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ΘΕΜΑ : «Μήνυμα για τον Εορτασμό της 25ης Μαρτίου» 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι και αγαπητές συναδέλφισσες,  

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες, 

Αγαπητοί μαθητές και αγαπητές μαθήτριες,  

 

Την 25η Μαρτίου γιορτάζουμε με υπερηφάνεια την εθνική μας επέτειο και με 

ευλάβεια τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Γιορτάζουμε την έναρξη του απελευθερωτικού 

αγώνα του ελληνικού έθνους, έναν από τους σημαντικότερους αγώνες της ελληνικής 

ιστορίας και την εκκλησιαστική Θεομητορική εορτή που τελείται προς ανάμνηση της 

αναγγελίας της χαρμόσυνης είδησης που έλαβε η Παναγία από τον αρχάγγελο Γαβριήλ 

για την επικείμενη γέννηση του Ιησού Χριστού.  

Αυτή την ημέρα, του Ευαγγελισμού της Θεομήτορος, επέλεξαν οι αγωνιστές του 

1821 για να ξεκινήσουν τη «Μεγάλη» Επανάσταση των υπόδουλων Ελλήνων. Μια 

Επανάσταση που στέφθηκε με επιτυχία, καθώς βασίστηκε στο αμείωτο θάρρος, στον 

συνεχή αγώνα και στο αδούλωτο πνεύμα των γενναίων αγωνιστών του ’21. Αγωνιστών 

που πολέμησαν με σθένος σε μάχες και ναυμαχίες και έδωσαν τη ζωή τους για την 

πολυπόθητη ελευθερία. Για την «Ελευθερία» που ύμνησε στους στίχους του ο ποιητής 

Διονύσιος Σολωμός: «Απ' τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά, και σαν πρώτα 

ανδρειωμένη, χαίρε, ω χαίρε, Ελευθεριά!».  

Αυτή την ημέρα τιμούμε τη συλλογική μνήμη του τόπου μας και αναδύονται 

μνήμες ανάμεσα στο σήμερα και στο τότε, ανάμεσα σε μας και σε όσους χάθηκαν για τα 

ιδανικά της Ελλάδας. Τιμούμε το σθένος, τη γενναιότητα και το “ανάστημα” των 

ανθρώπων εκείνων που έγραψαν με το αίμα τους την Ιστορία του Ελληνικού Έθνους. Οι 

αγώνες τους διαμόρφωσαν την ιστορική συνέχεια, την πορεία που ανέτρεψε τον ρου της 

ιστορίας, την κληρονομιά, την οποία καλούμαστε να διαφυλάξουμε. Η κατανόηση του 

παρελθόντος μας συμβάλλει στο εγχείρημα διερεύνησης, ερμηνείας και αφήγησης του 

παρελθόντος του Ελληνισμού. Η Ελληνική Επανάσταση του 1821 αποτέλεσε τη θρυαλλίδα 

που καθόρισε την πορεία της χώρας μας στο χρόνο και διαμόρφωσε, εν μέρει, την 

προσωπική μας ταυτότητα στο σήμερα. 

Χρόνια Πολλά σε όλους και όλες!  

 

Η Δ/ντρια Α/θμιας Εκπ/σης Λάρισας 

 

Καραγιώργου Αικατερίνη 


