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ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΟΥ ΓΕΝΕΣΙΟΥ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ – 

ΠΡΟΣΤΑΤΙΔΑΣ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ 

 

Αξιωματικοί, Υπαξιωματικοί, Συμβασιούχοι Οπλίτες, Στρατιώτες, 

Ναύτες, Σμηνίτες, Έφεδροι, Εθνοφύλακες και Πολιτικό Προσωπικό της 

Εθνικής Φρουράς 

 

Πιστοί στις αξίες και τις παραδόσεις του έθνους μας, εορτάζουμε σήμερα με 

λαμπρότητα και πνευματική ευφροσύνη «το γενέθλιον της υπεραγίας δεσποίνης 

ημών Θεοτόκου», τη γέννηση, δηλαδή της μητέρας του Ιησού Χριστού και 

Προστάτιδας των Ενόπλων Δυνάμεων της Κύπρου. Με απόφαση της Ιεράς 

Συνόδου της Εκκλησίας της Κύπρου, κάθε 8η Σεπτεμβρίου τιμούμε την Παναγία 

μας ως Προστάτιδα των Ενόπλων Δυνάμεων και συνεορτάζουμε σήμερα ως 

Εθνική Φρουρά κι εμείς μαζί της. 

 

Η συγκεκριμένη μέρα αποτελεί  μέρα γιορτής των Ενόπλων Δυνάμεων της 

χώρας μας, ημέρα γιορτής για τα στρατευμένα νιάτα του λαού μας, ημέρα γιορτής 

για το παρόν και το μέλλον του τόπου μας. Παράλληλα, τιμούμε σήμερα όλους 

εκείνους, που με το αίμα τους και την αγάπη προς την πατρίδα, αγωνίστηκαν για 

την ελευθερία, την ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα της χώρας μας. 

 

Άνδρες και Γυναίκες της Εθνικής Φρουράς, 

 

Σε μια περίοδο πολλαπλών, πολυεπίπεδων και πολυδιάστατων 

προκλήσεων, καλούμαστε ως Εθνική Φρουρά να παρακολουθούμε τις εξελίξεις και 

να προσαρμοζόμαστε έγκαιρα ώστε να αποτελούμε ένα αξιόπιστο μέσο για την 

υλοποίηση των πολιτικό-στρατηγικών επιδιώξεων της Κυπριακής Δημοκρατίας.  

 

Η γεωγραφία, μάς έχει ορίσει να ευρισκόμαστε στο κέντρο ενός τριγώνου 

αστάθειας. Η συνεχιζόμενη προκλητική συμπεριφορά της Τουρκίας στην ευρύτερη 

περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου έρχεται να επιβεβαιώσει αυτή τη διαπίστωση.  

Με τη προώθηση πολυμερών συνεργασιών με χώρες που έχουν κοινά 

συμφέροντα στην περιοχή, οι οποίες διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στη 

δημιουργία συνθηκών ασφάλειας, ειρήνης και σταθερότητας στην Ανατολική 

Μεσόγειο ο ρόλος των Ενόπλων Δυνάμεων, ως ισχυρού παράγοντα διαχείρισης 

κρίσεων και συνεισφορέα ασφάλειας καθίσταται αναγκαίος.  
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Όπως άλλωστε καταδεικνύουν οι τελευταίες εξελίξεις, η κύρια Απειλή 

προέρχεται από την Τουρκία. Η επί, 46 και πλέον έτη, ύπαρξη κατοχικού στρατού 

και η συνεχώς εξελισσόμενη τουρκική προκλητικότητα, με την οποία θίγονται 

ζωτικά μας συμφέροντα, επιβάλλει τη συνεχή ετοιμότητα μας να προασπίσουμε 

την εθνική κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της πατρίδας μας.   

 

Αξιωματικοί, Υπαξιωματικοί, Συμβασιούχοι Οπλίτες, Στρατιώτες, 

Ναύτες, Σμηνίτες, Έφεδροι, Εθνοφύλακες και Πολιτικό Προσωπικό της 

Εθνικής Φρουράς, 

 

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

υπεράσπισή της. Έχουμε την ευθύνη και οφείλουμε να ανταποδώσουμε τα 

αισθήματα εμπιστοσύνης των Κύπριων Πολιτών και τη στήριξη της Πολιτείας. 

Τους διαβεβαιώνουμε ότι η ασφάλεια της Πατρίδας μας βρίσκεται στα χέρια 

ικανών και αποφασισμένων στελεχών. 

 

Διακηρύσσουμε προς κάθε κατεύθυνση ότι η Εθνική Φρουρά μας έχει την 

ικανότητα και την αποφασιστικότητα να φανεί αντάξια των έργων και των θυσιών 

τους και να προστατεύσει τα εθνικά δίκαια από κάθε επιβουλή. Ανανεώνουμε την 

υπόσχεσή μας ότι θα συνεχίσουμε την πορεία μας στηριζόμενοι στα πανάρχαια 

ιδανικά της ελευθερίας και της δημοκρατίας τα οποία ανέκαθεν οδηγούσαν τα 

βήματα του Έθνους μας στη μακραίωνη ιστορία του.  

 

Ατενίζοντας με σεβασμό τις Πολεμικές μας Σημαίες και την εικόνα της 

Υπεραγίας Θεοτόκου που τιμούμε σήμερα πρέπει να νιώθουμε περήφανοι για την 

Εθνική Φρουρά. Σας προσκαλώ να συνεχίσουμε με αποφασιστικότητα και υψηλό 

φρόνημα για τη (ν): 

 

- Συνεχή εκπαίδευση με σκοπό την διατήρηση και επαύξηση των 

επιχειρησιακών μας δυνατοτήτων.  

 

- Συμμετοχή στα κοινά με διάφορές δράσεις με σκοπό την 

προσφορά στο κοινωνικό σύνολο. 

  

- Επίτευξη συνεργασιών με τις Ένοπλες Δυνάμεις άλλων χωρών με 

σκοπό τη διατήρηση και ενίσχυση της ασφάλειας και της σταθερότητας στην 

περιοχή μας. 

 

- Αποτροπή κάθε απειλής με την ισχυρή μας θέληση και την 

επιχειρησιακή μας ικανότητα. 

 

- Επαγρύπνηση με σκοπό την εξασφάλιση της εδαφικής 

ακεραιότητας της χώρας μας.  
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 Με αυτές τις σκέψεις σας εύχομαι ολόψυχα Χρόνια Πολλά υπό τη Σκέπη 

της Παναγίας μας, με πλούσια την ευλογία του Θεού σε εσάς και τις οικογένειές 

σας και σας καλώ να αναφωνήσουμε: 

 

Ζήτω το Έθνος 

Ζήτω η Κύπρος 

Ζήτω η Εθνική Φρουρά 

 

Αντιστράτηγος Δημόκριτος Ζερβάκης 

Αρχηγός 

 


