ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/4
29 Δεκ. 17
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ ΑΡΧΗΓΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ
ΤΗΣ 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018
Αξιωματικοί, Υπαξιωματικοί, Συμβασιούχοι Οπλίτες, Στρατιώτες,
Ναύτες, Σμηνίτες, Έφεδροι, Εθνοφύλακες και Πολιτικό Προσωπικό της
Εθνικής Φρουράς,
Οι τελευταίες ημέρες κάθε έτους και οι πρώτες του επόμενου θα
πρέπει να αποτελούν για όλους μας ημέρες τόσο απολογισμού και
αυτοκριτικής για το χρόνο που πέρασε όσο και προγραμματισμού και
καθορισμού στόχων για το έτος που ξεκινάει.
Το 2017 αποτέλεσε ένα καθόλα παραγωγικό έτος για την Εθνική
Φρουρά. Γίναμε καλύτεροι. Καταφέραμε πολλά. Ίσως όχι όλα όσα θα
θέλαμε αλλά πολλά. Μαθαίνοντας από τα κακώς κείμενα δουλέψαμε άοκνα
και μεθοδικά επιφέροντας τη βελτίωση. Τα συγχαρητήρια αξίζουν εξ’
ολοκλήρου σε εσάς. Προσωπικά αισθάνομαι υπερήφανος που είμαι
Αρχηγός σας.
Το Νέο Έτος οφείλουμε, όπως και σε κάθε νέα αρχή, να το
εκλάβουμε ως μία πρόκληση για περαιτέρω βελτίωση. Σε αυτό το πλαίσιο,
Η Εθνική Φρουρά αλλάζει.
Γίνεται ακόμα καλύτερη.
Προσαρμόζεται στα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται γύρω μας.
Θα πρέπει να αισθανόμαστε υπερήφανοι που εργαζόμαστε όλοι μας
για αυτή την αλλαγή. Είναι μια αλλαγή που την οφείλουμε τόσο στο
παρελθόν μας όσο και στις ελπίδες του Κυπριακού Ελληνισμού για την
εξασφάλιση της ακεραιότητας του ιερού και ευαίσθητου χώρου της νήσου
Κύπρου.

Για το 2018 οι προθέσεις μου, τις οποίες σας επικοινώνησα με την
Ημερήσια Διαταγή της ανάληψης των καθηκόντων μου, είμαι βέβαιος ότι
θα αποτελέσουν τον οδηγό της εναπομείνασας προσπάθειας για τον
εκσυγχρονισμό της Εθνικής Φρουράς και την ολοκλήρωση του έργου της
Αναδιοργάνωσής της. Η επιτυχία είναι βέβαιη εάν εργασθούμε με
μεθοδικότητα, προγραμματισμό και εργατικότητα, η οποία θα
διακατέχεται από πειθαρχία, υψηλό ηθικό, και αίσθημα ευθύνης.
Σε αυτή την προσπάθεια η συνέργεια όλων αποτελεί επιτακτική
ανάγκη. Πέραν όμως του εν ενεργεία προσωπικού δεν μπορούμε να
ξεχνούμε την προσφορά στη διατήρηση της Μαχητικής Ικανότητας της
Εθνικής Φρουράς, των Εφέδρων και των Εθνοφυλάκων μας, οι οποίοι
αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος του ανθρώπινου δυναμικού αυτής. Σε
αναγνώριση της αξιόλογης και πολυεπίπεδης διαχρονικά προσφοράς τόσο
των εθνοφυλάκων, όσο και των εφέδρων το 2018 ορίστηκε ως «Έτος
Εφεδρείας και Εθνοφυλακής».
Άνδρες και Γυναίκες της Εθνικής Φρουράς,
Η ανατολή του 2018 εξακολουθεί να βρίσκει ορατή και υπαρκτή την
τουρκική απειλή και συνεχιζόμενη την κατοχή τμήματος της Κύπρου. Αυτό
από μόνο του αποτελεί μία πρόκληση την οποία καλούμαστε να
αντιμετωπίσουμε καθιστώντας τους εαυτούς μας άξιους εντολοδόχους της
επιχειρησιακής αποστολής την οποία μας επιφύλαξε η Κυπριακή
Δημοκρατία.
Μ’ αυτές τις σκέψεις και έχοντας κατά νου ότι οι ευχές που
ανταλλάσουμε τέτοιες μέρες δεν πρέπει να είναι μόνο τυπικές αλλά να
αποτελούν ένα τρόπο επικοινωνίας και εξωτερίκευσης της αγάπης μας
προς τον συνάνθρωπο, σας εύχομαι η Χάρις του Θεού να σας χαρίσει το
Νέο Έτος υγεία, ευημερία και κάθε προσωπική και οικογενειακή ευτυχία.
Χρόνια Πολλά
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