
 
 

 

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ 

 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ 

 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/4 

 30 Αυγ 2022 

  

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ ΑΡΧΗΓΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ 

ΤΗΣ    ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΣΗ ΤΗΣ 2021 ΕΣΣΟ 

 

Στρατιώτες, Ναύτες και Σμηνίτες της 2021 ΕΣΣΟ, 

 

   Σε λίγες μέρες θα έχετε εκπληρώσει την υποχρέωση της στρατιωτικής σας 

υπηρεσίας, η οποία δεν αποτελεί μόνο συνταγματική υποχρέωση, αλλά ιερό 

καθήκον προς την πατρίδα και συνάμα ύψιστη τιμή, που παρέχει τη δυνατότητα 

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

της πατρίδας του. 

 

 Αμέσως μετά την αποφοίτησή σας από το σχολείο ακολούθησε η ένταξή σας 

στην Εθνική Φρουρά, η οποία  αποτέλεσε για τους περισσότερους από εσάς την 

πρώτη φορά που βρεθήκατε έξω από τον προστατευτικό περιβάλλον της 

οικογένειας. Δοκιμάσατε τις αντοχές σας στο δύσκολο στάδιο της προσαρμογής στη 

στρατιωτική ζωή και ενταχθήκατε σε ένα πρωτόγνωρο και απαιτητικό περιβάλλον.  

 

Ανταποκριθήκατε με επιτυχία στην εκπαίδευση, καταστήσατε τους εαυτούς 

σας μαχητές και γνώστες της τακτικής και συνδράματε στην αύξηση της μαχητικής 

ικανότητας της Εθνικής Φρουράς.  

 

Προς τούτο, σας συγχαίρω και σας ευχαριστώ που και εσείς, όπως και όλοι 

οι προκάτοχοι σας, αλλά και οι πατεράδες καθώς και οι παππούδες σας συνδράματε 

κατά τη διάρκεια της θητείας σας, στην εκτέλεση της αποστολής της Εθνικής 

Φρουράς.  

 

Απευθυνόμενος στους γονείς και στις οικογένειες σας. 

 

            Να είστε υπερήφανοι για τα παιδιά σας και να καμαρώνετε που υπηρέτησαν 

την πατρίδα. Η στρατιωτική θητεία αποτέλεσε μία χρήσιμη εμπειρία που τους 

πρόσφερε πολύτιμα εφόδια για τη μετέπειτα ζωή τους. 

 

            Σας τους παραδίνουμε πιο ώριμους και πιο δυνατούς ψυχικά, λόγω της 

εμπειρίας που απέκτησαν στη στρατιωτική ζωή, αλλά και έτοιμους να συνεχίσουν 

τη διαδρομή τους ως πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, στην οποία θα 

συνδράμουν με τον τρόπο που αυτοί θα επιλέξουν να αποτελούν ενεργά μέλη 

αυτής.   
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Το ότι σε λίγες ημέρες ολοκληρώνουν τη θητεία τους οφείλεται σε μεγάλο 

βαθμό σε εσάς, στον τρόπο που τους μεγαλώσατε και στον υποστηρικτικό ρόλο που 

διετελέσατε για να την ολοκληρώσουν επιτυχώς. 

 

Αγαπητοί Εθνοφρουροί της 2021 ΕΣΣΟ, 

 

Το καθήκον προς την Πατρίδα δεν τελειώνει με την ολοκλήρωση της θητείας 

σας. Η 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. 

 

Θα συνεχίσετε να είστε συμμέτοχοι και αρωγοί ως έφεδροι στην κοινή μας 

επιδίωξη να δυναμώσουμε και να ενισχύσουμε την Εθνική Φρουρά. 

 

Σας αναμένουμε με ζήλο και  ευσυνειδησία να εκπληρώσετε και την εφεδρική 

σας υποχρέωση και ανταποκριθείτε στο κάλεσμα της Πατρίδας. Προς τούτο θα σας 

αναμένουμε και θα σας υποδεχθούμε με ιδιαίτερη χαρά στα Στρατόπεδα και στα 

Πεδία Βολών και Ασκήσεων.  

 

Τέλος, εύχομαι ολόψυχα να έχετε υγεία, καλή απόλυση, καλή αρχή και 

πρόοδο στην περαιτέρω ζωή σας. Σας προτρέπω να γίνεται καλοί και χρήσιμοι 

πολίτες για την κοινωνία και να συνεχίσετε να γεμίζετε τους γονείς σας με 

υπερηφάνεια, για ότι και αν κάνετε.  

 

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

και οι Προστάτες των Όπλων μας να συνεχίσουν να φωτίζουν τα βήματα σας και 

στον πολιτικό σας βίο, σας καλώ να αναφωνήσετε:   

 

                                                               Ζήτω το Έθνος 
 
        Ζήτω η Κύπρος 
 
       Ζήτω η Εθνική Φρουρά 
 

Ζήτω η 2021 ΕΣΣΟ 
       

 
Αντιστράτηγος Δημόκριτος Ζερβάκης 

   Αρχηγός 


