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Αξιωματικοί, Υπαξιωματικοί, Μαθητές Στρατιωτικών Σχολών, Συμβασιούχοι
Οπλίτες, Στρατιώτες, Ναύτες, Σμηνίτες, Έφεδροι Εθνοφύλακες, Πολιτικό
Προσωπικό, Άνδρες και Γυναίκες της Εθνικής Φρουράς.
Με εθνική υπερηφάνεια και συγκίνηση γιορτάζουμε σήμερα την 65η επέτειο
της 1ης Απριλίου 1955, όταν ο ελληνισμός της Κύπρου ξεκίνησε τον αγώνα για
την αποτίναξη του βρετανικού αποικιοκρατικού ζυγού, δίνοντας σάρκα και οστά
στα όνειρα του Κυπριακού Λαού για λευτεριά και εθνική δικαίωση.
Τα μεσάνυχτα της 31ης Μαρτίου προς 1η Απριλίου η Κύπρος δονήθηκε από
τις εκρήξεις βομβών που έβαλαν οι αγωνιστές της ΕΟΚΑ σε στόχους βρετανικών
συμφερόντων. Την ίδια ημέρα κυκλοφορούσε η πρώτη προκήρυξη της ΕΟΚΑ.
Ήταν η επίσημη αρχή του κυπριακού εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα:
«Με την βοήθειαν του Θεού, με πίστιν εις τον τίμιον αγώνα μας, με την
συμπαράστασιν ολόκληρου του Ελληνισμού και με την βοήθειαν των Κυπρίων,
αναλαμβάνομεν τον αγώνα διά την αποτίναξιν του Αγγλικού ζυγού με σύνθημα
εκείνο το οποίον μας κατέλιπαν οι πρόγονοί μας ως ιεράν παρακαταθήκην: «Ή ταν
ή επί τας».
Η συνεχής ματαίωση των επίμονων διπλωματικών προσπαθειών έφεραν
απογοήτευση και αγανάκτηση στον κυπριακό λαό και έδειξαν ότι για να αποκτήσει
την ελευθερία του δεν υπήρχε άλλος δρόμος από το γνώριμο δρόμο του αγώνα.
Οι ορκισμένοι αγωνιστές της ΕΟΚΑ πήραν με ενθουσιαμό τη σκυτάλη από
τους Έλληνες προγόνους μας, έχοντας συνείδηση αυτής της ιστορικής συνέχειας:
«Από τα βάθη των αιώνων μας ατενίζουν όλοι εκείνοι οι οποίοι ελάμπρυναν την
Ελληνικήν Ιστορίαν διά να διατηρήσουν την ελευθερίαν των: οι Μαραθωνομάχοι, οι
Σαλαμινομάχοι, οι Τριακόσιοι του Λεωνίδα και οι νεότεροι του Αλβανικού έπους.
Μας ατενίζουν οι Αγωνισταί του 1821 οι οποίοι και μας εδίδαξαν ότι η
απελευθέρωσις από τον ζυγόν δυνάστου αποκτάται πάντοτε με αίμα».
./.

-2Πράγματι, ακολούθησε ένας μακρύς δρόμος θυσίας και αίματος. Επί
τέσσερα χρόνια ο κυπριακός ελληνισμός άντεξε συλλήψεις, τρομοκρατία, εξορίες,
βασανιστήρια, φυλακίσεις, αγχόνη, θάνατο, χωρίς όμως τίποτα να μπορεί να
κάμψει την θέλησή του για ελευθερία και αυτοδιάθεση.
Οι ήρωες της ΕΟΚΑ μαρτύρησαν σε κελιά, αλλά δεν υπέκυψαν. Κάηκαν
ζωντανοί, αλλά δεν παραδόθηκαν. Βασανίστηκαν αλλά δεν πρόδωσαν. Στέκονταν
μπροστά στην αγχόνη ψάλλοντας τον εθνικό ύμνο. Γιατί η απόφασή τους να
πεθάνουν, δεν ήταν ένα στιγμιαίος ενθουσιασμός, αλλά ενσυνείδητη απόφαση. Ο
πόθος τους για ελευθερία νίκησε την υλική υπεροχή του εξοπλισμένου αγγλικού
στρατού.
Άνδρες και Γυναίκες της Εθνικής Φρουράς
Σήμερα περισσότερο από ποτέ, με φάρο τη θυσία και τα ιδανικά των ηρώων
μας, επιβάλλεται να στεκόμαστε με υπευθυνότητα, αποφασιστικότητα απέναντι
στις σύγχρονες προκλήσεις αυξάνοντας συνεχώς την αποτρεπτική μας ισχύ
Η παράνομη κατοχή της Πατρίδας μας, ο εποικισμός και η παρουσία των
τουρκικών στρατευμάτων στο έδαφός μας, οι συνεχείς αμφισβητήσεις και
προκλήσεις, απαιτούν από εμάς επιχειρησιακή ετοιμότητα και υψηλό ηθικό, ώστε
να σταθούμε αντάξιοι των αγνών αγωνιστών της περιόδου 1955-1959.
Τα λόγια του Γρηγόρη Αυξεντίου μας δείχνουν το δρόμο:
«Τη Λευτεριά μας, το ιδανικό των ιδανικών μας, την υπόγραψα κι εγώ, όχι
μόνο σε χαρτί, μα φορώντας την τιμημένη στολή του Έλληνα φαντάρου και θα την
υπογράψω οποιαδήποτε στιγμή το ζητήσει η Κύπρος μας και με το αίμα μου,
όπως και κάθε Κύπριος».
Με θαυμασμό μπροστά στο μεγαλείο της αυτοθυσίας των αγωνιστών μας, σας
καλώ να αναφωνήσουμε:
Ζ ή τ ω το Έθνος
Ζ ή τ ω η Κύπρος
Ζ ή τ ω η Εθνική Φρουρά
Ζ ή τ ω το Έπος του 1955
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