Στρατόπεδο Χρίστου Σαμάρα, 22 1ανουαρίου 2020
Έντιμε κ. Υπουργέ, Κύριε Αρχηγέ, Κύριε Διοικητά, Φίλτατοι Αξιωματικοί,
Υπαξιωματικοί και Οπλίτες,
Με αισθήματα ανυπόκριτης συγκίνησης αποχαιρετούμε την Εθνική μας Φρουρά
από τον προμαχώνα της Εθνοφυλακής, την οποία ευόρκως υπηρετήσαμε σε καιρούς
δυσοίωνους και αποκαρδιωτικούς. Με τη βαριά πεποίθηση, πως ζηλευτοί παραμένουν
εσαεί όσοι κρατιούνται όρθιοι, σε συνεχή αντιμάχη με τα επιφαινόμενα, τα τετριμμένα και
τα ευτελή. Γιατί τα στεγανά κι οι συμβιβασμοί, είναι για τους μικρόψυχους και τους δειλούς.
Δεν υπάρχουν ανέφικτες και χαμένες προσδοκίες, γι’ αυτούς που ξεπέρασαν το άλγος της
παροδικότητας. Δεν υπάρχουν ανέφικτες και χαμένες προσδοκίες, γι ' αυτούς που
αντάμωσαν στην αλήθεια και την αυτοσυνειδησία το μέτρο της ελεύθερης ζωής.
Αισθανόμαστε ευτυχείς γιατί συντροφιά διαβήκαμε απάτητα φαράγγια και
διασχίσαμε δυσδιάκριτες ατραπούς. Νοιώθουμε ευδαίμονες γιατί μαζί ενδιατρίψαμε και
προνομιακά διαχειμάσαμε στο άδυτο και ακήρατο της παιδείας των Ελλήνων. Ασύμβατοι
με κενόφρονες επιδείξεις και νοσούσες δομές. Απελευθερωμένοι από τα υγρά δεσμά της
αυτοδούλωσης. Μάθαμε να μισεύουμε στο πιο μακρύ ταξίδι με κυματισμούς ανέσπερης
ψυχής.
Ως εκ τούτου, ουδεμία δύναμις εγκόσμιος είναι σε θέση να διαστρέψει τις
θεμελιακές αρχές και τους αστερισμούς των οραματισμών μας. Δεν είναι οικείον του της
πατρίδος ήθους, να μην θέτουμε ως μοναδική προϋπόθεση για κάθε έχθρα ή φιλία μας το
δημόσιο συμφέρον, όπως κι ο Άρατος στην Αχαϊκή Συμπολιτεία. Κυρίως όμως δεν έχουμε
το δικαίωμα να λάβουμε τη φοβερή απόφαση, πως η Ελλάς ανήκει πια στο παρελθόν.
Ευσταλείς ιστιοπλόοι θα μεταφέρουμε το φίλτατο φρόνημα σ' όλους αυτούς που
περιμένουν, όπως τότε κι ο Φιλοκτήτης στην πικρή του απομόνωση στη Λήμνο. Θα
υψώνουμε τη γενναία κι έντιμη φωνή μας, για να στηρίξουμε με κάθε μέσον τη
σκλαβωμένη γη μας που 'πεσε στη δυσμένεια της τύχης, από κάποιο πονηρό πνεύμα ενός
αθέατου κι επίβουλου εχθρού.
Έντιμοι κι επιστήθιοι φίλοι, σας αποχαιρετούμε με αναγνώριση, σεβασμό κι
ευγνωμοσύνη. Με επίγνωση πως τις αξίες αυτές εμπράκτως υπηρετήσαμε και διδάξαμε
και σ' άλλους. Μια στάση συνέπειας, ελπίδας κι αισιοδοξίας, για να κατοχυρώσουμε το
δικαίωμα και να χτίσουμε το κοινό όραμα της ανθρώπινης κοινωνίας. Με ήθος μεγαλόπνοο
και μεγαλείο ψυχικό, έμφυτη σεμνότητα κι ευγένεια, διαμορφώσαμε υπό την καθοδήγησή
σας ένα πρότυπο στάσης ζωής. Εδραιωμένη είναι δικαίως η πεποίθησή μας πως όταν τα
σήμαντρα θα σημάνουν, θα είμαστε και πάλι μαζί. Να υψώσουμε τη γαλανόλευκη και στις
ακτές της επικής Κερύνειας. Εκεί όπου ανόσιες χείρες δεν θα είναι σε θέση να την
υποστείλουν ξανά.
Κύριε Υπουργέ, Κύριε Αρχηγέ, φίλτατοι Αξιωματικοί μας , οφείλουμε χάριτες σε
σας γιατί μας προσφέρατε τη μεγάλη ευκαιρία. Διαφυλάξατε στο Πρυτανείο της Φυλής τις
ιερές παρακαταθήκες. Σας διαβεβαιώνουμε λοιπόν πως δεν θα επιτρέψουμε στο χρόνο
να μας καταπονήσει. Ούτε και αποφλοιώσει το σθένος και το δυναμισμό μας, εκλείποντας
την πανσέληνο της ψυχής μας. Δεν θα πάψουμε να επιζητούμε διαρκώς το διαιώνιο του
εύρυθμου και του σύμμετρου. Τον αγώνα για απελευθέρωση της κατεχόμενης πατρώας
γης θεωρούμε υποχρεωτικό, έστω και επί τη ακραία υποθέσει ότι θα ή το μάταιος. Επειδή

στην ιστορία, παρών δεν είναι μονάχα ο νόμος της φθοράς, αλλά κι ο νόμος της αιώνιας
νεότητας.
Φιλοθεάμονες της αληθείας, υπογραμμίζουμε την πλατωνική θεώρηση
περιαγωγής της ψυχής προς την ιδέαν του αγαθού, με πνεύμα αδάμαστο κι ασκητικό.
Παραμένουμε ωσαύτως ανένδοτοι κι ορθοί, ακοίμητοι φρουροί της πατρίδας, πλάι στους
αθάνατους νεκρούς μας.
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