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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Μήνυμα του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων για τον εορτασμό της Εθνικής 

Επετείου της   28ης Οκτωβρίου 1940 

Αγαπητοί μαθητές και αγαπητές μαθήτριες, 

Αγαπητοί και αγαπητές εκπαιδευτικοί,  

 Η Εθνική Επέτειος της 28ης Οκτωβρίου 1940 έχει ιδιαίτερη αξία για τη χώρα μας, υπενθυμίζοντας 

την αντίσταση της πατρίδας μας ενάντια στο φασισμό και το ναζισμό καθώς και τους αγώνες των λαών για 

τη δημοκρατία και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Το Έπος του ́ 40 που καταγράφηκε στις πιο λαμπρές σελίδες 

της νεότερης ιστορίας μας, εμπνέει και διδάσκει εθνική ενότητα και ομοψυχία.  

 Το «ΟΧΙ» που στήριξε ο ελληνικός λαός, οι αξίες και τα ιδανικά που υπερασπίστηκαν αποτελούν 

οδοδείκτη και κληρονομιά για τις επόμενες γενιές, που χρέος έχουν να τα διαφυλάξουν αιωνίως. Τα 

γεγονότα που σχετίζονται με τον αγώνα των ένδοξων προγόνων μας, καθιστούν επιτακτική την ανάγκη να 

πορευόμαστε ως έθνος, διατηρώντας ζωντανές τις ιστορικές μας μνήμες. Η υπεράσπιση της εθνικής 

αξιοπρέπειας, η αντιμετώπιση των  κινδύνων εκφασισμού της κοινωνίας μας, της μισαλλοδοξίας και της 

καταπάτησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παραμένουν σύγχρονα διακυβεύματα που κινητοποιούν τις 

δυνάμεις του ελληνικού λαού. 

 Η ιστορία όμως δε θα πρέπει να είναι μόνο ανάμνηση. Η Εθνική Επέτειος μας μεταφέρει κάθε χρόνο, 

επίκαιρα και ουσιαστικά μηνύματα συμβολικά συνδεδεμένα με την πορεία της χώρας μας, τις ανάγκες και 

τις απαιτήσεις της κοινωνίας και της παγκόσμιας κοινότητας. Ο εορτασμός της Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 

έχει ιδιαίτερη αξία γιατί ο τρόπος που αντιμετωπίζουμε το χθες, καθορίζει και το πως θα ανταπεξέλθουμε 

στις σύγχρονες προκλήσεις προτάσσοντας την ανάγκη για σύμπνοια και κοινωνική συνοχή. Ο αγώνας για 

εθνική κυριαρχία και ελευθερία για τις εθνικές αξίες και ιδανικά παραμένει επίκαιρος όσο ποτέ σε μια 

εποχή που καλούμαστε να αποδείξουμε ότι η χώρα μας είναι αντάξια της ιστορίας της. 

 Το μήνυμα της αντίστασης του ελληνικού λαού το 1940 είναι διαχρονικά μήνυμα συμμετοχής, 

αγωνιστικότητας και ελπίδας, για να θυμίζει ότι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε κάθε κίνδυνο ενωμένοι και 

αλληλέγγυοι. Η καθημερινή μας στάση ζωής, οι αγώνες και το πείσμα μας στις δυσκολίες είναι ο μοναδικός 

και ουσιαστικός τρόπος να τιμήσουμε τους ήρωές μας. 

 Χρόνια πολλά στους απανταχού Έλληνες και  Ελληνίδες. 

          Ο Διευθυντής Δ.Ε. Τρικάλων 

                    Δρ Αλέξανδρος Γ. Καπανιάρης  
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