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Υπό τη σκέπη της Υπερμάχου Στρατηγού και του Ιερού Συμβόλου της Πολεμικής
μας Σημαίας, με την παρουσία της Πολιτικής και Στρατιωτικής Ηγεσίας, πολιτειακών και
πολιτικών αρχών του κράτους, συγγενών και φίλων, υποδεχόμαστε σήμερα επίσημα
στην οικογένεια μας, τους νέους Καταδρομείς.
Νέοι Καταδρομείς,
Δεν έχει παρέλθει μεγάλο χρονικό διάστημα από τον Ιούλιο μέχρι σήμερα, όπου
ενώπιον του Θεού και του Ιερού Συμβόλου της Σημαίας μας, δώσατε όρκο για πίστη
στην Πατρίδα, υπακοή στο Σύνταγμα και στους Νόμους του κράτους.
Με τη σημερινή τελετή, σας υποδεχόμαστε επίσημα στην οικογένεια των
Καταδρομών, η οποία θα αποτελέσει ένα καινούριο κεφάλαιο στη ζωή σας και θα σας
συνοδεύει μέχρι τα βαθιά σας γεράματα.
Στο χρόνο της εκπαίδευσής σας, είχατε την ευκαιρία να συνειδητοποιήσετε τις
δυσκολίες της επιλογής σας και να αναθεωρήσετε την αρχική σας απόφαση,
συνεχίζοντας την στρατιωτική σας θητεία σε κάτι πιο εύκολο. Με την στάση σας όμως
αποδείξατε ότι θέλετε, μπορείτε και πιστεύετε.
Θα πρέπει να πιστεύετε στις δυνάμεις σας, τις οποίες καθημερινά θα
διαπιστώνετε μέσα από την εκπαίδευσή σας. Θα πρέπει να πιστεύετε, σ’ αυτά που
πρεσβεύει το πράσινο μπερέ, που σε λίγο θα σας απονεμηθεί, το οποίο δεν είναι απλά
ένα απάρτιο της στολής μας. Απονέμεται σ’ αυτούς που επιτυγχάνουν στη σκληρή
σωματική και ψυχική δοκιμασία, την οποία ολοκληρώσατε πριν από λίγες μέρες.
Δοκιμασία, βεβαίως, που θα συνεχιστεί καθόλη τη διάρκεια της θητείας σας, επειδή θα
πρέπει να καλλιεργηθεί η προσωπικότητά σας, να αναβαθμιστεί η μαχητικότητα σας και
να αποκτήσετε τα εχέγγυα, για να μετεξελιχτείτε σε ετοιμοπόλεμους καταδρομείς.
Έτοιμοι να σηκώσετε τη βαρύτατη σκυτάλη του χρέους και να συνεχίσετε το
δρόμο

-/-2της ένδοξης ιστορίας, που χάραξαν οι αθάνατοι ήρωές μας. Ιστορίας ηρωισμού, ήθους
και προσφοράς, που συνέβαλε στην εδραίωση του Ελληνικού Έθνους.
Το πράσινο μπερέ λοιπόν, θα πρέπει να σας καθοδηγεί στο μεγαλείο των
προγόνων μας, ενώ η θυσία των ηρώων μας να σας πλημμυρίζει με υπερηφάνεια και
να σας χαλυβδώνει τη θέληση για αγώνα, οδηγώντας τις σκέψεις και τα βήματα σας
προς τα υψηλά ιδεώδη του έθνους, της ελευθερίας και της δημοκρατίας.
Το πράσινο μπερέ απαιτεί και επιβάλλει υψηλό φρόνημα, ευσυνειδησία,
αυταπάρνηση, αφοσίωση στις αξίες της Πατρίδας, της Τιμής και του Καθήκοντος, μα
πάνω από όλα, ήθος.
Θα πρέπει να τιμήσετε τον όρκο σας και να υπερασπιστείτε μέχρι την τελευταία
ρανίδα του αίματός σας τα εδάφη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Μην επιδιώκετε τον
εύκολο δρόμο. Αναζητήστε τα δύσκολα, για να μπορέσετε να υψώσετε τη σημαία μας
στον Άγιο Χρυσόστομο, στο Πέλλα Πάις, στα υψώματα Κοτζακαγιά, Πετρομούθκια,
΄Ασπρη Μούττη και στο κάστρο της Κερύνεια μας.
Εμπνευστείτε από τα παραδείγματα ανδρείας της ιστορίας μας η οποία άρχισε με
την ίδρυση της ΕΦ. Στις 9 Ιουλίου 1964 συγκροτήθηκε η 1η ΜΚ και το βράδυ της 9ης
Αυγούστου, οι μόλις 30 ημερών καταδρομείς έλαβαν μέρος στις μάχες της Τυλληρίας.
Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων έπεσαν νεκροί ηρωικά μαχόμενοι οι πρώτοι 3. Ένας
Αξκός και 2 καταδρομείς. Ο Δκτής της Μοίρας Τχης (ΠΖ) Γεώργιος Καρούσος αναφέρει
μεταξύ άλλων στην Ημερήσια Διαταγή του την 10 η Αυγούσου: «Η Μοίρα, κλίνουσα γόνυ
προ των αθανάτων νεκρών της, επαναπροβάλλει στη μνήμη των συμπολεμιστών
συναδέλφων τις τρανεμένες στιγμές του χαμού των και παραδίδει στους ζώντας τη
μορφή των αμετάβλητων εικόνων μιας υπέρτατης θυσίας με τούτα τα λόγια: Νεκροί της
Μονάδας μας, σβήσατε θεληματικά την πνοή σας στ’ άνθισμα μιας πανέμορφης νιότης,
προσφέροντας στο βωμό της πατρίδος μας τη ζωή σας. Δεν έχετε σεις την ανάγκη των
λόγων μας κι ούτε προσμένετε κλάματα. Όμως εμείς, θαμπωμένοι απ΄το μεγαλείο κι
εκστατικοί μπρος στο τόλμημα, παίρνουμε θάρρος, για να μιλήσουμε προσηνά στον
καθένα σας και να προσφέρουμε ένα φόρο τιμής στις παραδεισένιες ψυχές σας.[...]
Αξιωματικοί, υπαξιωματικοί και καταδρομείς της 31ης ΜΚ, σεις που μείνετε στη ζωή
ραντίστε με το αίμα σας το λαμπρόφορο δρόμο της Νίκης και δεχθείτε περήφανοι το
αστραφτερό παράδειγμα της θυσίας τους.[...] Μια φορά κανείς πεθαίνει. Μα όσο ζει ας
πλάθει τους σκοπούς του με ζυμάρι Ελληνικό, αμόλυντο από εφήμερα και τιποτένια
συμφέροντα. [...]»

-/-3Πάνω σ’ αυτές τις γερές βάσεις κτίστηκαν οι Δυνάμεις Καταδρομών. Από το βήμα
αυτό, ως Διοικητής Καταδρομών, έχοντας παρακολουθήσει από κοντά την εκπαίδευση
σας, είμαι βέβαιος ότι θα ανταποκριθείτε επάξια στις προσδοκίες και τις απαιτήσεις
όλων μας.
Σ’ αυτό το σημείο, νοιώθω την ανάγκη να ευχαριστήσω την Διοίκηση, καθώς και
τους εκπαιδευτές του Σχολείου Προκεχωρημένης Εκπαίδευσης Καταδρομών, οι οποίοι
με την σωστή οργάνωση και την επαγελματική τους κατάρτιση, συντέλεσαν στην ένταξη
σας στην οικογένεια των Καταδρομών.
Αγαπητοί γονείς, συγγενείς και φίλοι των νέων Καταδρομέων,
Σε μια εποχή που δοκιμάζονται οι ηθικές αξίες και αρχές, τα αγαπημένα σας
πρόσωπα πήραν την δύσκολη απόφαση να υπηρετήσουν τη θητεία τους στις Δυνάμεις
Καταδρομών.
Έχουν ενταχθεί στη μεγάλη μας οικογένεια, που έχει βαθιές και γερές βάσεις και
θα τύχουν της αγάπης και της στήριξης όλων μας.
Τέλος, θέλω να συγχαρώ ιδιαίτερα τους γονείς των νέων Καταδρομέων, στους
οποίους αξίζει, πράγματι, να καμαρώνουν και να είναι υπερήφανοι για τους γιούς τους.
Μ’ αυτές τις σκέψεις, εύχομαι ο Πανάγαθος Θεός να είναι πάντα μαζί σας, να
χαρίζει σε σας και τις οικογένειές σας υγεία, ευτυχία και δύναμη για την ευόδωση των
ευγενών σας στόχων.
Κλείνοντας σας καλώ να αναφωνήσουμε:
ΖΗΤΩ το ΕΘΝΟΣ
ΖΗΤΩ η ΚΥΠΡΟΣ
ΖΗΤΩ ο ΣΤΡΑΤΟΣ
ΖΗΤΩ οι ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΤΑΔΡΟΜΩΝ
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