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Αξιωματικοί, Υπαξιωματικοί, Στρατιώτες, Ναύτες, Σμηνίτες, Έφεδροι
Εθνοφύλακες, Πολιτικό Προσωπικό, Άνδρες και Γυναίκες της Εθνικής Φρουράς.
Με εθνική υπερηφάνεια και συγκίνηση γιορτάζουμε σήμερα την επέτειο της
1 Απριλίου 1955, η οποία αποτελεί την κορυφαία στιγμή της σύγχρονης
κυπριακής ιστορίας. Η προσμονή, οι πόθοι και τα όνειρα των Ελλήνων της
Κύπρου, μετουσιώθηκαν σε δυναμικό ξέσπασμα για την αποτίναξη του
αποικιοκρατικού ζυγού.
ης

Τα μεσάνυχτα της 31ης Μαρτίου προς 1η Απριλίου η ατμόσφαιρα της
Κύπρου δονήθηκε από τις απανωτές εκρήξεις των αγωνιστών της ΕΟΚΑ που
έδιναν σάρκα και οστά στα όνειρα του κυπριακού λαού για λευτεριά και εθνική
δικαίωση. Ο Μόδεστος Παντελή έσερνε πρώτος το λεβέντικο χορό της λευτεριάς
και τον μιμήθηκαν ο Ζάκος, ο Καραολής, ο Παλληκαρίδης, ο Αυξεντίου, ο Πίττας, ο
Μάτσης, ο Λένας και τόσοι άλλοι.
Οι ήρωες του απελευθερωτικού αγώνα, παρά τις αντιξοότητες και τα
βασανιστήρια που αντιμετώπισαν δεν υπέκυψαν. Έχοντας ως οδηγό τα εθνικά μας
διαχρονικά ιδανικά και υιοθετώντας αυτά όχι ως λόγια αλλά ως τρόπο ζωής,
διάβηκαν τα γνώριμα και ένδοξα μονοπάτια της ελληνικής φιλοπατρίας. Η
απόφαση να πεθάνουν πολεμώντας και να μην παραδοθούν, δεν ήταν ένα
στιγμιαίο σκίρτημα της ψυχής που το δημιούργησε η κορύφωση του
ενθουσιασμού. Ήταν μία ώριμη και ελεύθερη επιλογή, όπως αυτές που
συνηθίζουν να πράττουν οι Έλληνες στο διάβα της ιστορίας όταν παραστεί
ανάγκη.
Η πάγια τακτική των αποικιοκρατών με τους διωγμούς, τις συλλήψεις, τις
φυλακίσεις, τις εξορίες, τα σκληρά βασανιστήρια και τις εκτελέσεις, δεν στάθηκε
εμπόδιο και δεν κατάφερε να κάμψει την ψυχή του κυπριακού ελληνισμού.
Αντίθετα τον συσπείρωσε και τον γιγάντωσε. Η δύναμη του δικαίου, η ομοψυχία, η
αξιοπρέπεια, ο ενθουσιασμός και η φιλοπατρία των αγωνιστών του 1955-59,
επέφεραν το αποφασιστικό πλήγμα στον άριστα εξοπλισμένο και υπεράριθμο
αποικιοκρατικό στρατό.

Άνδρες και Γυναίκες της Εθνικής Φρουράς
Η παράνομη κατοχή, ο εποικισμός των εδαφών της Πατρίδας μας, η παρουσία
των τουρκικών στρατευμάτων και οι απειλές εναντίον των κυριαρχικών
δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθιστούν υποχρέωση όλων μας να
διατηρήσουμε την ΕΦ στο επίπεδο που οι σύγχρονες απαιτήσεις και ο κυπριακός
λαός επιζητά.
Σήμερα περισσότερο από ποτέ, καθοδηγούμενοι από τις ελληνικές αξίες και
ιδανικά των προγόνων μας, επιβάλλεται να συστρατευθούμε και με υπευθυνότητα,
αποφασιστικότητα, σοβαρότητα και σωφροσύνη να αντιμετωπίσουμε τις
σύγχρονες προκλήσεις.
Ως Αρχηγός σας, έχω απόλυτη εμπιστοσύνη ότι θα πράξουμε το καθήκον μας
οποτεδήποτε το ζητήσει η Πατρίδα και ότι θα φανούμε αντάξιοι του ιστορικού
χρέους που μας κληροδότησε η γενιά των αγωνιστών του Απελευθερωτικού
Αγώνα του 1955-59.
Με δεδομένη την έμπρακτη συμπαράσταση ολόκληρου του Ελληνισμού και
την αγωνιστική δύναμη που ανεξίτηλη πηγάζει από τους αγώνες και τις θυσίες των
ένδοξων ηρώων του Έθνους μας, είμαστε σίγουροι ότι τα όνειρα και οι πόθοι μας,
για μια Κύπρο ακέραιη και ελεύθερη, όπως αυτήν που οραματίστηκαν οι αθάνατοι
αγωνιστές της Κυπριακής λευτεριάς, θα βρουν τη δικαίωση τους. Να μην ξεχνάμε
ότι στον δικό τους αγώνα οφείλουμε, ότι εμείς σήμερα μπορούμε να γιορτάζουμε
την επέτειο της λευτεριάς μας.
Με θαυμασμό μπροστά στο μεγαλείο της αυτοθυσίας των ηρωικών
αγωνιστών, ευλαβείς προσκυνητές μπροστά στους τάφους των ηρώων μας, σας
καλώ 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 το Έπος του 1955

Αντιστράτηγος Ηλίας Λεοντάρης
Αρχηγός

