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Αξιωματικοί, Υπαξιωματικοί, Συμβασιούχοι Οπλίτες, Στρατιώτες, Ναύτες,
Σμηνίτες, Έφεδροι, Εθνοφύλακες και Πολιτικό Προσωπικό της Εθνικής Φρουράς,
Αποχαιρετίσαμε ήδη το 2019 και διανύουμε τις πρώτες ώρες του 2020.
Καλωσορίζοντας το νέο έτος, κρίνω σκόπιμο να ανατρέξουμε για λίγο στο χρόνο
που πέρασε για να διαπιστώσουμε ότι ήταν ένας χρόνος με έντονο πρόγραμμα,
πολλές δράσεις και δραστηριότητες αλλά και παραγωγικός για την Εθνική
Φρουρά.
Το 2019 συνεχίσαμε την υλοποίηση του προγράμματος της μετεξέλιξης της
ΕΦ, αναπτύξαμε νέες πρωτοβουλίες, βελτιώσαμε τις δυνατότητές μας και την
επιχειρησιακή μας ετοιμότητα. Κάναμε κάποια βήματα μπροστά.
Καταφέραμε αρκετά, γίναμε καλύτεροι.
Όλα έγιναν με τη μεγάλη προσπάθεια, τη σκληρή και μεθοδική σας εργασία.
Γι’ αυτό σας αξίζουν συγχαρητήρια. .
Η Εθνική Φρουρά μετεξελίσσεται, παρακολουθεί τα νέα δεδομένα που
διαμορφώνονται στο εγγύς και διεθνές περιβάλλον, αλλάζει, προσαρμόζεται και
βελτιώνεται. Κι αυτό είναι έργο δικό σας.
Για το 2020 και για όσο χρόνο απαιτηθεί, ο στόχος μας θα παραμένει ο
ίδιος! η Επιχειρησιακή Ετοιμότητα της Εθνικής Φρουράς και θα βρίσκεται στην
κορυφή της πυραμίδας των υποχρεώσεών μας.
Η κορυφή της πυραμίδας, όμως, απαιτεί ισχυρή βάση και ισχυρή βάση
σημαίνει στέρεα θεμέλια.
Τα δικά μας θεμέλια συνθέτουν το Πνεύμα Νικητή, η Πειθαρχία, το Ηθικό
και η Εκπαίδευση. Ωστόσο κινητήρια δύναμη σε κάθε μας ενέργεια παραμένετε
εσείς, Το Ανθρώπινο Δυναμικό της Εθνικής Φρουράς που με το υψηλό αίσθημα
ευθύνης, την αφοσίωση στο καθήκον και την πίστη στην αποστολή μας
δημιουργούμε μια σύγχρονη, διακλαδική και ευέλικτη δύναμη η οποία εκπέμπει
ένα ισχυρό αποτροπής και συμπληρώνει το διπλωματικό οπλοστάσιο της
Κυπριακής Δημοκρατίας.
Με φάρο το όραμά μου για την Εθνική Φρουρά και στόχο την επιχειρησιακή
μας ετοιμότητα, θα συνεχίσουμε την προσπάθειά και το 2020. Οι προκλήσεις
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προβάλλουν έντονες και ο βαθμός ανταπόκρισης προς αυτές θα καθορίσει και το
επίπεδο της επιτυχίας μας.
Ένας ακόμη χρόνος πέρασε, ένας Νέος Χρόνος ήδη ξεκίνησε το ταξίδι του
και δυστυχώς η κατάσταση στη χώρα παραμένει αμετάβλητη. Η κατοχή και η
παρουσία των τουρκικών δυνάμεων συνεχίζονται, η αδιαλλαξία εμποδίζει κάθε
καλή προσπάθεια για την εξεύρεση της λύση εκείνης που θα σηματοδοτήσει την
επανένωση των του Κυπριακού λαού σ’ ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος, το
οποίο θα διασφαλίζει την ειρήνη, την ασφάλεια και την ευημερία του λαού του.
Οι προκλήσεις και οι απειλές της Άγκυρας, σε συνδυασμό με τις
καθημερινές παραβάσεις και παραβιάσεις της, στην ξηρά, τον αέρα και την
θάλασσα της Δημοκρατίας της αποτελούν τα συστατικά στοιχεία ενός υβριδικού
και πολυχωρικού πολέμου που εξελίσσεται μπροστά μας. Αυτή η πραγματικότητα
με υποχρεώνει να επαναλάβω για ακόμη μια φορά ότι, στην περίπτωσή μας, δεν
έχουμε την πολυτέλεια του «…..Αν ποτέ χρειασθεί..…», διότι «….χρειάζεται
σήμερα, χρειάζεται τώρα…».
Άνδρες και Γυναίκες της Εθνικής Φρουράς,
Η αλλαγή του έτους δίνει σε όλους μας την ευκαιρία να κάνουμε και τον
ατομικό μας απολογισμό.
Οφείλουμε να σταθούμε απέναντι στις επιλογές μας, στις αποφάσεις μας,
στις πράξεις μας.
Να αξιολογήσουμε προσεκτικά και με ψύχραιμη και καθαρή ματιά τα
πεπραγμένα, να εντοπίσουμε τα λάθη μας, εκείνα που μπορούσαν ή έπρεπε να
γίνουν καλύτερα, καθώς και εκείνα που δεν έγιναν.
Έτσι με ειλικρινή και αυστηρή αυτοκριτική να επαναπροσδιορίσουμε ή να
θέσουμε τους νέους μας στόχους που θα είναι οι οδοδείκτες για τη νέα χρονιά,
Να κάνουμε μία νέα αρχή.
Ως Αρχηγός σας νοιώθω υπερήφανος για εσάς και το έργο σας. Σας
προτρέπω να αισθάνεστε κι εσείς υπερήφανοι/ες, που αποτελείτε μέρος της
Εθνικής Φρουράς, να το δείχνετε και να το λέτε δυνατά. Έτσι θα δίνουμε το
δικαίωμα στο κυπριακό λαό να νοιώθει υπερήφανος για τις Ένοπλες Δυνάμεις της
Κυπριακής Δημοκρατίας.
Με αυτές τις σκέψεις εύχομαι ολόψυχα το μήνυμα της γέννησης να αγγίξει
τις καρδιές μας και ο Νεογέννητος Χριστός να χαρίζει σε εσάς και τις οικογένειές
σας υγεία και ευτυχία. Εύχομαι επίσης το 2020 να είναι δημιουργικό και
καρποφόρο, να φέρει προκοπή, ευημερία και ευόδωση όλων των υψηλών σας
στόχων και προσδοκιών σας.
.
.
Χρόνια Πολλά και Καλή Χρονιά.
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