 

φιλελεφκερο ευρωπαϊκό πνεφμα εκείνθσ τθσ εποχισ και τα μθνφματα τθσ γαλλικισ 

επανάςταςθσ για ελευκερία, ιςότθτα και αδερφοςφνθ.    

Αναμφίβολα θ 25θ Μαρτίου 1821 δεν ιταν μόνο μια θρωικι ςτιγμι· ιταν, ςε 

μεγάλο βακμό, αποτζλεςμα ενόσ άλλου, ςθμαντικοφ αγϊνα που προθγικθκε για 

αιϊνεσ και ςτθρίχκθκε πάνω από όλα ςτθν Παιδεία. Γιατί ιταν μζγασ αγϊνασ για το 

υπόδουλο Ζκνοσ να διατθριςει τθ Γλϊςςα, τισ παραδόςεισ του, τθν Εκνικι του 

ςυνείδθςθ, τθ Θρθςκεία του. Η διαχρονικότθτα αυτοφ του μθνφματοσ είναι 
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περιςςότερο από πρόδθλθ και ςτισ μζρεσ μασ, κακϊσ ςτουσ δφςκολουσ καιροφσ που 

διάγουμε, μετά από πολυετι οικονομικι κρίςθ, θ παιδεία και οι φορείσ τθσ  

μποροφν και πρζπει, μζςα από τθ γνϊςθ, τθν εκπαίδευςθ και τθν ζρευνα, με 

εξωςτρζφεια, κακϊσ και με το κοινωνικό ζργο τουσ, να προςφζρουν τα κατάλλθλα 

ερείςματα ςτο ζκνοσ. 

ιμερα, καλοφμαςτε να αναμετρθκοφμε με τθν ιςτορία για ακόμθ μια φορά και να 

εξζλκουμε νικθτζσ. Μπροςτά μασ βρίςκονται προκλιςεισ ςε εκνικό, αλλά και ςε 

οικονομικό επίπεδο, προκλιςεισ που κζτουν ςε απειλι το μζλλον των παιδιϊν μασ. 

Κακικον όλων μασ είναι να δϊςουμε ζναν ακόμθ πειςματικό και ανυποχϊρθτο 

αγϊνα, ενωμζνοι, με πίςτθ ςτισ δικζσ μασ δυνάμεισ. Σο παράδειγμα των θρϊων του 

Ελλθνιςμοφ πρζπει να φωτίςει ςαν φάροσ τισ προςπάκειεσ μασ. 
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