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Νέοι Υπαξιωματικοί της Εθνικής Φρουράς,
Με τη σημερινή σας διαβεβαίωση υπό τη σκέπη της Υπερμάχου Στρατηγού
και ενώπιoν των ιερών μας συμβόλων, των πολιτικών και στρατιωτικών αρχών του
κράτους, συγγενών και φίλων σας, ενταχθήκατε και επίσημα στην οικογένεια της
Εθνικής Φρουράς.
Ολοκληρώσατε τις σπουδές σας και αποφοιτήσατε πριν από λίγες ημέρες
από τις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών της Ελλάδος.
Εκπαιδευτήκατε βάσει των αξιών και των ιδανικών « Απάντων τιμιωτέρον η Πατρίς»
της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών του Στρατού Ξηράς, « Αει τη Ελλάδι
θαλασσοκράτορας παιδεύει ναυμάχους» του Πολεμικού Ναυτικού και το « Γνους
Πράττε » της Σχολής Μόνιμων Υπαξιωματικών της Πολεμικής Αεροπορίας.
Η διαβεβαίωση, την οποία δώσατε προ ολίγου, δε διαφέρει σε τίποτα, από
τον διαχρονικό και επίκαιρο όρκο των αρχαίων Αθηναίων εφήβων. Σας θυμίζω τη
φράση «Την Πατρίδα δε, ουκ ελάττω παραδώσω, πλείω δε και αρείω όσης αν
παραδέξομαι», δηλαδή «Την Πατρίδα μου δε θα παραδώσω μικρότερη, αλλά
μεγαλύτερη και ανώτερη απ’ ότι θα μου παραδοθεί».
Τα μεστά, ακριβή και απόλυτα λόγια του όρκου, ενσαρκώνουν το ιδεώδες του
ανθρώπου, που λειτουργεί ως συνειδητή υπόσχεση, στον Αγώνα προς τη δικαίωση.
Το έργο που θα αναλάβετε σε λίγο είναι σημαντικό και απαιτεί υψηλό
φρόνημα, αφοσίωση στο καθήκον και πίστη στην αποστολή.
Ανήκετε πλέον σε ένα δυναμικό οργανισμό που απαιτεί σκληρή και
μεθοδευμένη εργασία, συνειδητή πειθαρχία, πιστή εφαρμογή των κανονισμών και
διαταγών, προσήλωση στα δημοκρατικά ιδεώδη και στην έννομη τάξη, υπακοή
στους νόμους και στις προσταγές της Πολιτείας.
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Νέοι Υπαξιωματικοί,
Να αισθάνεστε υπερήφανοι που υπηρετείτε στην Εθνική Φρουρά. Αποτελείτε
την υπέρτατη επένδυση της Κυπριακής Δημοκρατίας και σε εσάς ο Κυπριακός
Ελληνισμός εναποθέτει τις ελπίδες του για ένα καλύτερο μέλλον.
Να διακατέχεστε από συνέπεια, αξιοπρέπεια, πνεύμα συνεργασίας και
αλληλοσεβασμού, ευθύτητα, στρατιωτικό πνεύμα και υψηλό φρόνημα, με ηθικές
αρχές και αξίες, που αποτελούν τις βάσεις, επάνω στα οποία κτίζεται καθημερινά το
οικοδόμημα της Εθνικής Φρουράς.
Νέοι Υπαξιωματικοί,
Με τη σημερινή τελετή, κλείνει ένα κεφάλαιο και ανοίγει μια καινούργια σελίδα
στην επαγγελματική και προσωπική σας ζωή.
Σας προτρέπω:
Να εργασθείτε με ενθουσιασμό και μεράκι. 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 καλλιεργήσετε το θάρρος και να αναπτύξετε την πρωτοβουλία.
Να εμπνευσθείτε από τα παραδείγματα ανδρείας και καρτερικότητας της
ιστορίας μας.
Να είστε αισιόδοξοι και να ελπίζετε. Να βλέπετε ευκαιρίες σε κάθε δυσκολία.
Αγνοείστε τις μικρότητες που θα συναντήσετε και να επιδεικνύεται
αλτρουισμό και μεγαλοψυχία.
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.
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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,
Η ορατή και υπαρκτή τουρκική απειλή και η συνέχιση, κατά παράβαση κάθε
Διεθνούς Δικαίου, της κατοχής τμήματος της Κύπρου και διατήρησης τουρκικών
στρατευμάτων που συνεχώς βελτιώνονται ποιοτικά και αριθμητικά, δεν επιτρέπουν
εφησυχασμό.
Τουναντίον επιβάλλουν συνεχή επαγρύπνηση και αυξημένη επιχειρησιακή
ετοιμότητα και υψηλή μαχητική ικανότητα των Σχηματισμών και των Μονάδων μας.
Για τούτο προσβλέπω στην εργατικότητα, στην προσήλωση στο καθήκον και
στο υψηλό φρόνημα σας προκειμένου να αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό
τρόπο τα όσα ο κυπριακός λαός μας διαθέτει από το υστέρημά του και να
καταστούμε άξιοι εντολοδόχοι της ύψιστης αποστολής δηλαδή της διασφάλισης της
ανεξαρτησίας και εδαφικής ακεραιότητας της χώρας.
Να έχετε στη σκέψη σας ότι η επιτυχής εκπλήρωση της αποστολής μας
αποτελεί ΜΟΝΟΔΡΟΜΟ και εξασφαλίζεται με ρεαλιστική εκπαίδευση και σκληρή
εργασία.
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 και κλείνοντας σας καλώ να
αναφωνήσουμε:
Ζήτω το Έθνος
Ζήτω η Κύπρος
Ζήτω η Εθνική Φρουρά
Αντγος Ηλίας Λεοντάρης
Αρχηγός

