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ΖΗΣΩ Η 25Η ΜΑΡΣΙΟΤ  

Αγαπθτοί γονείσ και μακθτζσ, 

άλλεσ χρονιζσ τζτοια μζρα κα είχαμε ςυγκεντρωκεί όλοι μαηί ςτθν αίκουςα 

εκδθλϊςεων του ςχολείου μασ και κα παρακολουκοφςαμε τθ γιορτοφλα των μακθτϊν 

τθσ Στ τάξθσ.  Ο ςθμαιοφόροσ και οι παραςτάτεσ κα κατζκεταν ςτεφάνι ςτθν πλατεία 

και ανιμερα κα παρακολουκοφςαμε τθ ςχολικι παρζλαςθ με τθν οικογζνεια και τουσ 

φίλουσ μασ.   

Οι μζρεσ δεν μασ το επιτρζπουν αυτό, αλλά εμείσ ςτο ςχολείο μακαίνουμε να 

προςαρμοηόμαςτε ςε καταςτάςεισ και να είμαςτε ευζλικτοι.  Έτςι και ςιμερα με τθ 

ςκζψθ μασ ασ γυρίςουμε πάλι ςτισ χρυςζσ ςελίδεσ τθσ ιςτορίασ τθσ πατρίδασ μασ και ασ 

παραδειγματιςτοφμε για άλλθ μια φορά από τισ αρετζσ τθσ υπομονισ, του κάρρουσ, 

του ςκζνουσ που επζδειξαν οι ζλλθνεσ ιρωεσ του ’21.  Ο Κολοκοτρϊνθσ, ο Μιαοφλθσ, θ 

Μαντϊ Μαυρογζνουσ, ο Καραϊςκάκθσ, ο Κανάρθσ, ο Παπαφλζςασ και τόςοι άλλοι.  Ασ 

μελετιςουμε πάλι μαηί με τουσ γονείσ μασ τουσ χαρακτιρεσ τουσ, ασ κυμθκοφμε τισ 

ςκλθρζσ μάχεσ που ζδωςαν για τθ ηωι και τθν πατρίδα, ασ καυμάςουμε το κουράγιο 

και τισ αντοχζσ του ελλθνικοφ λαοφ! Και ασ αντλιςουμε κι εμείσ τθ δφναμθ που 

χρειαηόμαςτε όλοι για να ςτθρίξουμε τον εαυτό μασ, τισ οικογζνειζσ μασ, τουσ φίλουσ 

μασ, τθν πατρίδα μασ! 

Σιμερα όμωσ μαηί με τθν εκνικι μασ επζτειο γιορτάηουμε και τον Ευαγγελιςμό τθσ 

Θεοτόκου Παναγίασ, τθσ υπεραγίασ Μθτζρασ του Θεοφ που ταυτίςτθκε ςυμβολικά με 

τθν επανάςταςθ και τθν απελευκζρωςθ του λαοφ μασ από τα τετρακόςια χρόνια 

δουλείασ ςτουσ τοφρκουσ.  Οι ιρωεσ αγωνιςτζσ μζςα από τθν ζνκερμθ πίςτθ τουσ ςτον 

Θεό άντλθςαν υπεράνκρωπεσ δυνάμεισ που επζδειξαν ςτισ μάχεσ τθσ Επανάςταςθσ 

του 1821!  

Αγαπθτά μασ παιδιά, πάλι καλείςτε κι εςείσ αυτζσ τισ μζρεσ να επιδείξετε δυνάμεισ και 

ικανότθτεσ πάνω από τθν θλικία ςασ, να ςτθρίξετε τουσ γονείσ και τουσ φίλουσ ςασ, να 

προςφζρετε τθ βοικειά ςασ ςτον ςυνάνκρωπο, να ςυμπαραςτακείτε, να ςτερθκείτε το 

ςχολείο και αγαπθμζνεσ ςυνικειεσ.  Όμωσ μζςα από τισ δυςκολίεσ όπωσ όλοι ζτςι κι 



εςείσ κα βγείτε πιο δυνατοί, πιο ϊριμοι, πιο ςοφοί, πιο πλοφςιοι ςε ςυναιςκιματα κια 

ςκζψεισ.  Για άλλθ μια φορά ςιμερα οι δάςκαλοί ςασ, ςασ ςτζλνουμε τθν αγάπθ μασ.  

Η ςκζψθ μασ είναι μαηί ςασ! 

Χρόνια πολλά ςτουσ εορτάζοντεσ και Ζθτω η 25η Μαρτίου! 

Η Διευιφντρια του 12ου Δ Περιςτερίου  

 

 


