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Αξιωματικοί, Υπαξιωματικοί, Στρατιώτες, Ναύτες, Σμηνίτες, Έφεδροι,
Εθνοφύλακες, Πολιτικό Προσωπικό της Εθνικής Φρουράς,
Με βαθιά συγκίνηση και υπερηφάνεια, τιμούμε σήμερα την ημέρα της
ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Η Κύπρος, αποικία της Αγγλίας από το 1878, ύστερα από οθωμανική
κυριαρχία τριών αιώνων, θα αξίωνε την ελευθερία της και την ένωση της
με την Ελλάδα αναλαμβάνοντας τον ένοπλο απελευθερωτικό αγώνα του
1955 - 59. Άνδρες, γυναίκες, γέροι και αμούστακα παιδιά, όλοι τους άοπλοι
και στρατιωτικά απαίδευτοι, μα όλοι τους ανδρειωμένοι και οπλισμένοι με
την άσβεστη φλόγα της ελευθερίας στην ψυχή τους, ξεσηκώθηκαν ενάντια
στους Άγγλους κατακτητές.
Οι ήρωες μάρτυρες της θρυλικής ΕΟΚΑ περπάτησαν τα γνώριμα
μονοπάτια της Ελληνικής αρετής, φυλακίστηκαν, βασανίστηκαν,
απαγχονίστηκαν αλλά δεν υπέκυψαν. Τα ιδανικά για τους αγωνιστές της
ΕΟΚΑ δεν ήταν συνθήματα, αλλά ζωντανά βιώματα, καθημερινός τρόπος
ζωής. Η απόφαση να πεθάνουν πολεμώντας και να μην παραδοθούν, δεν
ήταν ένα στιγμιαίο σκίρτημα ψυχής και ενθουσιασμού μέσα στον πυρετό
της δόξας. Ήταν προσωπική τους ελεύθερη επιλογή.
Αποτέλεσμα του τιτάνιου αγώνα για λευτεριά και εθνική δικαίωση,
ήταν η υπογραφή της Συνθήκης Ζυρίχης - Λονδίνου τον Φεβρουάριο του
1959, με την οποία η Κύπρος ανακηρύχθηκε ανεξάρτητη Δημοκρατία και
έγινε κυρίαρχο κράτος.
Από τον πρώτο χρόνο της ανεξαρτησίας της έγινε μέλος του
Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, του Συμβουλίου της Ευρώπης, του
Κινήματος των Αδεσμεύτων και άλλων διεθνών οργανισμών με τελευταίο
επίτευγμα την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βαθμιαία, με κόπους
και θυσίες κατέκτησε τη θέση της στο παγκόσμιο στερέωμα, εδραιώθηκε
στη συνείδηση των πολιτών της και της ανθρωπότητας, ως ανεξάρτητο
κράτος, προσφέροντας ευημερία, παιδεία και πολιτισμό στους πολίτες της.
Δυστυχώς η πορεία της, σημαδεύτηκε από τα πρώτα κιόλας χρόνια της
ανεξαρτησίας με έντονες αναταραχές, διχόνοιες, συγκρούσεις και

εξωτερικές παρεμβάσεις με αποκορύφωμα την Τουρκική εισβολή, η οποία
έχει ως αποτέλεσμα την παράνομη κατοχή του 37% του εδάφους της, τον
ξεριζωμό μεγάλου μέρους του πληθυσμού από τις πατρογονικές του εστίες
και τον εποικισμό, κατά παράβαση κάθε αρχής του Διεθνούς Δικαίου.
Άνδρες και Γυναίκες της Εθνικής Φρουράς
Η παράνομη κατοχή, ο εποικισμός των εδαφών της πατρίδας μας, η
παρουσία των τουρκικών στρατευμάτων και οι απειλές που εκτοξεύονται
από την Τουρκία με στόχο να πλήξουν τα κυριαρχικά δικαιώματά της
Κυπριακής Δημοκρατίας, θα πρέπει να βρουν την ΕΦ εκεί που ο Κυπριακός
λαός τη θέλει.
Σήμερα περισσότερο από ποτέ, καθοδηγούμενοι από τις Ελληνικές
αρχές, αξίες και παραδόσεις των προγόνων μας, επιβάλλεται να
συστρατευθούμε και με υπευθυνότητα, αποφασιστικότητα, σοβαρότητα
και σωφροσύνη να αντιμετωπίσουμε τις σημερινές και επερχόμενες
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 του 55-59.
Με δεδομένη την έμπρακτη συμπαράσταση ολόκληρου του Ελληνισμού
και την αγωνιστική δύναμη που ανεξίτηλη πηγάζει από τους αγώνες και
τις θυσίες των ένδοξων ηρώων της φυλής 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. Ευλαβείς προσκυνητές μπροστά στους τάφους των ηρώων
στα φυλακισμένα μνήματα, στη νεότερη αυτή κιβωτό της Εθνικής
συνείδησης σας καλώ να αναφωνήσουμε:
Ζήτω το Έθνος
Ζήτω η Κύπρος
Ζήτω η Εθνική Φρουρά
Ζήτω η Ελευθερία
Αντιστράτηγος Ηλίας Λεοντάρης
Αρχηγός

