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Νέες Συμβασιούχοι Οπλίτες της Εθνικής Φρουράς,
Με τον όρκο τον οποίο δώσατε πριν από λίγο, ενώπιον των Ιερών μας
Συμβόλων καθώς και της Πολιτικής, Θρησκευτικής και Στρατιωτικής Ηγεσίας των
Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας, υπογράψατε ένα ηθικό συμβόλαιο Πίστης, Υπακοής
και Αφοσίωσης προς την Πατρίδα και τα ιδεώδη που το ελληνικό γένος πρεσβεύει
διαχρονικά.
Η σημερινή ημέρα είναι ιδιαίτερα σημαντική για εσάς καθώς σηματοδοτεί την
απαρχή μιας νέας πορείας στη ζωή σας, η οποία φιλοδοξεί να χαραχτεί με ανεξίτηλα
γράμματα στην καρδιά και την ψυχή σας.
Από σήμερα και έπειτα από το πρώτο στάδιο της προσαρμογής σας στην
στρατιωτική ζωή, αποτελείτε και επίσημα μέλη του ανθρώπινου δυναμικού και της
στρατιωτικής οικογένειας της Εθνικής Φρουράς. Η επιλογή σας να εισέλθετε στους
κόλπους της Εθνικής Φρουράς θα πρέπει να σας γεμίζει με υπερηφάνεια, καθόσον
με αυτό τον τρόπο συμβάλλετε ενεργά στην δημιουργία αισθήματος ασφάλειας, το
οποίο συνδράμει στην προσπάθεια ανάπτυξης της οικονομίας της χώρας και την
ευημερία του λαού της.
Με την επιλογή σας αυτή δεν επιλέξατε απλά μία ενασχόληση αλλά προβήκατε
στον ενστερνισμό ενός ολόκληρου τρόπου ζωής. Ενός τρόπου ζωής, ο οποίος
απαιτεί, όπως άλλωστε ορίζει η στρατιωτική ιδιότητα, διαρκές ενδιαφέρον,
προσπάθεια αλλά και θυσίες.
Νέες Συμβασιούχοι Οπλίτες,
Αποτελείτε πλέον αναπόσπαστο τμήμα της Εθνικής Φρουράς. Με τον τρόπο
αυτό καθίστασθε ενεργοί υποστηρικτές της προσπάθειάς που αυτή καταβάλει
καθημερινά για τον εκσυγχρονισμό και την εξελικτική αναβάθμισή της στο πλαίσιο της
συνέργειας με τους λοιπούς φορείς της Κυπριακής Δημοκρατίας για το κοινό
συμφέρον της Χώρας.
Το έργο που θα αναλάβετε σε λίγο είναι σημαντικό και απαιτεί υψηλό φρόνημα,
αφοσίωση στο καθήκον και πίστη στην αποστολή. Με την καθημερινή και άοκνη
προσπάθεια και τον επαγγελματισμό σας θα συμβάλλετε αποτελεσματικά στην
διατήρηση και περαιτέρω ανάπτυξη της επιχειρησιακής ετοιμότητας και
αποτελεσματικότητας της Εθνικής Φρουράς.

Ο δρόμος που οδηγεί στην ανωτέρω επιτυχία είναι δύσβατος και περνά
υποχρεωτικά μέσα από την ρεαλιστική εκπαίδευση. Μια εκπαίδευση σκληρή
σωματικά, με πολύ ιδρώτα αλλά ανθρώπινη ψυχικά με πολύ ενδιαφέρον και αγάπη.
Όμως μια δύσκολη διαδρομή είναι αυτή που χαρίζει πάντοτε τις μεγαλύτερες
και δυνατότερες συγκινήσεις. Γι’ αυτό σας προτρέπω:
Να απολαμβάνετε κάθε στιγμή της καθημερινότητάς σας λειτουργώντας με
γνώμονα την ανεύρεση ευκαιριών που θα αναπτύξουν τις επαγγελματικές σας
δεξιότητες και ικανότητες.
Να αδράξετε κάθε ευκαιρία που σας παρέχεται και να την μετατρέψετε σε
εμπειρία ζωής. Άλλωστε ως άνθρωποι είμαστε το σύνολο των εμπειριών μας.
Διευρύνετε λοιπόν αυτές τις ευκαιρίες σε υπερθετικό βαθμό πάντα με αίσθημα
ευθύνης, επαγγελματισμό και μεράκι.
Νέες Συμβασιούχοι Οπλίτες,
Η επιτυχία θα έρθει μέσα από την εμπιστοσύνη στον άνθρωπο. Εμπιστοσύνη,
η οποία σας βεβαιώνω θα βρει πρόσφορο έδαφος ανάπτυξης στο πρόσωπο των
Διοικητών των Μονάδων, που στη συνέχεια θα τοποθετηθείτε, αλλά και στη φυσική
ηγεσία της Εθνικής Φρουράς. Άλλωστε η εμπιστοσύνη στους κόλπους της
στρατιωτικής οικογένειας, η οποία μεταφράζεται σε μια διαρκή συμπαράσταση στις
αγωνίες και τους προβληματισμούς μεταξύ των μελών της, αποτελούσε και αποτελεί
καταλυτικό παράγοντα της επίτευξης του αισθήματος συνοχής που διέπει
παραδοσιακά τις Ένοπλες Δυνάμεις.
Πορευθείτε με οδηγό τις στρατιωτικές αρετές και αξίες διατηρώντας ψηλά το
κύρος και την αξιοπρέπεια του ατόμου και της Εθνικής Φρουράς. Το δείγμα γραφής
σας δείχνει άτομα ηθικά καταρτισμένα με ακέραιο χαρακτήρα και εντιμότητα. Αυτός ο
χαρακτήρας είναι που θα σας καταξιώσει στα μάτια τόσο των υφισταμένων όσο και
των προϊσταμένων σας. Διατηρήστε τον και θα πετύχετε.
Αγαπητοί γονείς και συγγενείς,
Το προσωπικό αποτελεί το πιο πολύτιμο «περιουσιακό» μας στοιχείο. Σας
διαβεβαιώνω ότι, όσο κι αν ακούγεται ως κοινότυπη διαπίστωση, η Εθνική Φρουρά το
αντιμετωπίζει ως αξίωμα.
Να αισθάνεστε περήφανοι για τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Έχουν ενταχθεί
σε ένα θεσμό που απολαμβάνει την εμπιστοσύνη της Πολιτείας, τη συμπαράσταση
της Εκκλησίας αλλά κυρίως την αγάπη, την εμπιστοσύνη και την στήριξη του
Κυπριακού λαού.
Επιπλέον, οι αξίες και οι αρχές με τις οποίες γαλουχήθηκαν από εσάς, τα
θωράκισαν προκειμένου να ανταπεξέλθουν με επιτυχία στις απαιτητικές συνθήκες
που επιτάσσει το στρατιωτικό περιβάλλον θέτοντας μάλιστα, με συναίσθηση που το
καθήκον προστάζει, τον πήχη ολοένα και ψηλότερα δημιουργώντας υψηλές
προσδοκίες για το μέλλον.

Γι’ αυτό στην επιτυχία τους αυτή, μεγάλο μερίδιο αναλογεί και σε εσάς για την
υποστήριξη που παρείχατε όλο αυτό το διάστημα.
Παράλληλα, ο δισυπόστατος ρόλος της σύγχρονης γυναίκας στρατιωτικού,
αυτός της μητέρας αλλά και του στρατιώτη, ρόλο τον οποίο ανέλαβαν και υλοποιούν
με επιτυχία τα αγαπημένα σας πρόσωπα, αποτελεί έναν ακόμα λόγο, ο οποίος θα
πρέπει να σας κάνει υπερήφανους και υποστηρικτές αυτής τους της απόφασης.
Νέες Συμβασιούχοι Οπλίτες,
Σε μια περίοδο με έντονες γεωπολιτικές εξελίξεις, με ορατή και υπαρκτή την
τουρκική απειλή και με τη συνεχιζόμενη κατοχή τμήματος της Κύπρου ο
εφησυχασμός είναι πολυτέλεια. Αντίθετα, και με γνώμονα ότι η Εθνική Φρουρά είναι
υπόθεση όλων μας προσβλέπω στην εργατικότητα, την πειθαρχία, την προσήλωση
στο καθήκον και το υψηλό φρόνημα σας προκειμένου να αξιοποιήσουμε κατά τον
καλύτερο δυνατό τρόπο τα όσα ο κυπριακός λαός μας διαθέτει από το υστέρημά του
και να καταστούμε άξιοι εντολοδόχοι της ύψιστης αποστολής της διασφάλισης της
ανεξαρτησίας και εδαφικής ακεραιότητας της χώρας.
Μ’ αυτές τις σκέψεις σας καλωσορίζω στην Εθνική Φρουρά, εύχομαι η Χάρις
του Θεού να είναι πλούσια προς εσάς και τις οικογένειές σας, να φωτίζει και να
καθοδηγεί τα βήματά σας, να ενδυναμώνει την πίστη σας προς το καθήκον και να
σας χαρίζει υγεία και ευτυχία στη ζωή σας. Κλείνοντας σας καλώ να αναφωνήσουμε:
Ζήτω το Έθνος
Ζήτω η Κύπρος
Ζήτω η Εθνική Φρουρά
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