Μήνυμα για την 25η Μαρτίου (Επέτειο της Εθνικής μας Παλιγγενεσίας)
Είναι αλήθεια πως η εθνική μνήμη με πολύ σεβασμό πάντοτε, αλλά και απέραντο θαυμασμό,
αναφέρεται σε μεγάλα ιστορικά γεγονότα, που σε κρίσιμες στιγμές της πατρίδας μας ανέκοψαν
τον κίνδυνο του αφανισμού και επέτρεψαν στον ελληνισμό να συνεχίσει τη μακραίωνη πορεία
του. Ανάμεσα στα ιστορικά αυτά γεγονότα αναμφισβήτητα, μια από τις πρωταρχικές θέσεις,
κατέχει η Επανάσταση του 1821. Το έναυσμα όμως και η απαρχή εκείνης της Επανάστασης,
που οδήγησε τον ελληνισμό στον εθνικό λυτρωμό, έγινε με την απελευθέρωση της Καλαμάτας
στις 23 Μαρτίου 1821. Αναμφίβολα η 23η Μαρτίου 1821 είναι η σπουδαιότερη ημέρα στην
ιστορία της Καλαμάτας και μια από τις σημαντικότερες στη νεότερη ιστορία της Ελλάδας.
Παρά τις αντίξοες συνθήκες, αριθμητικές και οικονομικές, τον καλύτερο οπλισμό των Τούρκων,
τις οπισθοδρομήσεις, τις αιματηρές θυσίες και τις πολύνεκρες μάχες, τις λυσσασμένες
αντιδράσεις πολλών ευρωπαϊκών μοναρχικών καθεστώτων, την αμάθεια και τις δεισιδαιμονίες
που βασάνιζαν το λαό, η επανάσταση εδραιώθηκε και η απελευθέρωση πραγματοποιήθηκε.
Κάτι που θεωρείτο ακατόρθωτο από πολλούς Έλληνες και ξένους έγινε πραγματικότητα.
Η Ελλάδα απελευθερώθηκε λόγω του επαναστατικού φρονήματος των μελών της Φιλικής
Εταιρίας, του φιλόπατρι και οραματιστή Ρήγα Φεραίου, της οικονομικής και ηθικής
συμπαράστασης πολλών φιλελλήνων, της αυτοθυσίας του απλού λαού και όλων αυτών των
ηρώων των οποίων η ανδρεία, η μεγαλοψυχία και ο ζήλος για την ελευθερία της πατρίδας μας
άφησαν το όνομά τους αθάνατο, όπως, μεταξύ πολλών άλλων, ο Υψηλάντης, ο μεγαλοφυής
στρατηγός Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ο Οδυσσέας Ανδρούτσος, ο Μάρκος Μπότσαρης, η
Μπουμπουλίνα, ο μπουρλοτιέρης Κανάρης, ο στρατηγός Μακρυγιάννης, ο Νικηταράς και ο
Παπαφλέσσας.
Ο Μεσσήνιος ήρωας, ο φλογερός και ατρόμητος επαναστάτης, που με τον
ακράτητο ενθουσιασμό του και τη δυναμικότητά του, διέσχιζε την Πελοπόννησο από την Αχαΐα
μέχρι τη Μάνη και άναβε την επαναστατική πυρκαγιά στις ψυχές των σκλαβωμένων Ελλήνων.
Η Επανάσταση του 1821 ουσιαστικά ολοκληρώθηκε με τη Ναυμαχία του Ναυαρίνου, στις 20
Οκτωβρίου του 1827, στον όρμο της Πύλου. Η Επανάσταση δηλαδή άρχισε και ολοκληρώθηκε
στη Μεσσηνία. Γι’ αυτό και εμείς οι Μεσσήνιοι είμαστε διπλά περήφανοι, όχι μόνο γιατί
είμαστε Έλληνες, αλλά γιατί καταγόμαστε από την ένδοξη Μεσσηνία, τη ψυχή της
επαναστατημένης Ελλάδας του 1821.
Αναμφίβολα, σημαντική στον επαναστατικό αγώνα ήταν και η συμβολή των αποδήμων
Ελλήνων που όχι μόνο με οικονομική βοήθεια, αλλά και με το αίμα τους, έκαναν ότι μπορούσαν
για την απελευθέρωση της πατρίδας τους.
Εμείς οι απόδημοι Μεσσήνιοι είμαστε σίγουροι ότι η ανήσυχη ψυχή, ο ηρωισμός, η αγάπη όλων
των Ελλήνων για την πατρίδα τους, το ήθος και το φιλότιμο του Έλληνα, θα προφυλλάσσουν
την πατρίδα μας από κάθε εχθρική επιβουλή, για πάντα.

