
 

Aγαπητά μου παιδιά, Γονείς και Κηδεμόνες                        

199 χρόνια  συμπληρώνονται σήμερα από την ελληνική εθνεγερσία. 

Η 25η Μαρτίου είναι ημέρα μνήμης, δόξας και τιμής για όλες τις Ελληνίδες και για όλους τους 

Έλληνες. Είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ιστορική παράδοση του Ελληνισμού και αναδεικνύει το 

σθένος, τη δύναμη, τη φιλοπατρία και το αδούλωτο φρόνημα που επέδειξαν για τετρακόσια ολόκληρα 

χρόνια οι σκλαβωμένοι Έλληνες. 

Μαζί με τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, ο οποίος συνδέθηκε με την Επανάσταση, αποτελεί για μας 

σήμερα ορόσημο , σηματοδοτεί την περαιτέρω πορεία μας, μας επιφορτίζει με το καθήκον να 

συνεχίσουμε τον αγώνα, αλλά και να μιμηθούμε τις αρετές των ηρωικών μορφών του 1821. 

Ειδικά στις μέρες μας, το μήνυμα της 25ης Μαρτίου γίνεται ξανά επίκαιρο . Τα νέα δεδομένα και οι 

νέες ανάγκες που έχουν προκύψει καθιστούν ιδιαίτερα αντίξοη την εποχή που διανύουμε. Στη δύσκολη 

σημερινή συγκυρία ,λοιπόν, καθίσταται επιτακτική η ανάγκη να μείνουμε προσηλωμένοι στις αξίες και 

τις αρχές των προγόνων μας έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε με έργα ευθύνης, αρετής, ηθικής και 

τιμιότητας το χρέος μας προς την πατρίδα. Διότι το χρέος αυτό δεν είναι μόνο χρέος πολέμου, αλλά και 

χρέος ειρήνης! 

Όσο κι αν τα χρόνια περνούν ,όσο κι αν οι περιστάσεις αλλάζουν, το πνεύμα της ελευθερίας που 

εκπέμπει η 25
η
 Μαρτίου, θα δημιουργεί σε όλους μας συναισθήματα υπερηφάνειας και θαυμασμού. Ο 

Σέλλεϋ,΄ένας Άγγλος ποιητής, είπε πως ‘’μεγάλη του κόσμου εποχή αρχίζει στην Ελλάδα’’. Κάθε 

σπουδαία εποχή αρχίζει πάντα στην Ελλάδα. Είναι η μοναδική χώρα που μπορεί να σταθεί ενάντια στο 

πέρασμα των καιρών , που μπορεί ν’ ανασταίνεται όταν όλα φαίνονται χαμένα. Γιατί ποιος το περίμενε 

πως ο λαός τούτος, ύστερα από μια τέτοια μακραίωνη δοκιμασία θα έβγαινε αλώβητος εθνικά, 

φυλετικά και πνευματικά και θα είχε την αντοχή να αδράξει πάλι τη μοίρα στα χέρια του και να 

διαφεντέψει το μέλλον του; 

Να γιατί η Επανάσταση του ’21 παραμένει διαχρονική κι επίκαιρη για όλους εμάς σήμερα. Η 

Ελευθερία θέλει αρετή και τόλμη, θέλει αγώνες και θυσίες, για να την αποκτήσουμε, αλλά προπαντός 

για να τη διαφυλάξουμε. 

 

                                                                                                                  Ζήτω η 25
η
 Μαρτίου 1821!  

 

 

                                                                                                                        Ο Διευθυντής       

                                                                                                                   Αλέξανδρος Μόνιος 

 



                             


