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Νέοι Υπαξιωματικοί της Εθνικής Φρουράς,
Υπό τη σκέπη της Υπερμάχου Στρατηγού και ενώπιον των
πολιτειακών και πολιτικών αρχών του κράτους, των συγγενών, φίλων
και συναδέλφων σας, δώσατε πριν από λίγο τη νενομισμένη διαβεβαίωση
προς την Κυπριακή Δημοκρατία και ενταχθήκατε στην οικογένεια της
Εθνικής Φρουράς.
Ολοκληρώσατε τις σπουδές σας και αποφοιτήσατε πριν από λίγες
ημέρες από τις Στρατιωτικές Σχολές της Ελλάδος. Τις Σχολές που
αποτελούν τα φυτώρια των νέων υπαξιωματικών των Ενόπλων μας
Δυνάμεων και στις οποίες δοκιμάσατε τις αντοχές σας, διδαχτήκατε,
προβληματιστήκατε και αντιμετωπίσατε τις πρώιμες ευθύνες και
απαιτήσεις της στρατιωτικής ζωής.
Εκπαιδευτήκατε ακαδημαϊκά και στρατιωτικά στα πλέον
αναγνωρισμένα διεθνώς Στρατιωτικά Ιδρύματα, εκεί όπου
διαμορφώνονται χαρακτήρες, καλλιεργούνται προσωπικότητες, και
μετεξελίσσονται νέοι και απλοί πολίτες σε μικρούς ηγήτορες, έτοιμους
και αποφασισμένους να διοικήσουν, να ηγηθούν και να οδηγήσουν τα
τμήματά τους στη Νίκη κι αν απαιτηθεί και στη Θυσία.
Με τη σημερινή τελετή, κλείνει ένα κεφάλαιο και ανοίγει μια
καινούργια σελίδα στην επαγγελματική και προσωπική σας ζωή.
Έχετε πλέον επιλέξει τον ΤΡΟΠΟ ΖΩΗΣ σας.
Ανήκετε πλέον σε ένα δυναμικό οργανισμό που απαιτεί διαρκή,
σκληρή και μεθοδευμένη εργασία, συνειδητή πειθαρχία, πιστή εφαρμογή

των κανονισμών και διαταγών, προσήλωση στα δημοκρατικά ιδεώδη και
την έννομη τάξη, υπακοή στους νόμους και στις προσταγές της Πολιτείας.
Σας υποδεχόμαστε σήμερα ως άρτιους Υπαξιωματικούς,
Αφοσιωμένους στις αξίες της Πατρίδας, της Τιμής και του
Καθήκοντος,
Γαλουχημένους με τις αρετές της Ανδρείας, της Πειθαρχίας, και της
Καρτερικότητας,
Ικανούς να εμπνέετε με το χαρακτήρα σας, να διδάσκετε με το
παράδειγμα σας και να διοικείτε με σωφροσύνη.
Εφοδιασμένους με Ακαδημαϊκές Γνώσεις και Στρατιωτικές
Ικανότητες που σας καθιστούν έτοιμους ν’ ανταποκριθείτε στις
επαγγελματικές απαιτήσεις του σύγχρονου Υπαξιωματικού.
Γι’ αυτό νοιώθω την ανάγκη να ευχαριστήσω τις Διοικήσεις, καθώς
και το στρατιωτικό και ακαδημαϊκό προσωπικό των Παραγωγικών
Σχολών, για το σημαντικό έργο που επιτέλεσαν και δι’ αυτών τις Ένοπλες
Δυνάμεις της Ελλάδας για την υποστήριξη τους προς την Εθνική Φρουρά
της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Νέοι Υπαξιωματικοί της Εθνικής Φρουράς,
Η διαβεβαίωση, την οποία δώσατε προ ολίγου, δε διαφέρει σε
τίποτα, από το διαχρονικό αλλά και επίκαιρο όρκο των αρχαίων
Αθηναίων εφήβων. Σας θυμίζω τη φράση «…Τήν πατρίδα δέ ούκ
ελάσσω παραδώσω, πλείω δέ καί αρείω όσης άν παραδέξωμαι…..»,
δηλαδή «Την Πατρίδα μου δε θα παραδώσω μικρότερη, αλλά μεγαλύτερη
και ανώτερη απ΄ ότι θα μου παραδοθεί».
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.
Να αισθάνεστε υπερηφάνεια που αποτελείτε κομμάτι της Εθνικής
Φρουράς, έχοντας κατά νου ότι με την είσοδό σας σε αυτή καθίστασθε
ταυτόχρονα κοινωνοί της τιμής της εναπόθεσης των ελπίδων του
Κυπριακού Ελληνισμού για την εξασφάλιση της ακεραιότητας του ιερού
και ευαίσθητου χώρου της νήσου Κύπρου. Σε αυτό έχουμε ΜΟΝΟ μια
επιλογή, να πετύχουμε.
Για το σκοπό αυτό σας προτρέπω:
Να εμπνευσθείτε από τα
καρτερικότητας της ιστορίας μας.

παραδείγματα

ανδρείας

και

Να καλλιεργήσετε το θάρρος και να αναπτύξετε την πρωτοβουλία.
Να πιστέψετε απόλυτα στην αρετή της πειθαρχίας και να
καλλιεργήσετε την αυτοπειθαρχία.
Να ασκείτε ανθρωποκεντρική και χρηστή διοίκηση. Ο κάθε
υφιστάμενός σας, αποτελεί μια ιδιαίτερη προσωπικότητα και έτσι να τον
χειρίζεστε.
Να εργασθείτε με ενθουσιασμό και μεράκι για το μέλλον. Το μέλλον
απαιτεί άριστους επαγγελματίες και γι’ αυτό επενδύουμε στη διαρκή
επιμόρφωσή σας, ανανεώνοντας και ενισχύοντας συνεχώς τις γνώσεις
σας μέσω μιας, δια βίου μάθησης διαδικασία.
Να είστε αισιόδοξοι και να ελπίζετε. Να βλέπετε ευκαιρίες σε κάθε
δυσκολία.
Αγνοείστε επιδεικτικά τις μικρότητες που θα συναντήσετε.
Να είστε σεμνά υπερήφανοι για αυτό που κάνετε και να
διακατέχεστε από συνέπεια, αξιοπρέπεια, πνεύμα συνεργασίας και
αλληλοσεβασμού, αρχές και αξίες οι οποίες αποτελούν τους πυλώνες

πάνω στους οποίους στηρίζετε καθημερινά το οικοδόμημα της Εθνικής
Φρουράς.
Υιοθετήστε την υποταγή του «ΕΓΩ» στο «ΕΜΕΙΣ».
Ορίστε, τέλος, το ΜΕΤΡΟ ως κανόνα και απολαύστε κάθε στιγμή
της προσωπικής και επαγγελματικής σας ζωής.
Αγαπητοί συγγενείς και φίλοι των νέων Υπαξιωματικών μας
Σε μια εποχή που δοκιμάζονται οι ηθικές αξίες και αρχές, τα
αγαπημένα σας πρόσωπα πήραν, σε νεαρή ηλικία, μια δύσκολη απόφαση
και εσείς τους παρείχατε την απαραίτητη υποστήριξη.
Σας ευχαριστούμε και σας συγχαίρουμε .
Η Εθνική Φρουρά, με τη στρατιωτική αγωγή, τη μεθοδευμένη
εκπαίδευση και με πνεύμα αγάπης και συναδελφικής αλληλεγγύης,
φιλοδοξεί ν’ ανταποκριθεί στις προσδοκίες σας και να καθοδηγήσει τα
αγαπημένα σας πρόσωπα στο δύσκολο δρόμο που επέλεξαν.
Νέοι Υπαξιωματικοί της Εθνικής Φρουράς,
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 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
Αντιστράτηγος Ηλίας Λεοντάρης
Αρχηγός

