Μήνυμα του Περιφερειακοφ Διευθυντή Εκπαίδευςησ Κρήτησ
Η 25θ Μαρτίου είναι μια μζρα εκνικισ ςθμαςίασ για όλο τον Ελλθνικό
λαό, που φζρνει ςτο προςκινιο τθν θχθρι υπενκφμιςθ τθσ μεγάλθσ
δφναμθσ των Ελλινων όταν αυτοί αγωνίηονται ενωμζνοι για τθν
υπεράςπιςθ των ιδανικών, των αρχών και αξιών του ζκνουσ μασ.
Παράλλθλα, ςτζλνει διαχρονικά ςε όλθ τθν ανκρωπότθτα, το μινυμα
ότι ζνασ μικρόσ λαόσ που παλεφει για τθν ελευκερία και τθν
ανεξαρτθςία, μπορεί να αντιμετωπίςει νικθφόρα οτιδιποτε ςτακεί
εμπόδιο ςτθν ακεραιότθτα και τθν κυριαρχία του.
Το '21 είναι απόλυτα ιδεαλιςτικό, εμπνευςμζνο από μια κακολικι ιδζα
και ςυνείδθςθ για Εκνικι Ανεξαρτθςία. Όλοι μασ γονατίηουμε νοερά με
καυμαςμό μπροςτά ςτισ μεγάλεσ μορφζσ που κίνθςαν τθν επανάςταςθ.
Αποδίδουμε φόρο τιμισ ς’ εκείνουσ που δεν φοβικθκαν τθν
απομόνωςι μασ και δεν δείλιαςαν μπροσ ςτο μζγεκοσ του εχκροφ,
προτάςςοντασ τθν αξιοπρζπεια του ελλθνικοφ λαοφ ώςτε να
διατθροφμε εμείσ το δικαίωμα να μιλάμε τθ γλώςςα μασ, να τιμοφμε
τθν ιςτορία μασ και να ορίηουμε τθν τφχθ μασ.
Ο αγώνασ και θ κυςία των αγωνιςτών του ‘21 είναι για μασ υπόμνθςθ
τθσ αίςκθςθσ τθσ ευκφνθσ μασ απζναντι ςτθν πατρίδα. Καινοφριεσ
προκλιςεισ απαςχολοφν τον κόςμο μασ και θ Ελλάδα καλείται να τισ
αντιμετωπίςει και να κατακτιςει τουσ δικοφσ τθσ ςτόχουσ και μια άξια
κζςθ ςτθν παγκόςμια κοινότθτα. Στισ ςθμερινζσ ςυνκικεσ που
βιώνουμε με τθν πρόςφατθ πανδθμία κατανοοφμε ότι τα κεκτθμζνα
που απολαμβάνουμε δε κα πρζπει πλζον να κεωροφνται δεδομζνα
κακώσ νζεσ προκλιςεισ απαιτοφν νζεσ απαντιςεισ από τισ κοινωνίεσ
μασ. Όμωσ και ςε αυτζσ τισ ςυνκικεσ, με όλα τα μζτρα που λαμβάνονται
για τθν αναχαίτιςθ τθσ πανδθμίασ, το νόθμα τθσ επανάςταςθσ του 1821
αποκτά και μια άλλθ ςθμαςία. Μασ δείχνει ότι το μζλλον μασ ωσ λαόσ
και θ ευθμερία μασ είναι ςυλλογικι υπόκεςθ. Στο ατομικό ςυμφζρον ασ
προτάξουμε το ςυλλογικό. Στουσ δικοφσ μασ ςθμερινοφσ αγώνεσ, ασ
κυμθκοφμε τα λόγια του Μακρυγιάννθ:
«Τοφτθν τθν πατρίδα τθν ζχομεν όλοι μαηί, και ςοφοί και αμακείσ και
ςτρατιωτικοί και οι πλζον μικρότεροι άνκρωποι… Και να μθν λζγει
οφτε ο δυνατόσ εγώ, οφτε ο αδφνατοσ… Είμαςτε εις το εμείς και όχι εις
το εγώ… αν θέλωμεν να φκιάσωμεν χωριόν…».
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