
Αγαπητές  και αγαπητοί συνάδελφοι , 

Αγαπητοί μαθητές και  αγαπητές μαθήτριες,  

   H επέτειος των διακοσίων χρόνων από την ελληνική Επανάσταση του 1821 αποτελεί ιδανική 

αφορμή για τον εορτασμό της εθνικής ανεξαρτησίας σε συμβολικό επίπεδο. Παράλληλα όμως, 

αυτό το χρονικό διάστημα αποτελεί ικανό ιστορικό χρόνο, ώστε η αποτίμηση της Επανάστασης 

να γίνεται με ιστορικά κριτήρια τα οποία καταλήγουν σε συμπεράσματα διατυπωμένα με 

νηφαλιότητα και αντικειμενικότητα. 

 Η Επανάσταση του 1821 δεν ήταν απλώς μία εξέγερση διαμαρτυρίας κατά του δυσβάστακτου 

τουρκικού ζυγού, αλλά είχε προετοιμαστεί ως επανάσταση του Ελληνικού λαού για την 

απόκτηση της ανεξαρτησίας του και μέσω της παιδείας. 

 Οι έμποροι και οι διανοούμενοι έξω από τη σκλαβωμένη Ελλάδα ερχόταν σε επαφή με τις 

επαναστατικές ιδέες και εργαζόταν για τον ξεσηκωμό του ελληνικού έθνους ενώ ιδρύθηκαν 

σχολεία στον ελλαδικό χώρο και στις ελληνικές  παροικίες στα Βαλκάνια και στις χώρες της 

Κεντρικής Ευρώπης. H Ελληνική Επανάσταση όμως έγινε με τις δυνάμεις ολόκληρου του 

έθνους, ολόκληρου του ελληνικού λαού. 

 Η Ελλάδα υπήρξε το πρώτο ανεξάρτητο κράτος που δημιουργήθηκε, αφού αποκόπηκε από την 

Οθωμανική Αυτοκρατορία. Κύριοι παράγοντες που συνετέλεσαν στην επιτυχία της 

Επανάστασης ήταν η ομοψυχία την οποία επέδειξαν οι Έλληνες προς τον κοινό σκοπό, η 

ελληνική γλώσσα, που ομιλείται και γράφεται αδιάκοπα επί χιλιετίες και η Ορθοδοξία, στενά 

συνδεδεμένη με αυτήν. Ο φιλελληνισμός, επίσης, έπαιξε σημαντικό ρόλο στην 
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ευαισθητοποίηση της διεθνούς κοινής γνώμης για την απελευθέρωση από την τουρκική 

κυριαρχία.   

Το στοιχείο που έδωσε πνοή στο ασύλληπτο για την εποχή σχέδιο για δημιουργία ανεξάρτητου 

ελληνικού κράτους, δηλαδή η αφοσίωση των Ελλήνων στο ιδανικό της Ελευθερίας, υφίσταται 

και σήμερα, διακόσια χρόνια μετά.  

 Η εκπαίδευση μας, όλοι μας, έχουμε το χρέος να διαφυλάξουμε τις αξίες πάνω στις οποίες 

οικοδομήθηκε το Ελληνικό κράτος ώστε να πορευθούμε στο μέλλον με ελπίδα. 

                                             Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

                                                  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

                                                      Εμμανουήλ Καρτσωνάκης 

 


