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ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΟΣ ΑΡΧΗΓΟΥ ΓΕΕΦ
ΑΝΤΓΟΥ ΜΠΑΣΙΑΚΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Αξιωματικοί, Υπαξιωματικοί, Στρατιώτες, Ναύτες, Σμηνίτες, Έφεδροι,
Εθνοφύλακες, Πολιτικό Προσωπικό, Άνδρες και Γυναίκες της Εθνικής Φρουράς.
Παραδίδω σήμερα μετά από απόφαση των Κυβερνήσεων Ελλάδας και
Κύπρου τα καθήκοντα του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Φρουράς,
στον εξαίρετο και καταξιωμένο συνάδελφο Αντιστράτηγο Ηλία Λεοντάρη, στον
οποίο εύχομαι υγεία, δύναμη και επιτυχία στο δύσκολο έργο του.
Υποκλίνομαι με σεβασμό στις ένδοξες Πολεμικές Σημαίες και αποτίω φόρο
τιμής σε όσους προσέφεραν τη ζωή τους ή τη σωματική τους ακεραιότητα κατά την
εκτέλεση του καθήκοντος στους αγώνες του έθνους και στις δραστηριότητες της
ειρηνικής περιόδου.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω την πολιτεία της Κύπρου και της Ελλάδας για
την τιμή που μου επιφύλαξαν, να ηγηθώ των Ενόπλων Δυνάμεων της Κύπρου
από τη θέση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Φρουράς.
Μου εμπιστεύθηκαν την ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων της Κύπρου σε
μια κρίσιμη εποχή, πολιτικών και γεωστρατηγικών εξελίξεων, δημοσιονομικών
περιορισμών, και προϋπολογισμών που άσκησαν ιδιαίτερη πίεση σε
επιχειρησιακό επίπεδο, καθόσον το περιβάλλον ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή
μας, ήταν και συνεχίζει να είναι ρευστό.
Δεν θα μπορούσα να ανταποκριθώ σε αυτές τις προκλήσεις παρά μόνο με
την τιτάνια και άοκνη προσπάθεια του συνόλου του προσωπικού που κατάφερε με
μοναδικό τρόπο να κρατήσει την εκτέλεση της αποστολής του ανεπηρέαστη.
Τα άξια στελέχη της Εθνικής Φρουράς, άνδρες και γυναίκες συνέβαλαν και
συμβάλλουν, ο καθένας με τον τρόπο του στην αναδιοργάνωση της και σήκωσαν
το βάρος πολλών αλλαγών που προήλθαν από τις νέες δομές της Δύναμης.
Ένας μεγάλος αριθμός ασκήσεων ετοιμότητας, μικρών και μεγάλων
κλιμακίων, εκτελέσθηκε από τους άνδρες και τις γυναίκες του Στρατού του
Ναυτικού και της Αεροπορίας. Το προσωπικό μας δοκιμάστηκε και δοκιμάζεται.
Ωστόσο τους συγχαίρω όλους διότι ανταποκρίθηκαν με άριστο τρόπο σε όλες τις
εντολές.
./.

-2Αυτό το προσωπικό έχαιρε της πλήρους εμπιστοσύνης μου αλλά θα
μπορούσα να πω εξ’ όσων αντιλαμβάνομαι ότι χαίρει και της εκτίμησης και του
σεβασμού του Κυπριακού λαού.
Αυτό το προσωπικό θα ήθελα να ευχαριστήσω διότι τήρησε με απόλυτο
τρόπο αυτό που ζήτησα με την ανάληψη των καθηκόντων μου, δηλαδή πίστη στην
πατρίδα, υπακοή στο Σύνταγμα και τους Νόμους του Κράτους.
Το ευχαριστώ διότι συνεχίζει να υλοποιεί τους στόχους που έθεσα από την
αρχή, δηλαδή προσήλωση στην αποστολή του, την Ασφάλεια, την εκπαίδευση,
την συντήρηση των μέσων και προπάντων την πειθαρχία.
Το ευχαριστώ διότι το όραμά μου όπως από την αρχή εξέφρασα στα
στελέχη μου, εφαρμόζεται με τις αρχές που τέθηκαν.
Αναχωρώ με αυτές τις σκέψεις και με την ικανοποίηση ότι στις 23 Ιουλίου
2014, η Πολιτεία μου ανέθεσε να διαφυλάξω και να προασπίσω τον χώρο της
ελεύθερης περιοχής του νησιού μας και σήμερα το παραδίδω χωρίς την
παραμικρή απώλεια γης, θάλασσας ή αέρα.
Όμως το αίσθημα της χαράς μου για την επιτυχή προάσπιση της εθνικής
κυριαρχίας σκιάζεται από την λύπη μου, διότι παραδίδω την Εθνική Φρουρά χωρίς,
επί της δικής μου ηγεσίας να πραγματοποιηθεί το μεγάλο όνειρο του Ελληνισμού,
η ελευθερία αυτού του πολυπόθητου νησιού. Εύχομαι αυτό το βάρος που φέρω
φεύγοντας να μου το απαλύνουν οι επόμενοι γι’ αυτό καλώ όλους να συνεχίσουν
την προσπάθεια.
Άνδρες και γυναίκες της Εθνικής Φρουράς
Διατηρείστε και επαυξήστε την μαχητική ικανότητα των Μονάδων μας.
Αφοσιωθείτε στην αποστολή σας και αγαπήστε την Εθνική Φρουρά όπως
την πατρίδα.
Πειθαρχείτε, δείξτε σεβασμό στους συναδέλφους, αλληλεγγύη και κυρίως
να έχετε ομόνοια μεταξύ σας.
Με τον νέο Αρχηγό σας, είμαι σίγουρος ότι θα πετύχετε περισσότερα για το
καλό της Κύπρου και του Ελληνισμού.
Σας αποχαιρετώ και σας διαβεβαιώ ότι η σκέψη μου θα είναι κοντά σας.
Σας εύχομαι προσωπική και οικογενειακή υγεία και κάθε καλό.
Σας ευχαριστώ διότι μου δώσατε την ευκαιρία να αισθάνομαι ότι ήσασταν
δίπλα μου.
./.

-3Ευχαριστώ τον Θεό για τη δύναμη που μου έδωσε να προσφέρω στην
Ελλάδα και στην Κύπρο στην πολύχρονη σταδιοδρομία μου.
Ευχαριστώ την οικογένεια μου, τους δύο γιούς μου για τους οποίους είμαι
υπερήφανος και βέβαια τη σύζυγο μου η οποία αδιάλειπτα μου συμπαραστάθηκε,
στήριξε τις επιλογές μου, παραμέρισε την δική της καριέρα για να παραλληλίσει
την ζωή της με την πορεία μου στον στρατό.
Με τις σκέψεις αυτές, το βλέμμα μου στα Εθνικά μας σύμβολα, τη σκέψη
μου στους άνδρες και τις γυναίκες της Εθνικής Φρουράς και το σεβασμό μου
στους αθάνατους ηρωικούς νεκρούς των αγώνων του έθνους, θα ήθελα να σας
καλέσω να αναφωνήσουμε ώστε να ακουσθεί σε όλη την Κύπρο.
Ζήτω το Έθνος
Ζήτω η Κύπρος
Ζήτω η Εθνική Φρουρά
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