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ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ  

ΑΡΧΗΓΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ 

ΤΗΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 

 

 Αξιωματικοί, Υπαξιωματικοί, Συμβασιούχοι Οπλίτες, Στρατιώτες, Ναύτες, 

Σμηνίτες, Έφεδροι,  Εθνοφύλακες, Πολιτικό Προσωπικό, Άνδρες και Γυναίκες της 

Εθνικής Φρουράς. 

 

 Συμπληρώνονται φέτος 200 χρόνια από την έναρξη της επανάστασης του 

1821,  το μεγαλύτερο ιστορικό γεγονός της νεότερης Ελληνικής ιστορίας που 

θεμελίωσε το Ελληνικό Κράτος και έδωσε στην οικουμένη υπέροχα δείγματα 

αρετής και προσήλωσης στις αξίες της ελευθερίας και της αξιοπρέπειας. 

 

          Σήμερα, 200 χρόνια μετά, το ελληνικό έθνος με χαρά και ευγνωμοσύνη 

απευθύνει και πάλι δύο «Χαίρε»: «Χαίρε Κεχαριτωμένη» στην Υπεραγία μας 

Θεοτόκο, που με τον ευαγγελισμό της προμηνύθηκε η σωτηρία του ανθρώπου και 

«Χαίρε ω Χαίρε ελευθεριά» για τη λύτρωση του ελληνικού Έθνους από τον 

τουρκικό ζυγό. 

 

           Με την Επανάσταση του 1821, «το ελληνικόν έθνος κηρύττει ενώπιον Θεού 

και ανθρώπων την πολιτικήν αυτού ύπαρξιν και ανεξαρτησίαν», όπως διακήρυξαν 

σε κλίμα ενθουσιασμού οι πρόγονοί μας στο προοίμιο του πρώτου Συντάγματος 

του 1822, όταν συνήλθαν στην πρώτη Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου. 

 

           Είχαν προηγηθεί 400 χρόνια σκληρής καταπίεσης, διωγμών και βίας. Οι 

σφαγές, ο βίαιος εξισλαμισμός, το παιδομάζωμα, οι αβάσταχτοι φόροι, οι ωμότητες 

που υπέφεραν οι σκλαβωμένοι Έλληνες από την άλωση της Κωνσταντινούπολης 

και μετά, οδήγησαν στην απόφαση σύσσωμου του Ελληνισμού: «ελευθερία ή 

θάνατος».  

 

          Στην εξέγερση αυτή, τους Έλληνες ένωσε η κοινή εθνική συνείδηση και η 

κοινή χριστιανική πίστη που κράτησαν άσβεστη μέσα στους αιώνες της σκλαβιάς. 

Τούτο είναι το πρώτο θαύμα του 1821. Μέσα στο χωνευτήρι του οθωμανισμού, το 

ελληνικό έθνος κράτησε ακέραιη την ταυτότητά του χάρη στην ορθόδοξη εκκλησία 

που στάθηκε η αληθινή κιβωτός του ελληνισμού και συγκέντρωσε τις ηθικές και 

πνευματικές δυνάμεις που οδήγησαν στην Επανάσταση. Παράλληλα, τα 

εθνικοαπελευθερωτικά κηρύγματα των Ελλήνων διανοουμένων αφύπνισαν και 

ξεσήκωσαν τη Ρωμιοσύνη, οδηγώντας στο τελικό ξέσπασμα του 1821. 

           

          

          



        Η Κύπρος, το ακρότατον όριο του ελληνισμού που από το 1571 στέναζε κάτω 

από τις βιαιότητες και φρικαλεότητες των Τούρκων, συμμετέχει με κάθε τρόπο 

στην Επανάσταση. Πολλοί Κύπριοι είχαν ήδη μυηθεί στον αγώνα ως μέλη της 

Φιλικής Εταιρείας. Μεταξύ αυτών και ο Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός που την 09η 

Ιουλίου 1821 απαγχονίζεται πρώτος στη Λευκωσία, ενώ τον ακολουθούν οι 

Μητροπολίτες Πάφου, Κιτίου και Κυρηνείας οι οποίοι αποκεφαλίζονται καθώς και 

πλήθος άλλων προκρίτων και κληρικών που μαρτυρούν σε μια σφαγή που 

κράτησε για μέρες. 

 

       Εκατοντάδες Έλληνες της Κύπρου μεταβαίνουν τότε στην επαναστατημένη 

Ελλάδα και δίνουν βροντερό παρών στο πλευρό των οπλαρχηγών, ενώ άλλοι 

εκποιούν τις περιουσίες τους για την ελληνική επανάσταση, αποδεικνύοντας ότι η 

αποτίναξη του τουρκικού ζυγού αφορούσε σύσσωμο τον ελληνισμό και κάθε 

σπιθαμή ελληνικής γης. Η απάντηση του Ιωάννη Καποδίστρια, στην ερώτηση του 

εκπροσώπου του Αγγλικού Υπουργείου Εξωτερικών, ποια γεωγραφικά όρια του 

ελληνικού κράτους αξιώνει η ελληνική πλευρά, είναι χαρακτηριστική: «Τα όρια 

ταύτα από του 1821 καθορίζονται υπό του αίματος του εκχυθέντος εις τα σφαγεία 

των Κυδωνιών, της Κύπρου, της Χίου, της Κρήτης,  των Ψαρών και του 

Μεσολογγίου». 

 

        Η μεγαλειώδης αυτή επανάσταση των Ελλήνων αφύπνισε τους λαούς της 

Ευρώπης όπου κυριαρχούσε το απολυταρχικό δόγμα της Ιεράς Συμμαχίας. Με 

μέσα σχεδόν ανύπαρκτα και χωρίς βοήθεια εξωτερική, οι ΄Ελληνες διαλάλησαν σε 

ολόκληρη την ανθρωπότητα ότι είναι αποφασισμένοι να ζήσουν ελεύθεροι ή να 

πεθάνουν, αψηφώντας τη λογική και τους αριθμούς και διακηρύττοντας με το 

μεγαλείο μιας ιερής παραφροσύνης ότι η ελευθερία δεν είναι γέννημα 

υπολογισμών αλλά πίστης.   

           

          Οι αγώνες ευοδώθηκαν. Η Ελλάς αναγεννήθηκε. Με το Πρωτόκολλο του 

Λονδίνου της 3ης Φεβρουαρίου 1830 η διεθνής κοινότητα αναγνώρισε την 

ανεξαρτησία της Ελλάδας. Την ανεξαρτησία αυτή την είχε υπογράψει ο Θεός και τη 

συνυπέγραφαν οι αγωνιστές με το αίμα τους.    

 

            Άνδρες και γυναίκες της Εθνικής Φρουράς,  
 

           Σήμερα, 200 χρόνια μετά, η επέτειος της 25ης Μαρτίου 1821 μας βρίσκει 

ξανά στις εθνικές επάλξεις, υπερασπιστές της ιερής Κυπριακής γης. Από τις 

πολλαπλές και πολυδιάστατες προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει η Κυπριακή 

Δημοκρατία, μια παραμένει συνεχής και άμεση. Η επί 46 και πλέον χρόνια, 

παράνομη κατοχή της πατρίδας μας σε συνδυασμό με την εξελισσόμενη Τουρκική 

προκλητικότητα επιβάλουν την συνεχή ετοιμότητα της Εθνικής Φρουράς για 

προάσπιση της εδαφικής ακεραιότητας και διαφύλαξη των κυριαρχικών μας  

δικαιωμάτων. Για όλους εμάς, η ετοιμότητα, η επαύξηση της μαχητικής μας 

ικανότητας και η μεγιστοποίηση της αποτρεπτικής μας ισχύος, αποτελούν τη 

μοναδική απάντηση. 

 



            Ας έχουμε στο νου μας ότι η ελευθερία δε χαρίζεται, αλλά κερδίζεται με 

αίμα, αυταπάρνηση, συλλογικούς αγώνες, ατομικές θυσίες, πίστη στο Θεό, 

προσήλωση στα ιδανικά του έθνους μας. Τα 200 χρόνια από την έναρξη της 

επαναστάσεως δεν αποτελούν μόνο ένα επετειακό γεγονός για τον απανταχού 

ελληνισμό, αλλά αποτελούν την απόδειξη ότι τα μηνύματα αυτής της επανάστασης 

άντεξαν και μεταδόθηκαν μέσα στον χρόνο.      

 

            Τα λόγια του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη απευθύνονται σήμερα σε όλους 

εμάς που έχουμε την τιμή να φορούμε τη στολή του στρατιώτη της Εθνικής 

Φρουράς: «Τώρα η πολύπαθη Ρωμιοσύνη στηρίζει την ύπαρξή της στη λεβεντιά 

σας». Σας καλώ λοιπόν σήμερα, αντλώντας έμπνευση από τους ένδοξους ήρωες 

του Έθνους μας, να μείνουμε όσο ποτέ άλλοτε προσηλωμένοι στο καθήκον και την 

αποστολή μας για να συνεχίσουμε αδιάληπτα τον αγώνα για την προάσπιση των 

δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας.      

         

    Με τις πρεσβείες της Υπεραγίας Θεοτόκου που ο ευαγγελισμός της 

ταυτίστηκε με τον ευαγγελισμό του ελληνισμού, με σεβασμό και θαυμασμό 

απέναντι στους αθάνατους ήρωες και μάρτυρες του Έθνους μας, πιστοί στην 

υψηλή αποστολή μας, σας καλώ να αναφωνήσουμε: 

 

      

 Ζ ή τ ω το Έθνος 

 

    Ζ ή τ ω η Κύπρος 

 

     Ζ ή τ ω  η 25η Μαρτίου 1821 

 

    Ζ ή τ ω  η Εθνική Φρουρά 

 

  

 

 

 Αντιστράτηγος Δημόκριτος Ζερβάκης 

Αρχηγός 

 


