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Αξιωματικοί, Υπαξιωματικοί, Μαθητές Στρατιωτικών Σχολών, Συμβασιούχοι
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Με ιδιαίτερη θρησκευτική ευλάβεια, εορτάζουμε σήμερα τη μνήμη του
Μεγαλομάρτυρα Αγίου Γεωργίου του Τροπαιοφόρου, Στρατηλάτη και Προστάτη
του Στρατού μας.
Ο Τροπαιοφόρος Άγιος, γεννήθηκε το 275 μ.Χ. στην Καππαδοκία της Μ.
Ασίας, από επιφανείς γονείς. Από τον πατέρα του Γερόντιο, Έλληνα συγκλητικό
και στρατηλάτη, ο Γεώργιος έμαθε να αγαπά τη γενναιότητα των πολεμιστών και
από την αγία μητέρα του Πολυχρονία διδάχθηκε τη βαθειά πίστη στο Χριστό.
Σε πολύ νεαρή ηλικία ο Γεώργιος κατατάχθηκε στο ρωμαϊκό στρατό. Ήταν η
εποχή της πανίσχυρης ρωμαϊκής κυριαρχίας και των σκληρών και άγριων
διωγμών κατά των Χριστιανών, τότε που η ομολογία της πίστης στο Χριστό
σήμαινε μαρτυρικό θάνατο.
Δίκαιος, ευγενής και ευπροσήγορος, διακρίθηκε για την τόλμη και τον
ηρωισμό του και ανέβηκε γρήγορα στα ανώτατα στρατιωτικά αξιώματα.
Εκτιμώντας την ανδρεία, την αρετή και τις λαμπρές νίκες του Γεωργίου στις μάχες
κατά των Περσών, ο Διοκλητιανός τον έκαμε Δούκα με τον τίτλο του Κόμητα στην
αυτοκρατορική φρουρά.
Ήρθε όμως η ώρα της ομολογίας, η ώρα που τα αξιώματα και η λαμπρή
πορεία του Αγίου έγιναν ολοκαύτωμα στο όνομα του αληθινού Θεού. Στο
συμβούλιο που συγκαλεί ο Διοκλητιανός, το 303 μ.Χ., με όλους τους
αξιωματούχους, για να αποφασίσει πώς θα καταπνίξει το Χριστιανισμό, ο αληθινός
στρατιώτης του Χριστού Γεώργιος με θάρρος παίρνει το λόγο και στηλιτεύει τα
σχέδιά του.
Η ομολογία του Γεώργιου, «Χριστιανός ειμί», θα προκαλέσει μεγάλη έκπληξη
και μένος στον αυτοκράτορα αλλά και μεγάλη αίσθηση σε όλη την αυτοκρατορία
που με δέος παρακολουθεί τα σκληρά και ταπεινωτικά μαρτύρια στα οποία
υποβάλλει στη συνέχεια ο Διοκλητιανός τον ένδοξο και εκλεκτό του στρατηλάτη:
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τον συνθλίβουν με ασήκωτο λίθο, τον δένουν στον φοβερό τροχό που καταξεσκίζει
τις σάρκες του, τον ρίχνουν σε βραστό ασβέστη, του φορούν σιδερένια παπούτσια
και τον βάζουν να τρέχει πάνω στα πυρακτωμένα τους καρφιά.
Ο Γεώργιος υπομένει προσευχόμενος τα φρικτά βασανιστήρια, ατάραχος και
ειρηνικός. «Ενίκα γαρ ο πόθος την φύσιν». Ο ίδιος ο Χριστός τον ενισχύει και του
γιατρεύει τις πληγές: «Θάρσει Γεώργιε, μετά σου γαρ ειμί». Έκθαμβοι πολλοί από
αυτούς που παρακολουθούν το μαρτύριο του Αγίου, ακόμη και η γυναίκα του
αυτοκράτορα, βλέποντάς τον ξανά ακέραιο και ανέπαφο από τα μαρτύρια,
πιστεύουν και ομολογούν το Χριστό: «Μέγας ο Θεός του Γεωργίου! Μέγας ο Θεός
των Χριστιανών!», οδηγούμενοι και οι ίδιοι στο μαρτύριο.
Όλα αυτά εξοργίζουν τον Διοκλητιανό. Όταν τον οδηγεί ξανά στο ναό του
Απόλλωνα να θυσιάσει, ο Γεώργιος γκρεμίζει τα ψεύτικα είδωλα με το σημείο του
σταυρού και λαμβάνεται η απόφαση για την τελική θανάτωσή του: Ο Άγιος
αποκεφαλίζεται στις 23 Απριλίου του 303 μ.Χ., ανταλλάσσοντας την πρόσκαιρη με
την αιώνια δόξα.
Η θυσία και ο μαρτυρικός θάνατος του Αγίου Γεωργίου, κατέστησαν τον
Μεγαλομάρτυρα Άγιο σύμβολο της Χριστιανοσύνης και τον κατέταξαν πρωτοπόρο
μεταξύ των Αγίων της πίστεώς μας. Έκτοτε είναι ταχύς εις βοήθειαν όσων τον
επικαλούνται και πλήθος θαυμάτων τελούνται στο όνομά του.
Η καθιέρωση του Αγίου Γεωργίου ως προστάτη του Στρατού μας, ήταν
εύλογη, όχι μόνο για τη στρατιωτική του ιδιότητα, αλλά και για τις αρετές με τις
οποίες εκοσμείτο και οι οποίες διαχρονικά αποτελούν το πρότυπο του
πειθαρχημένου και αφοσιωμένου στην Πατρίδα στρατιώτη.
Σύμβολο ανδρείας, γενναιότητας, μεγαλοψυχίας και αγωνιστικότητας,
αδούλωτου φρονήματος, υπερασπιστής της αλήθειας, ο Άγιος Γεώργιος κόσμησε
τα τρόπαια των Βυζαντινών Αυτοκρατόρων, τα λάβαρα των Αγωνιστών της
Επανάστασης του '21 και σήμερα κοσμεί τις Πολεμικές Σημαίες του Στρατού μας.
Με τις σημαίες αυτές και υπό τη σκέπη του Στρατηλάτη Αγίου Γεωργίου, ο Στρατός
μας έχει γράψει σελίδες δόξας και ηρωισμού.
Αξιωματικοί, Υπαξιωματικοί, Μαθητές Στρατιωτικών Σχολών, Συμβασιούχοι
Οπλίτες, Στρατιώτες, Ναύτες, Σμηνίτες, Έφεδροι, Εθνοφύλακες, Πολιτικό
Προσωπικό, άνδρες και γυναίκες της Εθνικής Φρουράς.
Ο σημερινός εορτασμός του Προστάτη Αγίου μας, μας βρίσκει και πάλι στις
Εθνικές επάλξεις, υπερασπιστές της Ιερής πατρογονικής γης. Η παράνομη κατοχή
και ο συνεχής εποικισμός των εδαφών της πατρίδας μας, η παρουσία των
τουρκικών στρατευμάτων και οι συνεχείς απειλές που απροκάλυπτα εκτοξεύονται
κατά παράβαση κάθε αρχής Διεθνούς Δικαίου εναντίον των κυριαρχικών
δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας, επιβάλλουν τη συνεχή ετοιμότητά μας
για άμεση ανάληψη αποστολής.
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Ας παραδειγματιστούμε από το μάρτυρα Προστάτη μας, ας εμπνευστούμε
από τα υψηλά ιδανικά τα οποία σφράγισε με το μαρτυρικό του θάνατο και με το
ίδιο άκαμπτο φρόνημα, με χαλύβδινη θέληση και γενναία αποφασιστικότητα, ας
του ζητήσουμε ευλαβικά να σκεπάζει τους δικούς μας δίκαιους αγώνες:
«Γνήσιε Φίλε του Χριστού, πρωταθλητάρχα δε αυτού, αστήρ φαεινότατε,
άγρυπνε των τιμώντων σε φύλαξ, φύλαττε ημάς, Μάρτυς Γεώργιε».
Με πίστη στο Θεό και στον Προστάτη μας Άγιο Γεώργιο, θεματοφύλακες της
ανεκτίμητης κληρονομιάς μας, ενωμένοι, πειθαρχημένοι και αφοσιωμένοι στην
πατρίδα, ας εργασθούμε σκληρά, για την επαύξηση της επιχειρησιακής
ετοιμότητας των Μονάδων μας, έτοιμοι για κάθε θυσία, εφόσον οι περιστάσεις το
απαιτήσουν. Η Πολιτεία αναγνωρίζει και στηρίζει το έργο μας.
Με τις σκέψεις αυτές και ατενίζοντας τη σεπτή μορφή του Αγίου, πάνω στις
Πολεμικές μας Σημαίες, σας καλώ να αναφωνήσουμε:
Ζήτω το Έθνος
Ζήτω η Κύπρος
Ζήτω ο Στρατός
Ζήτω η Εθνική Φρουρά
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