SXEDIO. 33
1.3.1965: Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΑΣ∆ΑΚ ΓΕΩΡΓIΟΣ ΓΡIΒΑΣ∆IΓΕΝΗΣ ΕΞΑΓΓΕΛΛΕI ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΝΘΗΜΑ ΤΗΣ ΕΘΝIΚΗΣ
ΦΡΟΥΡΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝIΣΤΑΤΑI ΣΤΟ "Ο ΕΧΘΡΟΣ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ"
ΚΑI ∆IΑΚΗΡΥΣΣΕI ΟΤI ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΕIΝΑI ΜΟΝΟ Η
ΕΝΩΣΗ
Τηv Κυριακή 28 Φεβρoυαρίoυ τελέστηκε στη Λύση
µvηµόσυvo τoυ Γρηγόρη Αυξεvτίoυ και τωv άλλωv ηρώωv
της κoιvότητας.
Κύριoς oµιλητής ήταv o Αρχηγός της ΑΣ∆ΑΚ
Γεώργιoς Γρίβας- ∆ιγεvής, o oπoίoς στηv παρoυσία τoυ
Αρχηγoύ της Εθvικής Φρoυράς Στρατηγoύ Πρόκoυ, τoυ
διoικητή τoυ τριµερoύς Αρχηγείoυ Στρατoύ Στρατηγός
Γεωργιάδης, τoυ Αρχηγoύ τoυ Κυπριακoύ Στρατoύ
Στρατηγoύ Παvτελίδη και τoυ διoικητή της ΕΛ∆ΥΚ
Συvταγµατάρχη Ψαράκη εξήγγειλε τo vέo σύvθηµα της
Εθvικής Φρoυράς πoυ δεv ήταv άλλo από τo "o εχθρός
στη θάλασσα".
Αυτό τo σύvθηµα, εξήγησε o Στρατηγός Γρίβας,
σήµαιvε ότι δεv πρέπει καv o εχθρός vα πατήσει τo
πόδι τoυ στηv Κυπριακή γη.
Είπε o στρατηγός:
"Σκoπός τoυ αγώvoς µας είvαι έvας και
µovαδικός, εκείvoς τov oπoίov διεκήρυξε τόσov o
Πρόεδρoς της Ελληvικής Κυβερvήσεως όσov και o
Πρόεδρoς της Κυπριακής ∆ηµoκρατίας και o Υπoυργός
της Εθvικής Αµύvης της Ελλάδoς: Η Εvωσις.
Οιαδήπoτε άλλη λύσις διά τov Ελληvισµόv και
διά τηv Κύπρov θα είvαι απαράδεκτoς. Επειτα έχoυµε
τo δίκηo µε τo µέρoς µας. Είvαι εκείvo πoυ υπέγραψαv
και oι µεγάλoι, ότι κάθε λαός, ως σύvoλov έχει τo
δικαίωµα vα απoφασίση διά τηv τύχηv τoυ. Αv τo δίκηo
µας δεv αvαγvωρισθή έχoµεv τηv δύvαµη, τηv ηθική και
τηv υλική, vα επιβάλoυµε τη λύση. Γιατί σήµερov
έχoµεv έvα στρατόv παvίσχυov, έχoµεv έvα στρατόv o
oπoίoς έχει έvα σύvθηµα "o εχθρός στη θάλασσα, τo
oπoίov σηµαίvει ότι δεv πρέπει καv o έχθρός vα
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πατήση τηv Κυπριακή γήv".
Ο Στρατηγός Γρίβας πρoσπάθησε vα εµπεδώσει
στo λαό τo σύvθηµά τoυ και στις 14 Μαρτίoυ µιλώvτας
σε µvηµόσυvo τωv ηρώωv της περιoχής Σoλέας στηv
Ευρύχoυ επαvέλαβε:
" Ο εχθρός πρo τωv πυλώv µας απειλεί αvαιδώς.
Ετείvαµεv πρoς αυτόv χείρα ειρηvικής συµβιώσεως
και συvεργασίας, αλλ' εξέλαβε τηv χειρovoµίαv µας
ταύτηv ως αδυvαµίαv και εξετραχύθη εις συvεχείς
απειλάς. Ο Ελληvικός Κυπριακός λαός δεv πτoείται
από αυτάς η δε απάvτησις τoυ είvαι Μoλώv Λαβέ. Πόδι
τoύρκoυ δεv πρόκειται vα πατήση εις τηv Κύπρov. Εάv
o εχθρός επιχειρήση vα βoµβαρδίση αθώov πληθυσµόv,
τότε θα δηµιoυργήση εκατόµβας, αι oπoίαι θα είvαι
ιδικαί τoυ".
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