
Περαματιώτισσες, Περαματιώτες, Συνδημότισσες και Συνδημότες μας!   
 
Σήμερα, σ’ αυτήν την Ελληνική γη που βρέχεται από την θάλασσα, όπου 
αιώνες πριν το φως νίκησε το σκοτάδι, τιμούμε και εμείς, εδώ, το 
ορόσημο για την πατρίδα μας, την επανάσταση των Ελλήνων 
Αγωνιστών, τον Μάρτη του 1821.  
Τιμούμε το γεγονός της έναρξης της εθνικής μας Παλιγεννεσίας, με 
απόληξη την δημιουργία του νέου κράτους των Ελλήνων. 
Τιμούμε το 1821, που στο όνομα της ελευθερίας των Ελλήνων, οι 
πρόγονοί μας ξεσηκώθηκαν κατά του Οθωμανικού ζυγού.  
 
Όμως, δεν ήταν η πρώτη φορά. Είχαν προηγηθεί άλλες 25 
επαναστάσεις, με πρώτη αυτή στην Μάνη το 1472, που έμειναν στην 
ιστορία ως… επαναστατικές απόπειρες. 
Γεγονός που δείχνει ότι το γένος των Ελλήνων ποτέ δεν συμβιβάστηκε 
με την Τουρκοκρατία. 
Τα έθιμά μας, η γλώσσα μας, η θρησκεία μας, δείχνουν ότι το έθνος μας 
είχε συνείδηση της σκλαβιάς του. 
Είχε επιμονή, παρά τις αποτυχημένες επαναστάσεις να αποκτήσει την 
Λευτεριά του. Είχε όμως και Λεβεντιά, που σιγόκαιγε μέσα τους. 
Και ήρθαν τα γεγονότα του Μάρτη του ’21 όπου σ’ αυτά τα χώματα και 
τις θάλασσες της πατρίδας, της Ελλάδας μας, αντήχησαν το «Ελευθερία 
ή Θάνατος» και το «Νίκη ή Θάνατος». 
Είναι αυτή η μέρα που μεθάμε με το αθάνατο κρασί του ’21, για να 
δανειστώ τα λόγια του Ποιητή μας.  
Είναι η μέρα που τα λόγια του Εθνικού μας Ποιητή, έρχονται να μας 
θυμίσουν ότι η Λευτεριά είναι «…απ΄ τα κόκκαλα βγαλμένη  των 
Ελλήνων τα ιερά…», με αγώνες και με θυσίες. 
 
Όμως, το αθάνατο κρασί του ’21, δεν μας μεθάει μόνο. Κυρίως 
μας διδάσκει την ενότητα, μας διδάσκει την ομόνοια, μας 
διδάσκει την απεριόριστη, την χωρίς όρια δύναμη των Ελλήνων όταν 
είναι μονιασμένοι και την υπέρτατη αγάπη τους για την Ελευθερία. 
Ενότητα λοιπόν, γιατί ακόμα και στα χρόνια της Επανάστασης, η 
διχόνοια μόλυνε.  
 
Όμως τελικά τα καταφέραμε. Καταφέραμε να κατακτήσουμε την 
λευτεριά μας παρά την αρχική υπονόμευση των μεγάλων δυνάμεων της 
τότε Ευρώπης. 



Εμπνεύσαμε και άλλους, υποδουλωμένους λαούς και στην Ευρώπη 
αλλά και στην Αμερική.  
Επιβάλλαμε τα δίκαιά μας, όχι μόνο κατά των κατακτητών, αλλά και σ’ 
όλο τον κόσμο μέσα από τον φιλελληνισμό. 
Επιβάλλαμε με τον αγώνα μας, την μεταστροφή τής τότε Ιεράς  
Συμμαχίας, στην υπονομευτική πολιτική της απέναντι στην επανάστασή 
μας. 
Νικήσαμε.  
Στα χρόνια που ακολούθησαν, με αγώνες, θυσίες και  αίμα φτιάξαμε τα 
όρια της σημερινής Ελλάδας.  
Τα υπερασπιστήκαμε και θα τα υπερασπιζόμαστε. 
Στα σημερινά δύσκολα χρόνια για την Πατρίδα, με την δύναμη 
και την έμπνευση που μας χάρισαν οι επαναστάτες του ‘21, 
γενιές Ελλήνων παραλαμβάνουμε και παραδίδουμε την σκυτάλη της 
λευτεριάς, εμπνεόμενοι πάντα από τις δικές τους θυσίες. Με τα 
προτερήματά μας αλλά και με τα ελλατώματά μας, στο τέλος πάντα τα 
καταφέραμε. 
Τα καταφέραμε τότε; «Ε, θα τα καταφέρουμε και τώρα, μωρέ!», όπως 
θα βροντοφώναζε και ο Γέρος μας, εκείνος του Μοριά, εάν συνεχίσουμε 
να πίνουμε από το αθάνατο κρασί του ’21. 
 
Και του χρόνου ! 
 
 
 
 
 


