Αγαπητοί Εθνοφύλακες,
Κύριοι Συνάδελφοι,
Κυρίες και Κύριοι,

Η παρουσία μου σήμερα ανάμεσα σας είναι ιδιαίτερη τιμή για μένα,
αφού μου δίνει την ευκαιρία να αποδώσω την οφειλόμενη αναγνώριση και
να ανταποδώσω την τιμή, σε πρόσωπα του υπηρέτησαν την Εθνική
Φρουρά και την πατρίδα για δεκαετίες.
Η σημερινή τελετή, αποτελεί την επίσημη εκδήλωση ηθικής
επιβράβευσης για αυτή την προσφορά σας στην Κύπρο και την
προσπάθεια την οποία καταβάλατε όλοι μαζί και ο καθένας ξεχωριστά.
Στο πρόσωπό σας, τιμάται το αγαθό, αλλά και το ήθος. Στο πρόσωπο
σας τιμάται διαχρονικά ο Έλληνας Κύπριος Στρατιώτης και Αξιωματικός
που υπηρέτησε στο μετερίζι του χρέους και του καθήκοντος.
Αγαπητοί Εθνοφύλακες,
Η υπηρεσία σας προς την πατρίδα δεν εξαντλήθηκε με την
ολοκλήρωση της θητείας σας ως οπλίτες. Συνεχίστηκε στις δυνάμεις της
εφεδρείας και εσχάτως στην Εθνοφυλακή για την οποία όλοι μας είμαστε
περήφανοι, αφού διαθέτει περίσσευμα ηθικού και ενθουσιασμού.
Αισθάνομαι την ανάγκη να σας συγχαρώ για τα έργα σας και την
εξαιρετική προσπάθεια την οποία καταβάλατε, ο καθένας από τη θέση του,
εμπεδώνοντας το αίσθημα ασφάλειας του Κυπριακού Ελληνισμού.
Υπηρετώντας στην περιοχή σας, δεν προστατεύετε μόνο τα σπίτια
σας, τις περιουσίες σας, τους γονείς, τις γυναίκες και τα παιδιά σας.
Προστατεύετε την πατρίδα, υπηρετώντας το Έθνος και τον Κυπριακό
Ελληνισμό.
Υπηρετείτε τούς ακατάλυτους δεσμούς των κοινών αγώνων των
διαφορετικών γενιών Ελλήνων της Κύπρου. Της γενιάς που βίωσε την
Τουρκική Εισβολή και της γενιάς των παιδιών σας που μεγαλώνουν χωρίς
να γνωρίζουν τις πατρογονικές τους εστίες.
Εμείς δεν θα σας διαγράψουμε από το μυαλό και την καρδιά μας,
διότι συνεχίζετε να αποτελείτε την εφεδρεία της πατρίδας μας.
Σας ευχαριστούμε θερμά και σας συγχαίρουμε όχι μόνο για τις
πολύχρονες υπηρεσίες σας, αλλά και για το ότι αποτελείτε λαμπρό
παράδειγμα ανιδιοτελούς και φιλότιμης προσφοράς προς την πατρίδα
και παρακαταθήκη για τη νεολαία μας.

Απερχόμενοι, να έχετε υπόψη σας ότι η τελετή αυτή και το δίπλωμα
που θα σας δοθεί αποτελεί έκφραση ευαρέσκειας για τις υπηρεσίες σας,
από την Κυπριακή Πολιτεία μέσω του ΓΕΕΦ. Αποτελεί μια ηθική καταξίωση.
Ζούμε σε μία εποχή όπου οι αξίες και οι αρχές βάλλονται, ωστόσο
όμως εσείς μας δίνετε το δικαίωμα να πιστεύουμε ότι συνεχίζουν να
υπάρχουν άνθρωποι και δεν έχουν μηδενιστεί όλα. Συνεχίζουν να
υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν στις αξίες του Ελληνισμού και στις
αρχές της Ελληνορθόδοξης παράδοσης.
Θα ήθελα όμως πριν κλείσω να αναφερθώ και σε αυτά που γίνονται
γύρω μας. Δεν είναι ίσως η πιο ευχάριστη κατάσταση που θα μπορέσουμε
να έχουμε, με όλα αυτά τα γεγονότα που συμβαίνουν και στον μικρό
περίγυρο του νησιού μας αλλά και στη Μεσόγειο γενικότερα ξεκινώντας
από την Λιβύη και φτάνοντας μέχρι τη Συρία. Σ’ αυτό το τόξο που κάποτε,
όταν ξεκίνησαν τα γεγονότα ονομάστηκαν «Αραβική Άνοιξη». Έχω πει
πολλές φορές όμως ότι είναι μια άνοιξη που δεν έφερε καλοκαίρι. Η
ατμόσφαιρα λοιπόν αυτή δεν είναι ευχάριστη και ασφαλώς οι καθημερινές
παραβιάσεις και προκλήσεις της Τουρκίας δεν μας αφήνουν να
εφησυχάσουμε. Οι στόχοι μας παραμένουν οι ίδιοι: να δημιουργήσουμε την
Εθνική Φρουρά, αυτό τον οργανισμό της Δημοκρατίας, έτσι όπως τον
έχουμε φανταστεί, εκτιμώντας ότι οι αποφάσεις μας είναι σωστές και ότι θα
δημιουργήσουμε εκείνη τη μικρή μεν, ισχυρή δε, και διακλαδική δύναμη που
θα μπορέσει να αποτελέσει ένα μεγάλο εργαλείο της αποτροπής όπως
ξεκινάει η πρώτη λέξη της αποστολής μας.
Αποτροπή σημαίνει να δώσουμε μήνυμα. Δεν είναι ούτε ο μεγάλος
Αρχηγός, ούτε τα πολλά όπλα, ούτε τα πολλά αεροπλάνα και τα πολλά
πλοία. Είναι το μήνυμα που εκπέμπει ο κάθε ένας που φοράει τούτη τη
στολή με τα μάτια του, με το χαμόγελό του, με την αποφασιστικότητά του,
με την αφοσίωσή του, με την πίστη του στο καθήκον.
Η πολιτική μας λοιπόν για την άμυνα και την δημιουργία αυτής της
Εθνικής Φρουράς επεκτείνεται και εντός αλλά και εκτός του χώρου της
Κύπρου. Με όλες αυτές τις συμφωνίες που υπογράφουμε με τις γειτονικές
και όχι μόνο χώρες, ακολουθώντας τους κύριους άξονες της εξωτερικής
πολιτικής της Δημοκρατίας θεωρούμε ότι θα δημιουργήσουμε το πλέγμα
εκείνο των συμμαχιών που θα μας φέρει τα αποτελέσματα που θέλουμε.
Πρέπει λοιπόν εμείς να κατανοήσουμε ότι ως Ένοπλες Δυνάμεις και
ως χώρα, μαζί με την Ελλάδα, έχουμε χάσει την πολυτέλεια του «Αν ποτέ
χρειαστεί», διότι χρειάζεται τώρα.
Θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει να κατανοήσουμε ότι όλα αυτά που
συνθέτουν τη κατάσταση γύρω από το νησί μας είναι ένας πόλεμος. Μπορεί
να μην έχει βολίδες και βλήματα όλμου και πυροβολικού, εκδηλώνεται όμως
με όλους τους τρόπους ενός πολυχωρικού και υβριδικού πολέμου, χωρίς
να μας αφήνει περιθώρια εφησυχασμού.
Θέλω λοιπόν αυτές οι προκλήσεις να μας δυναμώνουν και με τον δικό
σας τρόπο να περνάτε το μήνυμα προς τις νεότερες γενιές, στις μικρές και
μεγαλύτερες κοινωνίες όπου ο καθένας ζει και δραστηριοποιείται
επαγγελματικά και προσωπικά, ούτως ώστε να βγάλουμε το καλό που έχει

μέσα του ο κάθε Έλληνας και να δυναμώσουμε το ΘΕΛΩ μας. Εάν
δυναμώσουμε το θέλω μας, το αποτέλεσμα θα είναι ότι ΜΠΟΡΟΥΜΕ.
Οι ηθικές αξίες που σας κοσμούν χρόνια τώρα, είμαστε βέβαιοι ότι θα
εξακολουθήσουν να σας καθοδηγούν και στο μέλλον.
Σας ευχόμαστε υγεία, δύναμη και κάθε καλό στη συνέχεια για τον
καθένα από σας ξεχωριστά και για τις οικογένειες σας.

Αντιστράτηγος Ηλίας Λεοντάρης
Αρχηγός

