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«Μήνυμα της Διευθύντριας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης 

για την γιορτή της 25ης Μαρτίου» 

Αγαπητοί/ές εκπαιδευτικοί, 
Αγαπητοί  μαθητές, αγαπητές μαθήτριες, 
η 25η Μαρτίου είναι εθνική και θρησκευτική γιορτή.  
Οι Έλληνες γιορτάζουμε την έναρξη της επανάστασης ενάντια στον τουρκικό ζυγό, η οποία 

αποτέλεσε μείζον γεγονός της νεότερης ελληνικής ιστορίας και κατέδειξε το πραγματικό μεγαλείο 
ενός ολόκληρου λαού, που αποφάσισε να διεκδικήσει την ελευθερία του. Παράλληλα, 
γιορτάζοντας τον Ευαγγελισμό της Παρθένου Μαρίας, τιμούμε την Ορθοδοξία μας. 

Φέτος, συμπληρώνονται 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821. Χρέος μας, αγαπητοί 
εκπαιδευτικοί, είναι να μεταλαμπαδεύσουμε στους νεότερους την πίστη και τον σεβασμό στα 
αιώνια ιδανικά και τις αξίες που οι ήρωές μας υπερασπίστηκαν, θυσιάζοντας την ίδια τους τη 
ζωή. Ας μιλήσουμε στους μαθητές και τις μαθήτριές μας για το μήνυμα του ΄21, για την τόλμη, 
την αποφασιστικότητα, την αγάπη για την πατρίδα, την αυτοθυσία των προγόνων μας.  

Σήμερα που όλη η ανθρωπότητα δοκιμάζεται, οφείλουμε να διαφυλάξουμε περισσότερο 
από ποτέ αυτό το μήνυμα. Καθημερινά διαπιστώνουμε ότι γυναίκες και άνδρες σε όλη τη χώρα 
με αυτοθυσία και αυταπάρνηση, με σεβασμό και αγάπη στον άνθρωπο κάτω από ιδιαίτερα 
δύσκολες συνθήκες αγωνίζονται ενάντια σε έναν πολύ επικίνδυνο ιό.  Οι άνθρωποι αυτοί είναι οι 
σύγχρονοι ήρωες. Ας αναγνωρίσουμε τον αγώνα τους και ας τιμήσουμε την προσπάθειά τους. 
Αγωνίζονται και αυτοί για τα ιδανικά τους. 

Οι αγωνιστές του 1821 ας συνεχίσουν  να μας εμπνέουν με το παράδειγμά τους, καθώς 
δίδαξαν σε όλους μας πως ενωμένοι μπορούμε  να πετύχουμε το ακατόρθωτο.  

Το παράδειγμά τους ας φωτίζει σαν φάρος τις προσπάθειές μας. 
 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
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Δρ Χρυσούλα Κεχαΐδου 

Οικονομολόγος 
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