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Νέοι Συμβασιούχοι Οπλίτες της Εθνικής Φρουράς,
Η υπηρεσία προς την Πατρίδα αποτελεί ίσως την μέγιστη τιμή για
κάθε πολίτη αυτής παρέχοντας σε αυτόν την δυνατότητα να
υπερασπισθεί και διασφαλίσει τα ύψιστα δικαιώματα του ανθρώπου,
αυτά της Ελευθερίας και της Δημοκρατίας.
Πριν από λίγο, ενώπιον των ιερών μας συμβόλων καθώς και της
πολιτικής, θρησκευτικής και στρατιωτικής ηγεσίας, υποβάλλατε την
διαβεβαίωσή σας με την οποία δηλώνεται η Πίστη και η Αφοσίωση προς
την Πατρίδα καθώς και η Υπακοή σας στους νόμους και τους κανόνες της
Δημοκρατίας.
Μετά το πρώτο στάδιο της προσαρμογής σας στην στρατιωτική
ζωή, από σήμερα εντάσσεστε και επίσημα στις τάξεις της Εθνικής
Φρουράς. Η επιλογή σας να εισέλθετε στις τάξεις της Εθνικής Φρουράς
σας καθιστά ξεχωριστούς, καθόσον σε μια εποχή που οι αξίες βάλλονται
πανταχόθεν εσείς με την πράξη σας αυτή δηλώσατε έμπρακτα και
απερίφραστα την αγάπη σας για την Πατρίδα και την διάθεσή σας για
προσφορά προς αυτή.
Νέοι Συμβασιούχοι Οπλίτες,
Να αισθάνεστε περήφανοι που αποτελείτε κομμάτι της Εθνικής
Φρουράς και ειδικότερα μέλη ενός θεσμού που σχεδιάστηκε, δοκιμάστηκε
και αξιολογήθηκε ως επιτυχής. Θα πρέπει να έχετε κατά νου ότι με την
είσοδό σας στην Εθνική Φρουρά καθίστασθε 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.
Ο δρόμος που θα οδηγήσει στην ανωτέρω επιτυχία είναι δύσβατος
και περνά μέσα από την εκπαίδευση. Μια εκπαίδευση σκληρή σωματικά,
με πολύ ιδρώτα αλλά ανθρώπινη ψυχικά με πολύ ενδιαφέρον και αγάπη
κατά τη διάρκεια της οποίας σας προτρέπω:

Να φανείτε δυνατοί και να αναδείξετε τις κρυμμένες
δυνατότητές σας.
Να την απολαύσετε αξιοποιώντας κάθε λεπτό αυτής για την
βελτίωση των ικανοτήτων σας.
Να λειτουργείτε με επαγγελματισμό και μεράκι.
Να εκφράζεστε με θάρρος και να εμπιστεύεστε τους Διοικητές
των Μονάδων που στη συνέχεια θα τοποθετηθείτε αλλά και τη φυσική
ηγεσία της Εθνικής Φρουράς.
Να είστε σεμνά υπερήφανοι για αυτό που κάνετε ώστε να
δίνετε την δυνατότητα στον κυπριακό λαό να είναι περήφανος για εσάς
και την Εθνική Φρουρά. Αν είστε περήφανοι εσείς για τον εαυτό σας τότε
δεν αφήνεται κανένα περιθώριο στους υπόλοιπους παρά να είναι
περήφανοι για εσάς.
Νέοι Συμβασιούχοι Οπλίτες,
Να είστε αισιόδοξοι και να βλέπετε ευκαιρίες σε κάθε δυσκολία.
Από σήμερα θα πρέπει να γνωρίζετε ότι εντάσσεστε και σε μία
ακόμα οικογένεια. Την Στρατιωτική Οικογένεια. Οι Διοικητές και τα
Στελέχη των Μονάδων σας σάς περιμένουν και θα αποτελέσουν τη νέα
οικογένειά σας. Είναι έτοιμοι να σας υποδεχθούν ως «γονείς, αδελφοί και
φίλοι» και να συμπαρασταθούν στις αγωνίες και τους προβληματισμούς
σας. Σας βεβαιώνω ότι θα σας καθοδηγήσουν ώστε να ενταχθείτε με τον
πλέον ομαλό και ανθρώπινο τρόπο στις Μονάδες σας.
Το έργο που θα αναλάβετε σε λίγο είναι σημαντικό και απαιτεί
υψηλό φρόνημα, αφοσίωση στο καθήκον και πίστη στην αποστολή.
Η ένταξή σας σε ένα νέο και απαιτητικό περιβάλλον, με τους
γραπτούς και άγραφους κανόνες του, επιβάλλει απόλυτη πειθαρχία,
στρατιωτικό πνεύμα, υπομονή, επιμονή και υποταγή του «ΕΓΩ» στο
«ΕΜΕΙΣ».
Αγαπητοί γονείς και συγγενείς,
Το προσωπικό αποτελεί το πιο πολύτιμο «περιουσιακό» μας
στοιχείο. Όσο κι αν ακούγεται ως κοινότυπη διαπίστωση η Εθνική Φρουρά
το αντιμετωπίζει ως αξίωμα. Παρά τις όποιες τεχνολογικές εξελίξεις και
προόδους της επιστήμης, ο άνθρωπος θα συνεχίσει να αποτελεί το κέντρο

του ενδιαφέροντός μας και μαζί με εσάς να αποτελεί μέρος της ευρύτερης
στρατιωτικής μας οικογένειας.
Να είστε 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 των Κύπριων πολιτών.
Νέοι 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 τα ανωτέρω
επιβάλλουν τη διαρκή επαγρύπνηση προκειμένου να καταστούμε άξιοι
εντολοδόχοι της ύψιστης αποστολής της διασφάλισης της ανεξαρτησίας
και εδαφικής ακεραιότητας της χώρας.
Η επιτυχία στην πρόκληση αυτή είναι μονόδρομος.
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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