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ΤΗΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2018
Αξιωματικοί, Υπαξιωματικοί, Στρατιώτες, Ναύτες, Σμηνίτες, Έφεδροι,
Εθνοφύλακες, Πολιτικό Προσωπικό, Άνδρες και Γυναίκες της Εθνικής Φρουράς.
Σήμερα γιορτάζουμε την επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821, μια επέτειο με
δισυπόστατο χαρακτήρα καθώς προβαίνει στη διασύνδεση δύο εκ των κορυφαίων
χαρμόσυνων, για τον ελληνισμό, γεγονότων, αυτό του εορτασμού της επετείου της
εθνικής μας παλιγγενεσίας με αυτό της αναγγελίας της έλευσης του Θεανθρώπου
στη γη.
Η Εθνεγερσία του 1821, πέρα από τα αισθήματα εθνικής υπερηφάνειας και
συγκίνησης, ξυπνά σε κάθε Έλληνα μνήμες από το σύνολο των αγώνων του
ελληνικού Έθνους για την προάσπιση των θεμελιωδών πανανθρώπινων αξιών,
αυτών της ελευθερίας, της αυτοδιάθεσης και της αξιοπρέπειας, δίνοντας ένα
ακόμα διαχρονικό μήνυμα σε ολόκληρη την ανθρωπότητα.
Η σημερινή λοιπόν ημερομηνία ορόσημο για τη νεότερη ελληνική ιστορία
σηματοδοτεί τη θεμελίωση του Ελληνικού Κράτους και παράλληλα μια νέα
αφετηρία για ολόκληρο τον ελληνισμό, αφήνοντας ως παρακαταθήκη για τους
νεότερους, υπέροχα δείγματα αρετής και φιλοπατρίας.
Οι Έλληνες, ως άλλοι Σπαρτιάτες, αδούλωτοι στην ψυχή και στο πνεύμα, με
πενιχρά μέσα και ελάχιστη βοήθεια αλλά «για του Χριστού την πίστη την Αγία και
της Πατρίδας την Ελευθερία», τόλμησαν και κατόρθωσαν να ορθώσουν το
ανάστημά τους έναντι στον τουρκικό ζυγό ποτίζοντας το δέντρο της λευτεριάς με
το αίμα των ηρώων τους.
Στο Εθνικό Προσκλητήριο του 1821 η Κύπρος έδωσε, όπως σε κάθε εθνικό
αγώνα, το βροντερό παρόν συμβάλλοντας καθοιονδήποτε τρόπο στον αγώνα για
τη λευτεριά. Από τον Ιωάννη Καρατζά, έναν από τους 7 συντρόφους του Ρήγα
Φεραίου που μαρτύρησαν με το μεγάλο οραματιστή, μέχρι τους αγωνιστές που
επιβιβάστηκαν στα καράβια του Κανάρη στην Ασπρόβρυση της Λαπήθου και τον
απαγχονισμό του Αρχιεπισκόπου Κυπριανού και άλλων προκρίτων, η συμμετοχή
των Κυπρίων Ελλήνων αγωνιστών είναι διάχυτη σε κάθε έκφανση του
επαναστατικού αγώνα όπως άλλωστε μαρτυρούν και εκθειάζουν οι έγγραφες
μαρτυρίες των μεγάλων οπλαρχηγών της επανάστασης Κολοκοτρώνη,
Μακρυγιάννη, Κανάρη και άλλων.

Ένας λαός γράφει την ιστορία του όχι για να αφηγηθεί το παρελθόν του
αλλά για να δηλώσει αυτό που θέλει να είναι στο μέλλον.
Η ορατή και υπαρκτή τουρκική απειλή αλλά και η συνέχιση, κατά παράβαση
του Διεθνούς Δικαίου, κατοχής τμήματος της Κύπρου και διατήρησης τουρκικών
στρατευμάτων σε αυτό, δεν επιτρέπουν εφησυχασμούς και εσφαλμένες εκτιμήσεις.
Οφείλουμε να ανταποκριθούμε στις σύγχρονες προκλήσεις που εμφανίζονται αλλά
και στις προσδοκίες του Κυπριακού λαού, υπερασπιζόμενοι τα κυριαρχικά του
δικαιώματα.
Κλείνοντας, εύχομαι η Χάρις και Σκέπη της Υπερμάχου Στρατηγού να μας
καθοδηγεί φωτίζοντας το δρόμο μας. Σας καλώ να αποδώσουμε φόρο τιμής αλλά
και υπόσχεση προς τους ηρωικά πεσόντες νεκρούς μας, ότι αν χρειασθεί θα
ακολουθήσουμε το παράδειγμά τους, και 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 η 25η Μαρτίου 1821
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