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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

«Μήνυμα του Δημάρχου Τανάγρας, Βασίλη Περγάλια για την Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 

1940» 

   
 

Ογδόντα δύο χρόνια συμπληρώνονται φέτος από το Έπος του ΄40, όταν οι Έλληνες, 
αψηφώντας αριθμητικές αναλογίες και στρατηγικούς σχεδιασμούς ανηφόριζαν στο δρόμο του 
μεγαλείου, προασπίζοντας την εθνική τους αξιοπρέπεια και την ελευθερία τους.  

Σήμερα, ενωμένοι τιμούμε το ηχηρό κι αδιαπραγμάτευτο «ΟΧΙ» που κατέδειξε το ήθος και 
την αρετή ενός περήφανου λαού και που εξακολουθεί να εμπνέει, ως ιερή παρακαταθήκη, 
όλους τους ελεύθερα σκεπτόμενους ανθρώπους. 

Το «ΟΧΙ» είναι σταθμός με βαθύ νόημα γιατί θα συμβολίζει αιώνια την πάλη του δίκαιου με 
το άδικο, την πάλη για την αρετή και τα ανθρώπινα δικαιώματα. 

Μπορεί ο χρόνος να κύλησε, παίρνοντας μαζί του τη γενιά των πρωταγωνιστών, ωστόσο η 
28η Οκτωβρίου θα παραμείνει πάντα μια ζωντανή δύναμη κι ένα μεγάλο κεφάλαιο στην ιστορία 
του ελληνικού έθνους. Θα παραμείνει ως χρέος και καθήκον μας για να θυμόμαστε τις θυσίες  
των προγόνων μας και να μας εμπνέει και να μας ενδυναμώνει για τους αγώνες και τις μάχες 
που δίνουμε σε προσωπικό και συλλογικό επίπεδο. 

 

Σήμερα το μήνυμα της επετείου είναι, περισσότερο από ποτέ, ζωντανό και επίκαιρο. Είναι 
μήνυμα αφύπνισης και κινητοποίησης της συλλογικής συνείδησης του λαού μας. Είναι το 
ιστορικό χρέος όλων μας και του/της  καθενός/μιας ξεχωριστά – με πνεύμα σύμπνοιας και 
συνοχής, με αίσθημα ευθύνης, κυρίως από αυτούς που λαμβάνουν τις αποφάσεις – να 
δώσουμε τις πολλές και δύσκολες μάχες που μας περιμένουν αποφασισμένοι και επιμερίζοντας 
δίκαια τα βάρη. Επιδεικνύοντας αλληλεγγύη στους οικονομικά ασθενέστερους και δίνοντας 
ελπίδα και προοπτική σ’ όλους και ιδιαίτερα στους νέους του τόπου μας. Το οφείλουμε στην 
ηρωική γενιά του ’40 που επιβεβαίωσε τη συνέχεια της φυλής μας και τη συνέπειά της να 
ανταποκρίνεται στην πάροδο της ιστορίας σε πάμπολλα προσκλητήρια αγώνων και θυσιών. 
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Σήμερα, σε μια εξαιρετικά κρίσιμη περίοδο για τον τόπο μας και τους ανθρώπους του, 
περισσότερο από κάθε άλλη φορά το διαχρονικό μήνυμα της 28ης Οκτωβρίου  ας το έχουμε ως 
οδηγό στην καθημερινή μας ζωή.  Γιατί τίποτα δεν χαρίζεται, ούτε η ελευθερία ούτε η πρόοδος.  

Όλα κατακτώνται με ενότητα και αγώνες.   

« Αγαπητοί/ές συνδημότες/ισσες,  
Σας καλώ λοιπόν, όλους και όλες,  

o Να εμπνευστούμε από τη γενιά του 1940, να επιδείξουμε υψηλό αίσθημα ατομικής και 
συλλογικής ευθύνης, ενότητας κι αγάπης για τον συνάνθρωπο, 

o Να απαντάμε στις προκλήσεις της εποχής μας με ενότητα και πίστη στις αρχές και στα 
ιδεώδη που δόξασαν την Ελλάδα και τον Ελληνισμό,   

o Να αγωνιστούμε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ  με ισχυρή θέληση και πείσμα για ένα ασφαλές και 
καλύτερο μέλλον για όλους μας και ιδιαίτερα για τα παιδιά μας! 

Χρόνια Πολλά σε όλους & όλες σας! 
Χρόνια Πολλά σε όλες τις Ελληνίδες & σε όλους τους Έλληνες! 

Χρόνια Πολλά, Ελλάδα!» 
 


