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Νέοι Οπλίτες της Εθνικής Φρουράς,
Η στρατιωτική υπηρεσία προς την Πατρίδα θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως
δικαίωμα και μέγιστη τιμή για κάθε πολίτη αυτής, καθόσον του παρέχει τη δυνατότητα
να υπερασπισθεί και διασφαλίσει τα ύψιστα δικαιώματα του ανθρώπου, αυτά της
Ελευθερίας και της Δημοκρατίας. Δικαιώματα και ιδεώδη που το ελληνικό γένος
πρεσβεύει διαχρονικά.
Πριν από λίγο, υπό τη σκέπη της Υπερμάχου Στρατηγού και του Ιερού
Συμβόλου της Πολεμικής μας Σημαίας και με την παρουσία των Πολιτειακών και
Πολιτικών, Θρησκευτικών και Στρατιωτικών Αρχών του Κράτους, καθώς και των
συγγενών και φίλων σας, δώσατε το νενομισμένο όρκο με τον οποίο δηλώσατε την
Πίστη και την Αφοσίωση προς την Πατρίδα καθώς και την Υπακοή σας στους νόμους
και τους κανόνες της Δημοκρατίας.
Η σημερινή ημέρα είναι ιδιαίτερα σημαντική για εσάς καθώς σηματοδοτεί την
έναρξη ενός νέου κεφαλαίου στη ζωή σας.
Μετά το επιτυχές αρχικό στάδιο της προσαρμογής σας στην στρατιωτική ζωή,
έχετε κάνει πράγματα τα οποία πριν από λίγους μήνες σας φάνταζαν αδύνατα,
γνωρίζοντας έτσι περισσότερο τον εαυτό σας και τα όριά του.
Θα ακολουθήσει η μετεξέλιξή σας σε άρτιους μαχητές, γνώστες της ατομικής
τακτικής, ενώ η ειδικότητα με την οποία θα πορευθείτε στη διάρκεια της στρατιωτικής
σας ζωής θα σας οδηγήσει σε περαιτέρω εξειδίκευση και θα σας προσδώσει όλα
εκείνα τα απαραίτητα εφόδια για να συνδράμετε και εσείς στη δημιουργία αισθήματος
ασφαλείας, απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη της οικονομίας της χώρας και
την ευημερία του λαού της.
Ο δρόμος που θα διαβείτε κατά τη διάρκεια του επόμενου σταδίου της
στρατιωτικής σας ζωής είναι δύσβατος και περνά υποχρεωτικά μέσα από την
ρεαλιστική εκπαίδευση. Μια εκπαίδευση σκληρή σωματικά, με πολύ ιδρώτα αλλά
ανθρώπινη ψυχικά με πολύ ενδιαφέρον και αγάπη.
./.

-2Για το σκοπό αυτό σας προτρέπω:
Να λειτουργείτε με δυναμισμό και να αναδείξετε τις κρυμμένες δυνατότητές
σας.
Να απολαύσετε την εκπαίδευσή σας αξιοποιώντας κάθε λεπτό αυτής για την
βελτίωση των ικανοτήτων σας.
Να αξιοποιήσετε δημιουργικά το χρόνο της υπηρεσίας σας στην ΕΦ.
Να εκμεταλλευτείτε στο έπακρο τα προγράμματα και τις δράσεις που έχουν
προβλεφθεί για εσάς από το Υπουργείο Άμυνας και την Εθνική Φρουρά στο πλαίσιο
της μέριμνας για το προσωπικό της.
Να αποφεύγετε την χρήση του αλκοόλ, των εξαρτησιογόνων ουσιών, γιατί
αυτός ο δρόμος είναι ένας δρόμος χωρίς γυρισμό. Αντισταθείτε σε κάθε πειρασμό ή
πράξη που οδηγεί σε παραβατική συμπεριφορά. Όσοι δε οδηγείτε, να οδηγείτε με
σύνεση.
Να έχετε υπερηφάνεια για αυτό που κάνετε ώστε να δίνετε την δυνατότητα
στον κυπριακό λαό να είναι περήφανος για εσάς και την Εθνική Φρουρά.
Να εκφράζεστε με θάρρος και να εμπιστεύεστε τους Διοικητές των Μονάδων
που στη συνέχεια θα τοποθετηθείτε αλλά και τη φυσική ηγεσία της Εθνικής Φρουράς.
Να αδράξετε κάθε ευκαιρία που σας παρέχεται και να την μετατρέψετε σε
εμπειρία ζωής.
Νέοι Οπλίτες της Εθνικής Φρουράς,
Να έχετε αισιοδοξία και να βλέπετε ευκαιρίες σε κάθε δυσκολία.
Από σήμερα θα πρέπει να γνωρίζετε ότι εντάσσεστε και σε μία ακόμα
οικογένεια. Την Στρατιωτική Οικογένεια. Οι Διοικητές και τα στελέχη των Μονάδων
σας σάς περιμένουν και θα αποτελέσουν τη νέα οικογένειά σας. Είναι έτοιμοι να σας
υποδεχθούν ως «γονείς, αδελφοί και φίλοι» και να συμπαρασταθούν στις αγωνίες και
τους προβληματισμούς σας, όπως άλλωστε παραδοσιακά συμβαίνει στους κόλπους
των Ενόπλων Δυνάμεων. Σας βεβαιώνω ότι θα σας καθοδηγήσουν ώστε να
ενταχθείτε με τον πλέον ομαλό και ανθρώπινο τρόπο στις Μονάδες σας.
Να αισθάνεστε υπερηφάνεια που αποτελείτε κομμάτι της Εθνικής Φρουράς.
Θα πρέπει να έχετε κατά νου ότι με την είσοδό σας στην Εθνική Φρουρά καθίστασθε
κοινωνοί της τιμής και της ελπίδας του Κυπριακού Ελληνισμού για την εξασφάλιση
της ακεραιότητας του ιερού και ευαίσθητου χώρου της νήσου Κύπρου.
./.

-3Η ένταξή σας σε ένα νέο και απαιτητικό περιβάλλον, με τους γραπτούς και
άγραφους κανόνες του, επιβάλλει απόλυτη πειθαρχία, στρατιωτικό πνεύμα, υπομονή,
επιμονή και υποταγή του «ΕΓΩ» στο «ΕΜΕΙΣ».
Αγαπητοί γονείς και συγγενείς,
Σε μια εποχή που οι ηθικές αξίες και αρχές βάλλονται, μας εμπιστευθήκατε τα
αγαπημένα σας πρόσωπα.
Για την Εθνική Φρουρά, το προσωπικό αποτελεί το πιο πολύτιμο
«περιουσιακό» μας στοιχείο. Όσο κι αν ακούγεται ως κοινότυπη διαπίστωση η Εθνική
Φρουρά το αντιμετωπίζει ως αξίωμα.
Στόχος και σκοπός μας είναι να τα εκπαιδεύσουμε στο πλαίσιο των Νόμων και
των Κανονισμών έχοντας ως οδηγό την ανθρωποκεντρική διοίκηση να τα
καταστήσουμε άρτιους μαχητές με νοοτροπία και σθένος νικητή και να τα
μετεξελίξουμε σε ώριμους πολίτες, χρήσιμους για την κοινωνίας μας.
Στο ανωτέρω θα συνδράμουν αποφασιστικά οι αξίες και οι αρχές με τις οποίες
γαλουχήθηκαν από εσάς και οι οποίες τα θωράκισαν προκειμένου να ανταπεξέλθουν
με επιτυχία στις απαιτητικές συνθήκες που επιτάσσει το στρατιωτικό περιβάλλον,
θέτοντας μάλιστα, με συναίσθηση που το καθήκον προστάζει, τον πήχη ολοένα και
ψηλότερα δημιουργώντας κατ’ αυτό τον τρόπο υψηλές προσδοκίες για το μέλλον.
Φιλοδοξούμε, μέσα από την στρατιωτική αγωγή και την μεθοδευμένη
εκπαίδευση να αναδείξουμε γνωστές και άγνωστες πτυχές και αρετές του χαρακτήρα
και της προσωπικότητάς κάθε ένός εξ αυτών ξεχωριστά.
Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη και θα κάνουμε ότι πρέπει για να
ανταποκριθούμε στις προσδοκίες σας πάντα με την δική σας αμέριστη υποστήριξη.
Νέοι οπλίτες της Εθνικής Φρουράς,
Η Κυπριακή Δημοκρατία μας ανέθεσε την ύψιστη αποστολή της διασφάλισης
της ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας.
Η επιτυχία στην πρόκληση αυτή είναι μονόδρομος. Γι’ αυτό προσβλέπω στην
εργατικότητα, την πειθαρχία, την προσήλωση στο καθήκον και το υψηλό φρόνημα
σας προκειμένου, να αξιοποιήσουμε κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα όσα ο
κυπριακός λαός μας διαθέτει από το υστέρημά του και να καταστούμε άξιοι
εντολοδόχοι της ύψιστης αποστολής της διασφάλισης της ανεξαρτησίας και εδαφικής
ακεραιότητας της χώρας.
./.

-4Μ’ 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
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