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Νέοι Εθνοφρουροί, 

 

Η στρατιωτική θητεία αποτελεί μια συνταγματική υποχρέωση και 

παράλληλα ύψιστη τιμή και αναφαίρετο δικαίωμα που παρέχει τη δυνατότητα 

στον Κύπριο πολίτη να υπερασπιστεί και να διασφαλίσει το αγαθό της Ελευθερίας 

και της Ανεξαρτησίας της πατρίδας του.  

 

Πριν από λίγο, ενώπιον των ιερών μας συμβόλων και παρουσία της 

Θρησκευτικής, Πολιτικής και Στρατιωτικής Ηγεσίας και των Διοικητών των Μονάδων 

σας, αναλάβατε αυτήν την υποχρέωση δίνοντας το νενομισμένο όρκο με τον 

οποίο δηλώνετε πίστη και αφοσίωση στην Πατρίδα, υπακοή στο Σύνταγμα, τους 

Νόμους και τα Ψηφίσματα του κράτους. Αυτό τον Όρκο θέλω να τηρήσετε.  

 

Με την ένταξή σας στην Εθνική Φρουρά, αναλαμβάνετε την πιο σπουδαία και 

σοβαρή υποχρέωση έναντι της Κυπριακής Κοινωνίας: να υπερασπιστείτε την 

ελευθερία και ανεξαρτησία της. Σήμερα παίρνετε τη σκυτάλη από τους πατέρες 

σας για να υπηρετήσετε την Κύπρο, ως πιστοί και φιλότιμοι στρατιώτες. Η 

Κυπριακή Δημοκρατία σας εμπιστεύεται τη στολή και το εθνόσημο και 

περιμένει να τιμήσετε τον όρκο σας με ευσυνειδησία.  

 

 Αναλαμβάνετε την υποχρέωση να βαδίσετε σε ένα καινούριο δρόμο, για τον 

οποίο πυξίδα θα αποτελεί το καθήκον και η ευθύνη να αναδείξετε τον εαυτό σας ως 

πρότυπο σωστού και φιλότιμου στρατιώτη, πάντα έτοιμο να θέσει εαυτόν στη 

διάθεση της πατρίδας.  

 
 Από σήμερα καλείστε να εκπληρώσετε με θάρρος, επιμονή και αυταπάρνηση 

τα καθήκοντα που θα σας ανατεθούν και να σφυρηλατήσετε το χαρακτήρα σας με 

τις στρατιωτικές αρετές της Φιλοπατρίας – Ανδρείας - Στρατιωτικού Πνεύματος 

–Καρτερίας και Πειθαρχίας. 

 
Εθνοφρουροί της 2021 ΕΣΣΟ, 
 

Στο εξής, εισέρχεστε σε ένα διαφορετικό περιβάλλον το οποίο με τη σειρά του  
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θα σας εισαγάγει σε ένα νέο τρόπο ζωής, με κανόνες και ηθικούς νόμους που 

απαιτούν γρήγορη προσαρμογή.  

 

Σε αυτή την προσπάθεια δεν θα είσαστε μόνοι. Να θυμάστε ότι με την 

κατάταξή σας στην Εθνική Φρουρά, γίνεσθε μέλη της στρατιωτικής οικογένειας. Οι 

Διοικητές και τo προσωπικό των Μονάδων, θα σας βοηθήσουν να ενταχθείτε με  τον 

καλύτερο τρόπο σε αυτή την οικογένεια. Σας υποδέχθηκαν και είναι εδώ για να σας 

συμπαρασταθούν στις αγωνίες και τους προβληματισμούς τόσο των δικών σας, όσο 

και των γονέων σας. Είμαι βέβαιος ότι θα ανταπεξέλθετε στην αποστολή σας 

καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας σας. 

 

Στρατιώτες, ναύτες και σμηνίτες της Εθνικής Φρουράς, 

 

 Η, επί 47 έτη, παρουσία κατοχικού στρατού στο νησί και η συνεχώς 

εξελισσόμενη τουρκική προκλητικότητα, με την οποία θίγονται ζωτικά μας 

συμφέροντα, επιβάλλει τη συνεχή ετοιμότητά μας να προασπίσουμε την εθνική 

κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της πατρίδας μας.   

 

Δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι πάνω από το 36% της Κύπρου είναι υπό εχθρική 

κατοχή. Το βλέμμα μας καθημερινά είναι στραμμένο στον Πενταδάκτυλο, στη 

Μόρφου και στα Βαρώσια, πόθος και στόχος μας είναι να δούμε ελεύθερη την 

κυπριακή γη. Σε αυτόν τον κοινό Ιερό Σκοπό δεσμευόμαστε όλοι. 

 

Έχουμε την τιμή, ως στρατιωτικοί, η πατρίδα να μας εμπιστεύεται την 

υπεράσπισή της. Στην προσπάθεια μας αυτή έχουμε την υποστήριξη της Πολιτείας 

και τη συμπαράσταση  της Εκκλησίας. Ο σημαντικότερος όμως αρωγός του 

έργου μας είναι η αγάπη, η εμπιστοσύνη και η στήριξη των Κυπρίων πολιτών. 

Οφείλουμε να ανταποδώσουμε τα αισθήματα αυτά. Τους διαβεβαιώνουμε ότι η 

ασφάλεια της πατρίδας μας βρίσκεται στα χέρια ικανών και αποφασισμένων 

στρατιωτών.  

 

Νέοι Εθνοφρουροί, οι γονείς σας πρέπει να είναι υπερήφανοι για εσάς γιατί 

πλέον καλείστε αντικαθιστώντας την 2020 ΕΣΣΟ, να είστε συμμέτοχοι στην κοινή 

μας επιδίωξη να δυναμώσουμε και να ενισχύσουμε την Εθνική Φρουρά, 

συναισθανόμενοι «πλείω δε καὶ ἀρείω ὅσης ἂν παραδέξωμαι». 

 

Με αυτές τις σκέψεις και ευχόμενος ο Πανάγαθος Θεός, η Υπεραγία Θεοτόκος 

και οι Προστάτες των Όπλων μας να σας φωτίζουν κατά τη διάρκεια της 

στρατιωτικής σας θητείας, σας καλώ να αναφωνήσετε:   

                                                                  Ζήτω το Έθνος 
            Ζήτω η Κύπρος  
             Ζήτω η Εθνική Φρουρά 
              

      Αντιστράτηγος Δημόκριτος Ζερβάκης 
         Αρχηγός 


