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ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ ΑΡΧΗΓΟΥ ΓΕΕΦ 

ΤΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020 

 

 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 80ή 

επέτειο του ιστορικού «ΟΧΙ» της 28ης Οκτωβρίου 1940, όταν σύσσωμος και 

ομόψυχος ο Ελληνισμός πρόταξε το ανάστημά του ενάντια στη φασιστική απειλή. 

 

Ογδόντα χρόνια συμπληρώνονται από τότε που η γενιά του '40 πήρε με 

σθένος τη σκυτάλη από τους ήρωες του γένους μας και 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 μεγάλα σε έκταση και στρατιωτικό δυναμικό κράτη 

υπέκυπταν ένα προς ένα στις Δυνάμεις του Άξονα, η Ελλάδα πήρε τη δική της 

θαρραλέα, αποφασιστική και ταυτόχρονα αυτονόητη για τις ιστορικές της καταβολές 

απόφαση να αντισταθεί. 

 

Το λιτό αυτό «ΟΧΙ» που ειπώθηκε στο τελεσίγραφο της Ιταλίας από τον 

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

δεν ήταν απόφαση μόνο του 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. Ήταν απότοκο της μοίρας μας και του πεπρωμένου 

που μας επιβάλει να είμαστε πάντα παρόντες και πρωταγωνιστές, σε κάθε καμπή 

της ιστορίας.   

 

Η είδηση για την έναρξη του πολέμου βρήκε τον ελληνικό λαό 

πλημμυρισμένο από συναισθήματα υπερηφάνειας, αποφασιστικότητας, φιλότιμου 

και λεβεντιάς. 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. Οι μάχες που έδωσε ο Ελληνικός Στρατός 

ήταν σκληρές και άνισες λόγω του δυσανάλογου σε ποσότητα και ποιότητα 

πολεμικού εξοπλισμού. 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.  

 



Παράλληλα, με τον ίδιο ενθουσιασμό, χιλιάδες Κύπριοι μετέβηκαν στην 

Ελλάδα ως εθελοντές, ενώ Κύπριοι φοιτητές και μόνιμοι κάτοικοι της Ελλάδας 

κατατάγηκαν στον Ελληνικό Στρατό. Αντίστοιχα, εδώ στην Κύπρο μάς Έλληνες 

Κύπριοι, κατατάγηκαν στον βρετανικό στρατό, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο 

στον αγώνα κατά του Άξονα. Οι Κύπριοι, δικαιούνται να αισθάνονται υπερήφανοι 

για την προσφορά τους στο αγώνα των συμμάχων κατά των δυνάμεων του άξονα 

καθώς κατέβαλαν βαρύ φόρο αίματος και παρέμειναν πιστοί μέχρι τέλους στις 

στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. 

 

Η σθεναρή αντίσταση της Ελλάδας, ως συλλογική προσπάθεια ολόκληρου 

του ελληνισμού, αποτελεί ιστορικό γεγονός παγκόσμιας εμβέλειας, κρίσιμο για την 

πορεία του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Σημαίνουσες προσωπικότητες της Ευρώπης, 

εξύμνησαν την προσπάθειας των Ελλήνων στρατιωτών και αναγνώρισαν την 

σημαντικότητα της ελληνικής αντίστασης στην έκβαση των πολεμικών επιχειρήσεων 

για την αντιμετώπιση των δυνάμεων του Άξονα, που ωστόσο ξεχάστηκαν πολύ 

σύντομα μετά την επίτευξη της ολοκληρωτικής νίκης.   

 

Άνδρες και Γυναίκες της Εθνικής Φρουράς. 

 

 Έτσι γράφηκε η εποποιΐα του ΄40, ως θαύμα αλλά και ως αποτέλεσμα μιας 

επιμελούς, προσεκτικής και μεθοδικής στρατιωτικής προπαρασκευής, ενός 

συνεπούς εθνικού προσανατολισμού αλλά και μιας προσήλωσης σε αρχές και αξίες 

που ανέδειξαν το ηθικό μεγαλείο των Ελλήνων.  

 

  ΤΟ ΟΧΙ εκείνο της Ελλάδας δεν ήταν μόνο μια θαρραλέα και αποστομωτική 

απάντηση στην ένοπλη βία ούτε έθεσε το δίλημμα επαναπροσδιορισμού της ηθικής 

και των αξιών. Η 28η Οκτωβρίου 1940 αποτελεί σημείο αναφοράς, όχι μόνο της 

Ελληνικής αλλά και της Παγκόσμιας Ιστορικής κληρονομιάς. Το μήνυμα της 28ης 

Οκτωβρίου είναι ακόμη νωπό, αναλλοίωτο και φωτεινό για όλους εμάς. Η ελληνική 

φυλή έχει διαλέξει από αιώνες τον δρόμο της: είναι ο δρόμος της ελευθερίας, της 

θυσίας και της αρετής.  

 

Η σημερινή επέτειος, μας βρίσκει και πάλι στις Εθνικές επάλξεις, 

υπερασπιστές της Κυπριακής γης. Η επί, 46 και πλέον έτη, ύπαρξη κατοχικού 

στρατού και η συνεχώς εξελισσόμενη τουρκική προκλητικότητα κατά των 

συμφερόντων του ελληνισμού, επιβάλλει τη συνεχή ετοιμότητα και εντατικοποίηση 

των προσπαθειών για προάσπιση της εθνικής κυριαρχίας και των κυριαρχικών 

δικαιωμάτων της πατρίδας μας.   

 

  Η τήρηση διαρκούς επιχειρησιακής ετοιμότητας, η επαύξηση της μαχητικής 

μας ικανότητας, και η μεγιστοποίηση της αποτρεπτικής μας ισχύος αποτελούν τη 

μοναδική απάντηση στη συνεχή αμφισβήτηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της 

Κυπριακής Δημοκρατίας.  

 

  Ως Αρχηγός σας, σας καλώ να ανταποκριθούμε πλήρως στις απαιτήσεις των 

καιρών, στις προσδοκίες του κυπριακού λαού και στον όρκο που δώσαμε να 

πράξουμε το καθήκον μας οποτεδήποτε το ζητήσει η Πατρίδα.                



 

 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 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 

 


