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∆ελτίο Τύπου  

Μήνυμα του Περιφερειακού ∆ιευθυντή Π/θμιας και ∆/θμιας 

Εκπαίδευσης ∆υτικής Ελλάδας κ. Παναγιωτόπουλου Γιώργου 

για την Επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821 

Αγαπητοί Εκπαιδευτικοί, 

Αγαπητοί μαθητές και μαθήτριες, 

Ένα από τα σπουδαιότερα γεγονότα στην Ιστορία της Νεώτερης Ελλάδας 

και  αφετηρία της αναγέννησης του Ελληνικού Κράτους αποτελεί η 

Επανάσταση του 1821. Παράλληλα, είναι ένα γεγονός παγκοσμίου 

σημασίας διότι υπήρξε η πρώτη Εθνική Επανάσταση, για την 

ανεξαρτησία ενός υπόδουλου Έθνους, που παραδειγμάτισε και 

αποτέλεσε οδοδείκτη και για  άλλους υπόδουλους λαούς.  

Οι μνήμες της ελληνικής ιστορίας στρέφουν το βλέμμα μας ερευνητικά 

στο παρελθόν, για να δούμε εικόνες άφθαστου μεγαλείου και πόνου. Μας 

προτρέπουν να θαυμάσουμε τη συλλογικότητα και την αλληλεγγύη που 

διακατείχε τους αγωνιστές  της Εθνεγερσίας, οι οποίοι διέπονταν από τον 

οραματισμό και την αυτογνωσία για την αξία της θυσίας τους, που 

υπερβαίνει τη ζωή και αψηφά το θάνατο, με σκοπό το υπέρτατο αγαθό, 

την ελευθερία. Άλλωστε, είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι η ψυχή του 



ανθρώπου γίνεται παντοδύναμη όταν συνεπαρθεί από μια μεγάλη ιδέα. 

Οι Έλληνες ήταν φλογισμένες ψυχές που ζητούσαν το αδύνατο. Όμως η 

αξία του ανθρώπου είναι αυτή: Να ζητάει και να ξέρει πως ζητάει το 

αδύνατο και να ’ναι σίγουρος πώς θα το πετύχει και να πολεμά γι’ αυτό, 

πέρα από κάθε λογική, με πίστη και με πείσμα. Τότε γίνεται το θαύμα, το 

αδύνατο δυνατό. 

Αξιοθαύμαστο γεγονός αποτελεί η πλήρης αφιέρωση, η απόλυτη και 

αδιαπραγμάτευτη προσήλωση των ολιγάριθμων αγωνιστών του ’21 με 

δεσπόζουσα καθοδηγητική αρχή το αναφαίρετο δικαίωμα στην 

προάσπιση και διεκδίκηση της ελευθερίας. Αποδείχθηκε ότι μόνο η ηθική 

οντότητα αποφασίζει για το δικαίωμα της ζωής και όχι αν ένας λαός είναι 

μεγάλος ή μικρός στον όγκο του πληθυσμού του.  

Συνοδοιπόρος στον αγώνα υπήρξε η Ορθόδοξη εκκλησία που στάθηκε 

αρωγός κατά την διάρκεια της ένδοξης αυτής προσπάθειας  και φως 

ελπίδας για την ενίσχυση της πίστης του Γένους  στο όραμα.    

Η Εθνική Επέτειος του ’21 είναι ώρα συλλογικής μνήμης, ώρα χρέους, 

αυτοσυνειδησίας και διδαχής από την πολύτιμη παρακαταθήκη που μας 

κληροδότησαν οι ένδοξοι αγωνιστές της ελευθερίας και της 

ανεξαρτησίας, μεταλαμπαδεύοντας αναλλοίωτες αξίες και προαιώνια 

ιδανικά και μεταφέροντας το μήνυμα πως «καθετί μεγάλο μετριέται με το 

τίμημα της ζωής». 

Ας τιμήσουμε όλοι τους αγωνιστές του ’21και τους αγώνες που δόθηκαν 

για Ειρήνη, Ενότητα και Αναγέννηση και ας αποτελέσουν φωτεινό 

παράδειγμα έμπνευσης, γιατί οι καιροί μπορεί να έχουν αλλάξει αλλά ο 

στόχος της χώρας μας για αξιοπρέπεια και προκοπή παραμένει ο ίδιος. 

Τους ευγνωμονούμε! 
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