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Εξοχότατε,
Η παρουσία σας σήμερα εδώ, σ’ αυτή την ιδιαίτερη ημέρα για
την Εθνική Φρουρά και τους νέους αξιωματικούς μας, υποδηλώνει
το αμέριστο ενδιαφέρον σας και εκδηλώνει με τον καλύτερο
τρόπο την εμπιστοσύνη σας προς τις Ένοπλες Δυνάμεις της
Χώρας.
Σας ευχαριστώ για τη μεγάλη τιμή και αιτούμαι την άδειά
σας να απευθυνθώ στους νέους αξιωματικούς μας.
Νέοι Αξιωματικοί της Εθνικής Φρουράς,
Υπό τη σκέπη της Υπερμάχου Στρατηγού και του Ιερού Συμβόλου
της Πολεμικής μας Σημαίας, ενώπιον της Αυτού Εξοχότητας του
Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, με την παρουσία 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 αξιωματικών και μελλοντικών
ηγητόρων των Ενόπλων μας Δυνάμεων.
Εκπαιδευτήκατε ακαδημαϊκά και στρατιωτικά επί τέσσερα χρόνια
στα πλέον αναγνωρισμένα διεθνώς Στρατιωτικά Ιδρύματα, εκεί όπου
διαμορφώνονται χαρακτήρες, καλλιεργούνται προσωπικότητες, και

μετεξελίσσονται νέοι και απλοί πολίτες σε Αξιωματικούς!!!!!
Αξιωματικούς, 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.
Σας υποδεχόμαστε σήμερα ως έτοιμους Αξιωματικούς,
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.
Σας υποδεχόμαστε ως Αξιωματικούς, εφοδιασμένους με
Ακαδημαϊκές Γνώσεις και Στρατιωτικές Ικανότητες που σας καθιστούν
έτοιμους ν’ ανταποκριθείτε στις επαγγελματικές απαιτήσεις του
σύγχρονου αξιωματικού και γι’ αυτό νοιώθω την ανάγκη να ευχαριστήσω
τις Διοικήσεις, καθώς και το στρατιωτικό και ακαδημαϊκό προσωπικό των
Παραγωγικών Σχολών, για το σημαντικό έργο που επιτελούν και δι’ αυτών
τις Ένοπλες Δυνάμεις της Ελλάδας για την υποστήριξη τους προς την
Εθνική Φρουρά της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Ανήκετε πλέον σε ένα δυναμικό οργανισμό. Στην Εθνική Φρουρά, !
που αλλάζει, προσαρμόζεται στα σύγχρονα επιχειρησιακά δεδομένα,
μετεξελίσσεται, αναδιοργανώνεται, εκπαιδεύεται, εξοπλίζεται
και
αναβαθμίζει τη διεθνή της παρουσία με τη συμμετοχή σε αποστολές και
ασκήσεις με άλλα κράτη, δράσεις οι οποίες της προσδίδουν μία νέα
διάσταση και ταυτόχρονα ένα σημαντικό ρόλο στην ευρύτερη περιοχή της
Ανατολικής Μεσογείου.

Η προσαρμογή στα νέα αυτά δεδομένα 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.
Καθώς βαδίζουμε σε νέους δρόμους και ερχόμαστε αντιμέτωποι με
νέες προκλήσεις, στην Εθνική Φρουρά δεν υπάρχει πλέον χώρος για
χαρισματικούς εμπειροτέχνες. Το μέλλον απαιτεί άριστους
επαγγελματίες. Είναι ανάγκη και γι’ αυτό επενδύουμε στη διαρκή
επιμόρφωσή σας, ανανεώνοντας και ενισχύοντας συνεχώς τις γνώσεις
σας μέσω μιας, δια βίου μάθησης διαδικασία.
Νέοι Αξιωματικοί της Εθνικής Φρουράς
Επιλέξατε τη δύσκολη διαδρομή στη ζωή σας........και με την
απόφασή σας ορίσατε το ΣΚΟΠΟ και τον ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ, εμείς οι Διοικητές
και Προϊστάμενοί σας θα σας διδάξουμε το ΠΩΣ. Αυτό το πώς
συνοψίζεται σ’ ένα δωδεκάλογο συμβουλών τον οποίο, ως αρχηγός σας,
σας προτρέπω να έχετε ως οδηγό
Ακολουθείστε τον Κώδικα Τιμής του Αξιωματικού και αναζητείστε
τα πρότυπα που σας έλκουν
Εμπνευσθείτε από τα παραδείγματα ανδρείας και καρτερικότητας
της ιστορίας μας.
Καλλιεργείστε το θάρρος και αναπτύξτε την πρωτοβουλία.
Πιστέψτε απόλυτα στην αρετή της πειθαρχίας και καλλιεργείστε
την αυτοπειθαρχία.
Να θυμάστε ότι η ικανότητά σας μπορεί να σας οδηγήσει στην
κορυφή, αλλά ΜΟΝΟ ο χαρακτήρας σας μπορεί να σας κρατήσει εκεί.
Να ασκείτε ανθρωποκεντρική και χρηστή διοίκηση. Ο κάθε
υφιστάμενός σας, αποτελεί μια ιδιαίτερη προσωπικότητα και έτσι να τον
χειρίζεστε.

Εργασθείτε με ενθουσιασμό και μεράκι για το μέλλον. Άλλωστε
αυτό ανήκει σ’ εκείνους που το προετοιμάζουν.
Να είστε αισιόδοξοι και να ελπίζετε. Να βλέπετε ευκαιρίες σε κάθε
δυσκολία. Διαδρομή χωρίς εμπόδια, οδηγεί, μάλλον, σε ασήμαντο
προορισμό.
Αγνοείστε επιδεικτικά τις μικρότητες που θα συναντήσετε.
Να είστε σεμνά υπερήφανοι για αυτό που κάνετε ώστε να δίνετε τη
δυνατότητα στον κυπριακό λαό να είναι υπερήφανος για σας και τη
Εθνική Φρουρά της χώρας.
Αποβάλετε το εγώ και αφομοιώσετε το εμείς.
Ορίστε, τέλος, το ΜΕΤΡΟ ως κανόνα και απολαύστε κάθε στιγμή
της προσωπικής και επαγγελματικής σας ζωής.
μας

Αγαπητοί γονείς, συγγενείς και φίλοι των νέων Αξιωματικών

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 Αξιωματικοί 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».
Τα κοφτερά, μεστά, ακριβή και απόλυτα λόγια του όρκου,
ενσαρκώνουν το ιδεώδες του ανθρώπου, λειτουργούν ως συνειδητή
υπόσχεση, για Αγώνα προς τη δικαίωση και συνδυάζονται με τα λόγια
του Θουκυδίδη όταν περιέγραφε τους ίδιους νέους, ως …. παρὰ δύναμιν
τολμηταὶ καὶ παρὰ γνώμην κινδυνευτα ὶ καὶ ἐν τοῖς δεινοῖς
εὐέλπιδες,
δηλαδή τολμηροί πέρα από τις δυνάμεις τους,
ριψοκίνδυνοι εν γνώσει τους και αισιόδοξοι στις δυσκολίες.
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
Εξοχότατε,
Μπροστά σας βρίσκονται οι 30 νέοι και ελπιδοφόροι
Αξιωματικοί, της τάξεως 2018 και σας παρακαλώ όπως τους
επιδώσετε το ξίφος, το οποίο ως αντικείμενο αποτελεί ένα απάρτιο
της στολής ωστόσο όμως συμβολίζει την οξυδέρκεια του
πνεύματος, την σθεναρότητα της ψυχής και τη δύναμη του
σώματος.
Αντιστράτηγος Ηλίας Λεοντάρης
Αρχηγός

