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Νέοι Αξιωματικοί της Εθνικής Φρουράς,
Υπό τη σκέπη της Υπερμάχου Στρατηγού και του Ιερού Συμβόλου της Πολεμικής μας Σημαίας, με την παρουσία της Πολιτικής και Στρατιωτικής Ηγεσίας, πολιτειακών και πολιτικών αρχών του κράτους, συγγενών, φίλων και συναδέλφων, δώσατε τη νενομισμένη διαβεβαίωση πίστης προς την Πατρίδα.
Ολοκληρώσατε τις σπουδές σας και αποφοιτήσατε πριν από λίγες ημέρες
από τις Στρατιωτικές Σχολές της Ελλάδος. Εκπαιδευτήκατε βάση των αξιών και των
ιδανικών των «Άρχεσθαι μαθών άρχειν επιστήσει» της Σχολής Ευελπίδων, «Αει τη
Ελλάδι θαλασσοκράτορας παιδεύει ναυμάχους» της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων,
«Αμές δε γ’ εσσόμεθα πολλώ κάρρονες» της Σχολής Ικάρων και «Πειθαρχία Ευπραξίας Μήτηρ» της Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων.
Διαμορφώθηκε ο χαρακτήρας σας, καλλιεργήθηκε η προσωπικότητά σας και
μετεξελιχθήκατε από νέοι και απλοί μαθητές σε Αξιωματικούς, μελλοντικούς ηγήτορες των Ενόπλων Δυνάμεων.
Με τη σημερινή τελετή, σας υποδεχόμαστε επίσημα στην οικογένεια της Εθνικής Φρουράς, η οποία αποτελεί ένα καινούργιο κεφάλαιο στη ζωή σας.
Έχετε πλέον επιλέξει τον Τρόπο Ζωής Σας.
Σας υποδεχόμαστε 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.

./.

-2-

Αξιωματικούς εφοδιασμένους με Ακαδημαϊκές Γνώσεις και εθισμένους στη
Στρατιωτική Τέχνη, που σας καθιστούν έτοιμους να ανταποκριθείτε στις επαγγελματικές απαιτήσεις του σύγχρονου Αξιωματικού.
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 κατ’ επέκταση τις Ένοπλες Δυνάμεις της Ελλάδας για
την υποστήριξη τους προς την Εθνική Φρουρά της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Νέοι Ανθυπολοχαγοί, Σημαιοφόροι και Ανθυποσμηναγοί,
Ανήκετε πλέον σε ένα δυναμικό οργανισμό, ο οποίος μετεξελίσσεται και προσαρμόζεται στα σύγχρονα επιχειρησιακά δεδομένα. Εντάσσεστε στην Εθνική
Φρουρά, σε μια περίοδο όπου αναδιοργανώνεται, εκπαιδεύεται, εξοπλίζεται και αναβαθμίζει τις σχέσεις της με Ένοπλες Δυνάμεις άλλων χωρών μέσω της συμμετοχής της σε αποστολές και συνεργασίες, οι οποίες της προσδίδουν μια νέα διάσταση
και ταυτόχρονα ένα σημαντικό ρόλο στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.
Οι απαιτήσεις του σύγχρονου επιχειρησιακού περιβάλλοντος κάνουν επιτακτική την ανάγκη για αξιωματικούς επιστήμονες και ηγέτες με ανεπτυγμένο φρόνημα, όραμα και αφοσίωση στο καθήκον.
Η άρτια στρατιωτική και ακαδημαϊκή εκπαίδευση που λάβατε αποτελεί εχέγγυο για τη μετέπειτα πορεία σας.
Επιλέξατε τη δύσκολη διαδρομή στη ζωή σας.
Με την απόφασή σας ορίσατε το ΣΚΟΠΟ και τον ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ, εμείς οι Διοικητές, οι Προϊστάμενοι και οι Συνάδελφοι σας θα σας διδάξουμε το ΠΩΣ. Ως Αρχηγός σας θεωρώ υποχρέωσή μου να περιγράψω το πλαίσιο στο οποίο επιθυμώ να
κινηθείτε και σας προτρέπω να έχετε ως οδηγό το δωδεκάλογο των συμβουλών
μου:
•
Ακολουθείστε τον Κώδικα Τιμής του Αξιωματικού και αναζητείστε τα πρότυπα που σας έλκουν.
•
Εμπνευστείτε 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.
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•
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 αφομοιώστε το εμείς.
•
Ορίστε, τέλος. Το ΜΕΤΡΟ ως κανόνα και απολαύστε κάθε στιγμή της
προσωπικής και επαγγελματικής σας ζωής.
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, την δύσκολη απόφαση Παρά τις όποιες τεχνολογικές εξελίξεις και προόδους της επιστήμης, ο άνθρωπος θα συνεχίσει να αποτελεί το κέντρο του ενδιαφέροντός μας. Το προσωπικό αποτελεί το σημαντικότερο
πολλαπλασιαστή ισχύος μας, είναι το πιο πολύτιμο «περιουσιακό» μας στοιχείο.
Να είστε περήφανοι για τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Έχουν ενταχθεί σε ένα
θεσμό που απολαμβάνει την εμπιστοσύνη της Πολιτείας, τη συμπαράσταση της Εκκλησίας αλλά κυρίως την αγάπη, την εμπιστοσύνη και την στήριξη των Κύπριων
πολιτών.
Νέοι Αξιωματικοί της Εθνικής Φρουράς,
Η διαβεβαίωση, την οποία δώσατε προ ολίγου, δε διαφέρει σε τίποτα, από
το διαχρονικό και επίκαιρο όρκο των αρχαίων Αθηναίων εφήβων. Σας θυμίζω τη
φράση «Την Πατρίδα δε, ουκ ελάττω παραδώσω, πλείω δε και αρείω όστις αν παραδέξομαι», δηλαδή «Την Πατρίδα μου δε θα παραδώσω μικρότερη, αλλά μεγαλύτερη και ανώτερη απ’ ότι θα μου παραδοθεί».
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Μ’ αυτές τις σκέψεις σας καλωσορίζω στην Εθνική Φρουρά, εύχομαι ο Πανάγαθος Θεός να είναι πάντα μαζί σας, να χαρίζει σε σας και τις οικογένειές σας υγεία,
ευτυχία και δύναμη για την ευόδωση των ευγενών στόχων της προσωπικής και επαγγελματικής σας ζωής. Κλείνοντας σας καλώ να αναφωνήσουμε:
Ζήτω το Έθνος
Ζήτω η Κύπρος
Ζήτω η Εθνική Φρουρά
Αντγος Ηλίας Λεοντάρης
Αρχηγός

