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ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ ΑΡΧΗΓΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ 

ΤΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021 

 

 Αξιωματικοί, Υπαξιωματικοί, Συμβασιούχοι Οπλίτες, Στρατιώτες, 

Ναύτες, Σμηνίτες, Έφεδροι, Εθνοφύλακες, Πολιτικό Προσωπικό, Άνδρες και 

Γυναίκες της Εθνικής Φρουράς, 

 

           Με ιδιαίτερη υπερηφάνεια και συγκίνηση γιορτάζουμε σήμερα την επέτειο του 

ιστορικού «ΟΧΙ» της 28ης Οκτωβρίου 1940, ορόσημο της σύγχρονης ιστορίας του 

Ελληνισμού.  Τη μέρα ετούτη, σύσσωμο το Έθνος πρόταξε το ανάστημά του ενάντια 

στη φασιστική απειλή. 

 

Η γενιά του '40 αναλαμβάνοντας με σθένος τη σκυτάλη από τους ήρωες του 

γένους μας, έγραψε τις δικές της σελίδες ηρωισμού και δόξας, αποδεικνύοντας ότι, 

κατά τη μακραίωνη ιστορία της φυλής μας, το ιερό πάθος για την ελευθερία της 

Πατρίδας ενώνει τους Έλληνες ως διαχρονικό και υπέρτατο καθήκον. 

 

          Το 1940, την ώρα που ισχυρά πολιτικά και στρατιωτικά κράτη, υπέκυπταν ένα 

προς ένα στις Δυνάμεις του Άξονα, η Ελλάδα αποτέλεσε τον κυματοθραύστη της 

επεκτατικής πολιτικής του φασιστικού καθεστώτος αντιστεκόμενη με θάρρος και  

αποφασιστικότητα, αναδεικνύοντας την υπεροχή του φρονήματος σύσσωμου του 

Ελληνικού Έθνους. 

 

Το λιτό «Λοιπόν, έχουμε πόλεμο», το «ΟΧΙ» που ειπώθηκε από τον 

Πρωθυπουργό της Ελλάδας Ιωάννη Μεταξά τα ξημερώματα της 28ης Οκτωβρίου, 

δεν ήταν απόφαση μόνο του ενός ανδρός ή της στιγμής˙ αλλά ξεκινούσε από τα 

βάθη της ιστορίας και απηχούσε τη φωνή όλων των Ελλήνων που διαχρονικά 

αγωνίστηκαν για το δίκαιο και την ελευθερία.  

 

Οι Έλληνες ενωμένοι, με ψηλά το κεφάλι και με θυελλώδη ορμή, έδωσαν τη 

μάχη για να ανακόψουν τον Ιταλό εισβολέα στα χιονισμένα βουνά της Πίνδου, στην 

Ήπειρο και στη Μακεδονία, προκαλώντας τη συντριβή των Ιταλικών δυνάμεων.  Οι 

μάχες που έδωσε ο Ελληνικός Στρατός ήταν σκληρές και άνισες λόγω του μεγέθους 

του αντιπάλου. Η συμβολή του άμαχου πληθυσμού ήταν εξίσου σημαντική, καθώς 

κατάφερε να ανταπεξέλθει στις αντιξοότητες του πολέμου και παράλληλα να 

υποστηρίξει με κάθε διαθέσιμο τρόπο τις προσπάθειες των ελληνικών δυνάμεων 

που μάχονταν στην πρώτη γραμμή.  

 

Εξίσου σημαντική υπήρξε και η συμβολή του Κυπριακού Ελληνισμού, όπως 

και σε κάθε δύσκολη στιγμή της ιστορίας του Έθνους. Οι Κύπριοι εθελοντές έδωσαν 

βροντερό παρόν στον τιτάνιο αγώνα της Μητέρας Πατρίδας· χιλιάδες Κύπριοι, με 

πρωτοφανή ενθουσιασμό,  μετέβησαν στην Ελλάδα ως εθελοντές, ενώ Κύπριοι 
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φοιτητές και μόνιμοι κάτοικοι της Ελλάδας κατατάχθηκαν στον Ελληνικό Στρατό. 

Αντίστοιχα, εδώ στην Κύπρο μας, Έλληνες Κύπριοι, κατατάχθηκαν στον βρετανικό 

στρατό, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στον αγώνα κατά του Άξονα. 

Καταβάλλοντας βαρύ φόρο αίματος στα πεδία των μαχών της Ευρώπης, της Μέσης 

Ανατολής και της Αφρικής, πιστοί μέχρις εσχάτων στο υπέρτατο αγαθό της 

ελευθερίας, οι Έλληνες Κύπριοι δικαιούνται να αισθάνονται υπερήφανοι για την 

προσφορά τους στον αγώνα των συμμάχων κατά του Άξονα.   

 

Η Ελλάδα τις ημέρες εκείνες βρέθηκε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της 

παγκόσμιας κοινής γνώμης. Εξέχουσες προσωπικότητες της Ευρώπης, εξύμνησαν 

την ελληνική πολεμική προσπάθεια και αναγνώρισαν τη σημαντικότητα της 

ελληνικής αντίστασης στην έκβαση του πολέμου, για να ξεχασθεί όμως αυτή, 

αμέσως μετά την επίτευξη της ολοκληρωτικής νίκης.   

 

Άνδρες και Γυναίκες της Εθνικής Φρουράς. 

 

 Η εποποιΐα του ΄40 ως αποτέλεσμα μιας μεθοδικής στρατιωτικής 

προπαρασκευής, ενός συνεπούς εθνικού προσανατολισμού, αλλά και μιας ιερής 

προσήλωσης σε αρχές και αξίες, ανέδειξε την ηθική υπεροχή και το μεγαλείο του 

έθνους, το οποίο σφραγίστηκε στη συλλογική μνήμη απανταχού των Ελλήνων. 

 

  Το «ΟΧΙ» εκείνο της Ελλάδας δεν ήταν μόνο μια θαρραλέα και αποστομωτική 

απάντηση στην πράξη πολέμου του επιτιθέμενου αντιπάλου, αλλά αποτελεί σημείο 

αναφοράς, όχι μόνο της Ελληνικής αλλά και της παγκόσμιας ιστορικής κληρονομιάς. 

Η ελληνική φυλή έχει διαλέξει από αιώνες τον δρόμο της· το  δρόμο της ελευθερίας, 

της θυσίας και της αρετής.  

 

Το μήνυμα της 28ης Οκτωβρίου, ανεξίτηλο και διαχρονικό, απευθύνεται σε 

όλους εμάς. Σε όλους τους άνδρες και γυναίκες της Εθνικής Φρουράς, που 

βρίσκονται διαρκώς και καθημερινά στις επάλξεις της ελεύθερης Κυπριακής γης, 

προστατεύοντας και θωρακίζοντας αμυντικά τη Δημοκρατία. Σε όλους εμάς, που η 

ιστορική διδαχή καθιστά αυτονόητο το γεγονός ότι στην επόμενη μάχη που θα δοθεί, 

αν αυτό απαιτηθεί στη δυναμική του χρόνου, θα κληθούμε να υπερασπιστούμε 

ΜΟΝΟΙ μας την υπέρτατη ιδέα του Ελληνισμού, όπως έπραξαν και οι πρόγονοί μας.            

 

  Σε μια περίοδο έντονων προκλήσεων στην νότιο Ανατολική Μεσόγειο και 

στην Κυπριακή επικράτεια, υβριδικών απειλών, πολλαπλών επιχειρησιακών 

μεταβλητών και παραγόντων που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε, οφείλουμε με 

κατάλληλη ψυχολογική προετοιμασία, να τηρούμε στο μέγιστο την πολεμική μας 

ετοιμότητα, επαυξάνοντας τη μαχητική μας ισχύ και την αποτρεπτική μας ικανότητα, 

αλλά και αναπτύσσοντας τη συνεργασία με φίλους και εταίρους.   Αυτά τα στοιχεία 

θα αποτελούν τη ηχηρή μας απάντηση στη συνεχή αμφισβήτηση των κυριαρχικών  

δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας.  

 

  Ως Αρχηγός σας, σας καλώ όλους να ανταποκριθούμε πλήρως στις 

απαιτήσεις των καιρών, στον όρκο που δώσαμε να πράξουμε το καθήκον μας 

οποτεδήποτε το ζητήσει η Πατρίδα και στις προσδοκίες του κυπριακού λαού τον 

οποίο βεβαιώνουμε ότι είμαστε έτοιμοι να τον υπερασπιστούμε.                
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        Σήμερα, ευλαβείς προσκυνητές του έπους του ’40, κλίνουμε νοερά το γόνυ 

στους τάφους των αθάνατων νεκρών μας και υψώνουμε με ευγνωμοσύνη το νου 

και την καρδιά μας σε όλους αυτούς που στη μακρόχρονη ιστορία του Ελληνισμού 

θυσιάστηκαν για τα υπέρτατα ιδανικά του Έθνους μας. Τους ατενίζουμε με 

θαυμασμό και υπερηφάνεια, αντλώντας τα πρότυπά μας από αυτούς και τους 

διαβεβαιώνουμε ότι η θυσία τους θα αποτελεί για μας φάρο στην πορεία μας.    

      

         Με τις σκέψεις αυτές, στο πνεύμα της μεγάλης αυτής Εθνικής μας Επετείου, 

υπό τη Σκέπη της Παναγίας και με την ευχή για ευημερία και ευόδωση των 

προσπαθειών για επανένωση της Κύπρου μας, σας καλώ να αναφωνήσουμε:  

 

 

                                                                           Ζήτω το Έθνος 

 

       Ζήτω η Κύπρος 

 

       Ζήτω η Εθνική Φρουρά 

 

       Ζήτω η 28η Οκτωβρίου 1940 

   

 

 

      Αντιστράτηγος Δημόκριτος Ζερβάκης 

             Α ρ χ η γ ό ς 

 

 
 
 
 
 


