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Αξιωματικοί, Υπαξιωματικοί, Στρατιώτες, Ναύτες, Σμηνίτες,
Έφεδροι, Εθνοφύλακες, Πολιτικό Προσωπικό, Άνδρες και Γυναίκες της
Εθνικής Φρουράς,
Σήμερα γιορτάζουμε με υπερηφάνεια την 77η επέτειο του Έπους της
28ης Οκτωβρίου 1940. Μία ημερομηνία ορόσημο της σύγχρονης Ελληνικής
Ιστορίας.
Αυτή την ημέρα έρχονται στη μνήμη μας οι μεγάλοι, στο διάβα του
χρόνου, αγώνες του ελληνικού έθνους για την προάσπιση ενός εκ των
θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου, αυτό της ελευθερίας.
Σε μια περίοδο κατά την οποία μεγάλα σε έκταση και στρατιωτικό
δυναμικό κράτη υπέκυπταν μπροστά στις Δυνάμεις του Άξονα, οι Έλληνες
όρθωσαν περήφανα το ανάστημά τους απέναντι στους επίδοξους
εισβολείς, προκαλώντας τον θαυμασμό του κόσμου και καθιστώντας την
Ελλάδα κυματοθραύστη της επεκτατικής πολιτικής τους.
Σύσσωμος ο ελληνικός λαός, αντιμετώπισε την Ιταλική επίθεση στα
βουνά της Ηπείρου, δείχνοντας το μεγαλείο και τη δύναμη της ψυχής του
Έθνους μας. Δεν πτοήθηκε ούτε λύγισε μπροστά στην υλική υπεροχή του
εισβολέα και ενωμένος πολέμησε με απαράμιλλο θάρρος, ηρωισμό,
αυτοθυσία και αυταπάρνηση, αναγκάζοντας εξέχουσες προσωπικότητες
της εποχής να υποκλιθούν και να ομολογήσουν ότι οι «ήρωες πολεμούν
σαν Έλληνες».
Ο Ελληνισμός στάθηκε στις επάλξεις, ακοίμητος φρουρός και
υπερασπιστής των όσιων και των ιερών του Έθνους μας και ο αγώνας του
έγινε φάρος ελπίδας των σκλαβωμένων λαών της Ευρώπης.
Οι αυθύπαρκτοι δεσμοί αίματος της Ελλάδας και της Κύπρου
αναδείχθηκαν για άλλη μία φορά στο Έπος του ’40 αφού με την είδηση
της εμπλοκής της Ελλάδας σε εμπόλεμη κατάσταση με την Ιταλία οι
Έλληνες Κύπριοι, κατακλυσμένοι από κύμα ενθουσιασμού, συνέρρεαν
μαζικά για να στρατευθούν εθελοντικά και υπηρετήσουν στις τάξεις του
ελληνικού στρατού.

Άντρες και γυναίκες, επιδεικνύοντας φιλοπατρία και ηρωισμό ψυχής
δήλωσαν και πάλι «παρόντες» στο Εθνικό Σάλπισμα για συμμετοχή στον
αγώνα του Έθνους συμβάλλοντας ποικιλοτρόπως με «ότι είχαν και ότι
ημπόρουν» στον Ελληνικό Αγώνα. Είτε με οικονομική ενίσχυση είτε
κατόπιν εθελοντικής κατάταξης στην Ελλάδα σε τμήματα Α’ γραμμής
του Μετώπου ή σε υποστηρικτικές υπηρεσίες, συστρατεύτηκαν με τις
ελληνικές δυνάμεις και βρέθηκαν στο πλευρό των Ελλαδιτών αδελφών
τους, στον τιτάνιο αγώνα για την προάσπιση της ελευθερίας της Μητέρας
Πατρίδας.
Άνδρες και Γυναίκες της Εθνικής Φρουράς,
Το μήνυμα της 28ης Οκτωβρίου 1940, παραμένει αναλλοίωτο και
φωτεινό για όλους μας. Η διαχρονική σημασία του είναι αδιαμφισβήτητη
και μας καλεί να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις της εποχής μας.
Η συνεχιζόμενη κατοχή και ο παράνομος εποικισμός των εδαφών
της Πατρίδας μας, η παρουσία των τουρκικών στρατευμάτων και οι
συνεχείς απειλές που απροκάλυπτα εκτοξεύονται κατά παράβαση κάθε
αρχής του Διεθνούς Δικαίου εναντίον των κυριαρχικών δικαιωμάτων της
Κυπριακής Δημοκρατίας, από την Τουρκία, δεν επιτρέπουν τον
εφησυχασμό.
Αναλογιζόμενοι όλα αυτά, σήμερα, κλείνουμε το γόνυ ευλαβικά
μπροστά στους τάφους των αθάνατων νεκρών, τιμούμε τον ηρωισμό των
Ελλήνων του έπους του ’40, αλλά και όλους αυτούς που στη μακρόχρονη
ιστορία του Ελληνισμού έδωσαν τη ζωή τους για τα υπέρτατα ιδανικά του
Έθνους. Τους ατενίζουμε με υπερηφάνεια και τους διαβεβαιώνουμε ότι η
θυσία τους αποτελεί τον οδηγό στην πορεία μας προς το μέλλον, για την
ελευθερία της Κύπρου μας.
Με πνεύμα απόλυτης συνεργασίας, στρατιωτικής αλληλεγγύης,
αγάπης σύμπνοιας και με υψηλό εθνικό φρόνημα, σας προτρέπω να
ανταποκριθούμε πλήρως στις απαιτήσεις των καιρών και στις προσδοκίες
του Κυπριακού λαού.
Εκφράζοντας το θαυμασμό μπροστά στο μεγαλείο και την
αυτοθυσία των ηρωικών αγωνιστών του Έθνους, σας καλώ να
αποδώσουμε φόρο τιμής και να αναφωνήσουμε,

Ζήτω το Έθνος
Ζήτω η Κύπρος

Ζήτω η Εθνική Φρουρά
Ζήτω η 28η Οκτωβρίου 1940

Αντιστράτηγος Ηλίας Λεοντάρης
Αρχηγός

