
 

 

 

Ηράκλειο, 24 Μαρτίου 2022 

 

Αγαπθτζσ και αγαπθτοί ςυνάδελφοι , 

Αγαπθτοί μακθτζσ και αγαπθτζσ μακιτριεσ, 

 

Σο 1821 οι υπόδουλοι Ζλλθνεσ ςυςπειρϊκθκαν κάτω από το ςφνκθμα «Ελευκερία ι 

Θάνατοσ» εναντίον τθσ κυριαρχίασ των Οκωμανϊν ςτον Ελλαδικό χϊρο. Σο δεφτερο 

δεκαπενκιμερο του Μαρτίου θ Επανάςταςθ ξεςπάει ςε διάφορα μζρθ τθσ Πελοποννιςου 

και κλιμακϊνεται ςε όλθ τθν Ελλάδα. Ζτςι αρχίηει να δθμιουργείται ζνα κοινό εκνικό 

αίςκθμα που κα οδθγιςει ςτα επόμενα χρόνια ςτθ δθμιουργία ανεξάρτθτου Ελλθνικοφ 

Κράτουσ. 

Ο Αγϊνασ του 1821 ςτθρίχκθκε ςτο πλικοσ των ανϊνυμων Ελλινων που με πατριωτιςμό, 

αξιοπρζπεια και αφοςίωςθ ζδωςαν τον μακροχρόνιο αυτόν πόλεμο, με λάβαρο το ιδανικό 

τθσ Ελευκερίασ. Επίςθσ, ςυνεκτικά λειτοφργθςαν θ κοινι γλϊςςα και θ κοινι κρθςκεία. Η 

ςκθνι τθσ δοξολογίασ που τζλεςε ο Παλαιϊν Πατρϊν Γερμανόσ ςτθν Αγία Λαφρα, παρουςία 

του Κολοκοτρϊνθ, θ οποία, ςφμφωνα με τον κρφλο ςθματοδότθςε τθν ζναρξθ τθσ 

Επανάςταςθσ, λειτουργεί εμβλθματικά για τθ ςφνδεςθ τθσ Ελλθνικισ Επανάςταςθσ με τθ 

κρθςκεία. Δεν είναι τυχαίο ότι ωσ θμζρα εορταςμοφ του ξεςθκωμοφ των Ελλινων 

επιλζχκθκε θ 25θ Μαρτίου, θμζρα του Ευαγγελιςμοφ τθσ Θεοτόκου.  

Εάν κζλουμε να αναηθτιςουμε κάποιουσ από τουσ λόγουσ που οδιγθςαν ςτθν πρόωρθ 

ζναρξθ τθσ εκνικισ μασ επανάςταςθσ ςε ςχζςθ με τουσ άλλουσ λαοφσ των Βαλκανίων, κα 

αναφζραμε τθν ςπουδαία μασ γλϊςςα κακϊσ και τθν παιδεία με τθν οποία είναι 

ςυνυφαςμζνθ. Από τον 17ο ζωσ και τον 19ο αι. είχαν δθμιουργθκεί και λειτουργοφςαν 

πολλά και δυναμικά ςχολεία ςε πολλά ςθμεία του Ελλαδικοφ χϊρου και του χϊρου των 

δραςτθριοτιτων των Ελλινων, όπωσ ςτθν Κωνςταντινοφπολθ, ςτθ μφρνθ, ςτα Ιωάννινα, 

ςτθν Χίο, ςτο Πιλιο, ςτο Ιάςιο , ςτθ Βιζννθ, ςτθν Σεργζςτθ και ςτο Βουκουρζςτι .Η παιδεία 

υποβοικθςε τθν ανάπτυξθ του εμπορίου και τθν οικονομικι επιφάνεια όςων αςχολοφνταν 

με αυτό, προςζδωςε αυτοπεποίκθςθ ςτουσ Ζλλθνεσ και οδιγθςε ςτθν πνευματικι 

αφφπνιςθ και ςτθ ςταδιακι διαμόρφωςθ εκνικισ ςυνείδθςθσ. 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 

------------- 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΡΗΣΗ 

 



το ςφγχρονο ελλθνικό κράτοσ πρεςβεφουμε τα ιδανικά τθσ ελευκερίασ και τθσ ιςότθτασ 

που αντικατοπτρίηονται ιδθ ςτα πρωτοπόρα υντάγματα του Αγϊνα. Η Δθμοκρατία ζχει 

βακιζσ ρίηεσ ςτθ χϊρα μασ και ο κεςμόσ τθσ εκπαίδευςθσ ςτθρίηει και ςτθρίηεται ςτισ αξίεσ 

τθσ ελευκερίασ, τθσ δθμοκρατίασ, τθσ ιςότθτασ και του ςεβαςμοφ των ανκρωπίνων 

δικαιωμάτων. Η ίδια θ εκπαίδευςθ ςτθν Ελλάδα αποτελεί φψιςτο ιδανικό που τιμοφν οι 

μακθτζσ μασ και διαφυλάςςουν με τον καλφτερο τρόπο οι εκπαιδευτικοί μασ. 

ε καιροφσ που το αίτθμα για ειρινθ ανάμεςα ςτουσ λαοφσ και τουσ ανκρϊπουσ είναι 

επιτακτικό, θ επζτειοσ τθσ 25θσ Μαρτίου 1821 μασ κυμίηει ότι αλθκινόσ ςτόχοσ τθσ 

παιδείασ είναι να αφυπνίηει ςυνειδιςεισ, να καλλιεργεί τθν κριτικι ςκζψθ, να διαπλάκει 

ελεφκερουσ ανκρϊπουσ που αξιοποιοφν τθ γνϊςθ του παρελκόντοσ για να πορευκοφν ςε 

ζνα δθμιουργικό μζλλον.  

 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ 
ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΡΗΣΗ 

 
ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ ΚΑΡΣΩΝΑΚΗ 


