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    ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/4 

        Σεπ 2021 

 

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ ΑΡΧΗΓΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ 

ΤΗΣ 1ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021 

 

Αξιωματικοί, Υπαξιωματικοί, Μαθητές Στρατιωτικών Σχολών, 

Συμβασιούχοι Οπλίτες, Στρατιώτες, Ναύτες, Σμηνίτες, Έφεδροι 

Εθνοφύλακες, Πολιτικό Προσωπικό, Άνδρες και Γυναίκες της Εθνικής 

Φρουράς. 

 

Με ιδιαίτερη υπερηφάνεια και συγκίνηση, εορτάζουμε σήμερα την 61η 

Επέτειο Ανακήρυξης της Ανεξαρτησίας της Κύπρου, τιμώντας παράλληλα τη 

γενέθλιο ημέρα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σαν σήμερα, το 1960 η Κύπρος 

κέρδισε την ανεξαρτησία της, αναγνωρίστηκε ως ανεξάρτητο κράτος και εντάχθηκε 

επίσημα στην Κοινότητα των Εθνών ως Κυπριακή Δημοκρατία.  

 
Μετά από τρεις αιώνες Οθωμανικής κυριαρχίας και αγγλικής κατοχής, ο 

Κυπριακός Ελληνισμός με τον ένοπλο απελευθερωτικό αγώνα αποτίναξε τον 

σκληρό ζυγό της Αγγλικής αποικιοκρατίας. Παρά τη διεθνή τάση για ελευθερία των 

λαών από τις πάλαι ποτέ αποικιακές δυνάμεις, με την άσκηση του δικαιώματος της 

αυτοδιάθεσης, ο Κυπριακός Ελληνισμός δεν εφησυχάστηκε και πήρε την τύχη στα 

χέρια του.    

 

Σε μια περίοδο που οι διεθνείς οιωνοί ήταν αντίθετοι, δεν μπορεί να 

αμφισβητηθεί ότι, παρά τα λάθη που έγιναν, η τόλμη, ο ηρωισμός και η θυσία 

όσων συστρατεύτηκαν στον απελευθερωτικό αγώνα του 1955 – 1959, επέφεραν 

την απαλλαγή από την Αγγλική αποικιοκρατία και άλλαξαν τον γεωπολιτικό χάρτη 

της περιοχής, οδηγώντας στην ανεξαρτησία της Κύπρου με την ίδρυση 

ανεξάρτητου και κυρίαρχου κράτους. Ο αγώνας ωστόσο δεν ήταν εύκολος. Η 

Κύπρος πλήρωσε με αίμα την ελευθερία της, όπως άλλωστε επιβάλλει η ιστορική 

μοίρα του ελληνισμού.   

 

Αποτέλεσμα του αποφασιστικού και ανυποχώρητου αγώνα του κυπριακού 

λαού ήταν η υπογραφή της Συνθήκης Ζυρίχης - Λονδίνου τον Φεβρουάριο του 

1959 οι οποίες αποτέλεσαν το πλαίσιο της ελεύθερης διακυβέρνηση του 

κυπριακού λαού. Η επίσημη τελετή της εγκαθίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας, 

πραγματοποιήθηκε στις 16 Αυγούστου 1960 στη Λευκωσία ημέρα η οποία 

αποτέλεσε τον τερματισμό της αποικιοκρατίας στην Κύπρο. 

 

Η Κύπρος ως μέλος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, του Συμβουλίου 

της Ευρώπης και άλλων διεθνών οργανισμών, ιδρυτικό μέλος του Κινήματος των 

Αδεσμεύτων και στη συνέχεια ενταγμένη στη μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια ως 

κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πορεύεται σταθερά στο διεθνές 
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στερέωμα,  συμμετέχοντας σε ισχυρές συμμαχίες και λειτουργώντας ως πυλώνας 

ισορροπίας και σταθερότητας στην ευαίσθητη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. 

 

Από τα πρώτα χρόνια της σύστασης της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο δρόμος 

δεν ήταν ποτέ ανεμπόδιστος και ευκολοδιάβατος και η πορεία της σημαδεύτηκε 

από έντονες αναταραχές, συγκρούσεις και εξωτερικές παρεμβάσεις, με 

αποκορύφωμα την Τουρκική εισβολή και τον ξεριζωμό του πληθυσμού από τις 

πατρογονικές του εστίες. 

 

Άνδρες και Γυναίκες της Εθνικής Φρουράς 

 

 Σήμερα, κατά παράβαση κάθε αρχής του Διεθνούς Δικαίου, το 37% 

περίπου του εδάφους μας κατέχεται παράνομα και εποικείται συστηματικά, ενώ 

συνεχώς η Τουρκία αμφισβητεί και παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα της 

Κυπριακής Δημοκρατίας. Η συνεχιζόμενη προκλητική συμπεριφορά της Τουρκίας, 

με την άνευ προηγουμένου στρατικοποίηση της περιοχής της Ανατολικής 

Μεσογείου, επιβάλλει τη συνεχή ετοιμότητά μας ως Εθνική Φρουρά, για να 

προασπίσουμε την εθνική κυριαρχία. 

 

Πέραν όμως των προκλήσεων ασφαλείας που προκύπτουν από την 

τουρκική συμπεριφορά, η Κύπρος έχει να αντιμετωπίσει και άλλες προκλήσεις που 

προκύπτουν από την αστάθεια που επικρατεί στην ευρύτερη περιοχή. Στο πλαίσιο 

αυτό αναπτύσσουμε διεθνείς συνεργασίες και λειτουργούμε ως πυλώνας 

ασφάλειας και σταθερότητας στην κρίσιμη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. 

 

Οι διαρκείς προκλήσεις βρίσκουν την Εθνική Φρουρά ικανή και 

αποφασισμένη να υπερασπιστεί την ακεραιότητα και την εδαφική ανεξαρτησία της 

Κυπριακής Δημοκρατίας. Ως Εθνική Φρουρά παρακολουθούμε τις εξελίξεις και 

προσαρμοζόμαστε έγκαιρα, ώστε να επαυξήσουμε την αποτρεπτική μας ισχύ, 

αποτελώντας παράλληλα μέσο για την υλοποίηση των πολιτικο-στρατιωτικών 

επιδιώξεων της Κυπριακής Δημοκρατίας, στον τομέα της άμυνας και της 

ασφάλειας.  

 

  Σας καλώ σήμερα, αντλώντας έμπνευση από τους ένδοξους ήρωες του 

Έθνους μας, να μείνουμε όσο ποτέ άλλοτε προσηλωμένοι στο καθήκον και την 

αποστολή μας.  

 

          Την ελευθερία δε σου τη χαρίζει κανείς, εάν εσύ δεν την κρατήσεις με τη 

δύναμή σου. Κανείς δεν θα πολεμήσει για εμάς. Ο δρόμος του αγώνα και της 

θυσίας δε σταματάει ποτέ και καθήκον μας είναι να φανούμε αντάξιοι του ιστορικού 

χρέους που μας κληροδότησαν οι πρόγονοί μας. 

 

Εκφράζοντας το θαυμασμό και την ευγνωμοσύνη μας προς τους ηρωικούς 

αγωνιστές της Ελευθερίας, για όσα μας έχουν χαρίσει με τις θυσίες τους, 

περήφανοι συνεχιστές τους, ευλαβείς προσκυνητές μπροστά στους τάφους τους 

στα φυλακισμένα μνήματα, σας καλώ να αναφωνήσουμε: 
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          Ζήτω το Έθνος   

 

              Ζήτω η Κύπρος 

 

                  Ζήτω η Εθνική Φρουρά 

 

                        Ζήτω η Ελευθερία 

 

 

 

 

 Αντγος Δημόκριτος Ζερβάκης 

 Αρχηγός 

 


