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Στις 28 Αυγούστου 1963, ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ οργάνωσε  μια 

μαζική πορεία στην Ουάσιγκτον και στα σκαλιά του Μνημείου 

Λίνκολν εκφώνησε το γνωστό λόγο του «Έχω ένα όνειρο» 

 
            ΕΧΩ ΕΝΑ ΟΝΕΙΡΟ 

 
Σας λέω σήμερα, φίλοι μου, ότι παρά τις δυσκολίες της 
καθημερινότητας που αντιμετωπίζουμε, έχω ακόμη ένα όνειρο. 
Είναι ένα όνειρο βαθειά ριζωμένο στο αμερικάνικο όνειρο. 

 
 
Έχω ένα όνειρο ότι μια μέρα αυτό το έθνος θα ξεσηκωθεί και θα 
ζήσει το αληθινό νόημα της πεποίθησής του. «Θεωρούμε αυτές 
τις αλήθειες αυταπόδεικτες,  ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν 
δημιουργηθεί ίσοι» 

 
Έχω ένα όνειρο ότι μια μέρα στους κόκκινους λόφους της 
Τζόρτζια οι γιοί των πρώην σκλάβων και οι γιοί των πρώην 
ιδιοκτητών σκλάβων θα μπορέσουν να καθίσουν μαζί στο 
τραπέζι της αδελφότητας. 

 
Έχω ένα όνειρο ότι μια μέρα ακόμη και η πολιτεία του 
Μισισιπή, μια πολιτεία πνιγμένη στη λάβρα της αδικίας, 
πνιγμένη στη λάβρα της καταπίεσης, θα μεταμορφωθεί σε μια 
όαση ελευθερίας και δικαιοσύνης. 

 
Έχω ένα όνειρο ότι τα τέσσερα παιδιά μου θα ζήσουν μια μέρα 
σε ένα έθνος, όπου δε θα κριθούν από το χρώμα του δέρματος 
τους αλλά από το περιεχόμενο του χαρακτήρα τους. 

 
Έχω ένα όνειρο σήμερα. 

 
Έχω ένα όνειρο ότι μια μέρα εδώ στην πολιτεία της Αλαμπάμα 
τα μικρά μαύρα αγόρια και κορίτσια θα μπορέσουν να πιαστούν 
χέρι – χέρι με τα μικρά λευκά αγόρια και κορίτσια και να 
περπατήσουν μαζί σαν αδέρφια. 

 
Έχω ένα όνειρο σήμερα. 

 
Έχω ένα όνειρο ότι μια μέρα κάθε κοιλάδα θα υψωθεί, κάθε 
λόφος και βουνό θα χαμηλώσει, οι τραχείς τόποι θα γίνουν 
επίπεδοι, οι στραβοί τόποι θα γίνουν ίσιοι, και η δόξα του Κυρίου 
θα αποκαλυφθεί και όλη η σάρκα θα την αναγνωρίσει.  



Αυτή είναι η ελπίδα μας. Με την πίστη αυτή θα επιστρέψω πίσω 
στο Νότο. Με την πίστη αυτή θα μπορέσουμε να φτιάξουμε μια 
πέτρα ελπίδας από ένα βουνό απελπισίας. Με την πίστη αυτή 
θα μπορέσουμε να μεταμορφώσουμε τις δυνατές παραφωνίες 
του έθνους μας σε μια όμορφη συμφωνία αδελφότητας. Με την 
πίστη αυτή θα μπορέσουμε να δουλέψουμε μαζί, να 
προσευχηθούμε μαζί, να αγωνιστούμε μαζί, να πάμε στη 
φυλακή μαζί, να αγωνιστούμε σκληρά για την ελευθερία μαζί, 
γνωρίζοντας ότι κάποια μέρα θα είμαστε ελεύθεροι. 

 
Αυτή θα είναι η μέρα που όλα τα παιδιά του Θεού θα 
μπορέσουν να τραγουδήσουν με ένα καινούργιο νόημα « Χώρα 
μου, για σένα, γλυκιά γη της ελευθερίας, για σένα τραγουδώ. 
Χώρα όπου πέθαναν οι πατεράδες μου, χώρα καμάρι του 
προσκυνητή, από κάθε βουνοπλαγιά ας ηχήσει η ελευθερία. 
 
 
Και αν η Αμερική πρόκειται να γίνει ένα μεγάλο έθνος, αυτό 
πρέπει να γίνει πραγματικότητα. Έτσι, ας ηχήσει η ελευθερία 
από τις πελώριες κορφές των λόφων του Νιου Χαμσάιρ. Ας 
ηχήσει η ελευθερία από τα δυνατά βουνά της Νέας Υόρκης. Ας 
ηχήσει η ελευθερία από τα όρη Αλεγκένι της Πενσυλβάνια! 

 
Ας ηχήσει η ελευθερία από τα χιονοσκέπαστα Βραχώδη Όρη του 
Κολοράντο!  
Ας ηχήσει η ελευθερία από τις καμπυλωτές κορυφές της 
Καλιφόρνια! 
Αλλά όχι μόνο αυτό- ας ηχήσει η ελευθερία από το πέτρινο 
βουνό της Τζόρτζια! 
Ας ηχήσει η ελευθερία από το όρος Λουκάουτ του Τενεσί!  
Ας ηχήσει η ελευθερία από κάθε λόφο του Μισισιπή. Από κάθε 
βουνοπλαγιά ας ηχήσει η ελευθερία. 

 
Κι όταν γίνει αυτό, όταν αφήσουμε την ελευθερία να ηχήσει, όταν 
την αφήσουμε να ηχήσει από κάθε χωριό, από κάθε κωμόπολη, 
από κάθε πολιτεία και πόλη, θα μπορέσουμε να επισπεύσουμε 
την ημέρα εκείνη που όλα τα παιδιά του Θεού, μαύροι άνθρωποι 
και λευκοί άνθρωποι, Εβραίοι και όσοι δεν είναι Εβραίοι, 
Προτεστάντες και Καθολικοί, θα μπορέσουν να ενώσουν τα χέρια 
και να τραγουδήσουν τα λόγια του παλιού νέγρικου ύμνου, 
«Επιτέλους ελεύθεροι! Επιτέλους ελεύθεροι! Ευχαριστούμε τον 
Παντοδύναμο Θεό, επιτέλους είμαστε ελεύθεροι!»         


