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Αξιωματικοί, Υπαξιωματικοί, Συμβασιούχοι Οπλίτες, Στρατιώτες, Ναύτες,
Σμηνίτες, Έφεδροι, Εθνοφύλακες, Πολιτικό Προσωπικό, Άνδρες και Γυναίκες της
Εθνικής Φρουράς.
Η επανάσταση του 1821 αποτελεί το μεγαλύτερο ιστορικό γεγονός της
νεότερης Ελληνικής ιστορίας, επειδή θεμελίωσε ουσιαστικά το Ελληνικό Κράτος,
αφήνοντας ως παρακαταθήκη για τους νεότερους υπέροχα δείγματα αρετής και
προσήλωσης στις πανανθρώπινες αξίες της ελευθερίας και της αξιοπρέπειας.
Από την άλωση της Κωνσταντινούπολης και για 400 περίπου χρόνια, οι
Έλληνες υπέφεραν τη σκληρότητα του Τούρκου Δυνάστη: σφαγές, ωμότητες,
βίαιος εξισλαμισμός, παιδομάζωμα, αβάσταχτοι φόροι, βία και αρπαγή, ταπείνωση
και καταδυνάστευση.
Μέσα στα 400 αυτά χρόνια, ατελείωτες γενιές Ελλήνων γεννιούνταν και
πέθαιναν μέσα στη σκλαβιά και την υποδούλωση, ενώ μέσα τους έκαιγε ο πόθος
για την αποτίναξη του οθωμανικού ζυγού.
Και μέσα σε όλους αυτούς τους αιώνες της σκλαβιάς, διατήρησαν άσβεστη
τη χριστιανική πίστη και την ταυτότητά τους. Ο ορθόδοξος κλήρος αλλά και οι πιο
μορφωμένοι δίδασκαν τα ελληνικά γράμματα στα ελληνόπουλα και από το κρυφό
σχολειό ο πόθος της επανάστασης απλωνόταν σιωπηρά σε όλη τη σκλαβωμένη
Ελλάδα, περιμένοντας την ώρα του ξεσηκωμού.
Πολλές εξεγέρσεις, μικρές και μεγάλες, περισσότερες από 150, έγιναν στα
χρόνια της Τουρκοκρατίας, που όμως απέτυχαν, προδομένες από τις Μεγάλες
Δυνάμεις που, παρά τις υποσχέσεις, εγκατέλειπαν τους Έλληνες αβοήθητους,
χάριν δικών τους συμφερόντων.
Ήρθε όμως η ώρα των Ελλήνων. Στις 25 Μαρτίου 1821 ο Μητροπολίτης
Παλαιών Πατρών Γερμανός κήρυξε την επανάσταση στη μονή της Αγίας Λαύρας,
κοντά στα Καλάβρυτα. Από την Πελοπόννησο ο ξεσηκωμός διαδόθηκε σε
ολόκληρη την υπόδουλη Ελλάδα. Η Στερεά Ελλάδα, η Θεσσαλία, η Ήπειρος, η
Μακεδονία, η Κρήτη και τα άλλα νησιά εξεγέρθηκαν με το σύνθημα «Ελευθερία ή
Θάνατος».
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-2Μπροστά στα μάτια της έκπληκτης Ευρώπης, στην οποία κυριαρχούσε το
απολυταρχικό δόγμα της Ιεράς Συμμαχίας, με μέσα σχεδόν ανύπαρκτα και χωρίς
βοήθεια, σε ένα ιδιαίτερα δυσμενές διεθνές περιβάλλον, οι ΄Ελληνες διαλάλησαν
σε ολόκληρη την ανθρωπότητα ότι, γνήσιοι απόγονοι ένδοξων προγόνων, είναι
αποφασισμένοι να ζήσουν ελεύθεροι ή να πεθάνουν «για του Χριστού την πίστη
την Αγία και της Πατρίδας την Ελευθερία».
Ο δρόμος μέχρι την απελευθέρωση ήταν γεμάτος με αίμα: Η σφαγή της
Χίου, η συντριβή στη μάχη του Πέτα, η καταστροφή των Ψαρών, η κατάπνιξη της
επανάστασης στη Μακεδονία, η ήττα του Υψηλάντη στο Δραγατσάνι, η θυσία του
Αθανάσιου Διάκου, η ηρωική έξοδος του Μεσολογγίου. Βαρύς φόρος αίματος που
όμως δεν έκαμψε το φρόνημα των Ελλήνων αλλά χαλύβδωσε τον πόθο τους για
λευτεριά.
Ο δρόμος όμως αυτός ήταν και γεμάτος με νίκες και λαμπρές στιγμές: η
απελευθέρωση της Καλαμάτας, η κατάληψη της Τρίπολης, η καταστροφή της
στρατιάς του Δράμαλη στα Δερβενάκια, η πυρπόληση της τουρκικής ναυαρχίδας
στη Χίο, άνοιξαν το δρόμο για την τελική νίκη.
Με το Πρωτόκολλο του Λονδίνου της 3ης Φεβρουαρίου 1830 η διεθνής
κοινότητα αναγνώρισε την ανεξαρτησία της Ελλάδας. «Ο Θεός έβαλε την
υπογραφή του για την ελευθερία της Ελλάδας και δεν την πήρε πίσω». Η Ελλάς
αναγεννήθηκε.
Άνδρες και γυναίκες της Εθνικής Φρουράς,
Δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι και στο Εθνικό Προσκλητήριο του 1821, όπως
και σε όλους τους αγώνες του ελληνισμού, η Κύπρος ήταν παρούσα. Οι Κύπριοι
Έλληνες αγωνιστές συμμετείχαν ενεργά στην Εθνική Παλιγγενεσία, όπως
αποτυπώνουν στις έγγραφες μαρτυρίες τους και οι μεγάλοι οπλαρχηγοί της
επανάστασης Κολοκοτρώνης, Μακρυγιάννης, Κανάρης και άλλοι.
Ο απαγχονισμός του Αρχιεπισκόπου Κυπριανού και άλλων προκρίτων, το
μαρτύριο του Ιωάννη Καρατζά στο πλευρό του Ρήγα Φεραίου, η συμμετοχή των
αγωνιστών που επιβιβάστηκαν στα καράβια του Κανάρη στην Ασπρόβρυση της
Λαπήθου, μαρτυρούν ότι η Κύπρος συμμετείχε στην Επανάσταση με το αίμα των
παιδιών της.
Σήμερα, η επέτειος της 25ης Μαρτίου 1821 μας βρίσκει στις επάλξεις της
Εθνικής Φρουράς, υπερασπιστές της ελεύθερης Ιερής Κυπριακής γης.
Αντιμετωπίζουμε τον ίδιο επιβουλέα που πολέμησαν οι πρόγονοί μας ο οποίος
κατέχει παράνομα το 36% περίπου του Νησιού. Για όλους εμάς η ετοιμότητα, η
επαύξηση της μαχητικής μας ικανότητας και η μεγιστοποίηση της αποτρεπτικής
μας ισχύος, αποτελούν τη μοναδική απάντηση.
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-3Χρέος όλων μας είναι να εμπνευσθούμε από το παράδειγμα και την
αυτοθυσία των αθάνατων αγωνιστών του 1821.
Ας έχουμε στο νου μας ότι η ελευθερία δε χαρίζεται, αλλά κερδίζεται με αίμα,
αυταπάρνηση, συλλογικούς αγώνες, ατομικές θυσίες, πίστη στο Θεό, προσήλωση
στα ιδανικά του έθνους μας. Το βόλεμα, ο εφησυχασμός, ο εθνικός
αποχρωματισμός, φέρνουν μόνο δουλεία και ήττες.
Με σεβασμό και θαυμασμό απέναντι στους αθάνατους ήρωες και μάρτυρες
της Εθνικής Επετείου που γιορτάζουμε και τιμούμε σήμερα, πιστοί στην υψηλή
αποστολή μας, σας καλώ να αναφωνήσουμε:

Ζ ή τ ω το Έθνος
Ζ ή τ ω η Κύπρος
Ζ ή τ ω η 25η Μαρτίου 1821
Ζ ή τ ω η Εθνική Φρουρά

Αντιστράτηγος Δημόκριτος Ζερβάκης
Αρχηγός
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