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ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ 

ΑΡΧΗΓΟΥ ΓΕΕΦ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ  

ΑΝΘΥΠΟΛΟΧΑΓΩΝ – ΑΝΘΥΠΟΣΜΗΝΑΓΩΝ - ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ 

 

Νέοι Ανθυπολοχαγοί, Σημαιοφόροι, Ανθυποσμηναγοί,  

 

 Σήμερα υπό τη σκέπη της Υπεραγίας Θεοτόκου και παρουσία της Πολιτικής 

και Στρατιωτικής Ηγεσίας, συγγενών και φίλων σας, δώσατε τη νενομισμένη 

διαβεβαίωση πίστης στην Πατρίδα. 

 

 Μετά από την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών σας στα Ανώτατα 

Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας, εντάσσεστε και επίσημα στην οικογένεια της 

Εθνικής Φρουράς. 

 

 Πριν από τέσσερα χρόνια περάσατε την Πύλη της Στρατιωτικής Σχολής 

Ευελπίδων, Σχολής Ικάρων και Σχολής Ναυτικών Δοκίμων ως μαθητές. Σήμερα σας 

υποδεχόμαστε έτοιμους Αξιωματικούς. 

 

 Η Σχολή σας προίκισε με τα εφόδια που απαιτούνται για να αντεπεξέλθετε 

στη δύσκολη αποστολή σας και στα καθήκοντα που θα σας ανατεθούν. Σας 

μετέδωσε γνώση για τη στρατιωτική επιστήμη αλλά και ακαδημαϊκή μόρφωση 

ανωτάτου επιπέδου, μαζί με κοινωνική παιδεία και αγωγή. 

 

 Σας δόθηκαν όλα τα πνευματικά εφόδια για να καταστείτε ικανοί ηγήτορες, 

με όραμα για το μέλλον της Εθνικής Φρουράς, εμπνέοντας το προσωπικό το 

οποίο θα κληθείτε να διοικήσετε. 

 

Νέοι Αξιωματικοί, 

 

 Κορυφαία αποστολή σας αποτελεί στο εξής η υπεράσπιση της ελευθερίας 

και της εδαφικής ακεραιότητας της Κύπρου. Με σκληρή και μεθοδευμένη 

εργασία, συνειδητή πειθαρχία, πιστή εφαρμογή των κανονισμών και διαταγών, 

προσήλωση στα δημοκρατικά ιδεώδη και υπακοή στο Σύνταγμα, καλείστε να 

υπηρετείτε ενσυνείδητα αυτή την αποστολή. 

 

 Αντλείστε έμπνευση από τους πρόγονους Αξιωματικούς μας, που σφράγισαν 

με το παράδειγμα τους την Ιστορία μας. Καλλιεργείτε καθημερινά τη φυσική και 

ψυχική σας αντοχή, για να είστε ικανοί να ανταποκριθείτε με επιτυχία σε συνθήκες 

παρατεταμένης προσπάθειας, στερήσεων και κακουχιών, όταν και αν χρειαστεί. 

 

 Διοικείστε με σωφροσύνη, ικανοί να εμπνέετε κι εσείς με τον χαρακτήρα σας 

και να διδάσκετε με το Παράδειγμα σας. Αναπτύξτε τις ηγετικές σας ικανότητες 

έχοντας συνείδηση ότι θα διοικείτε ανθρώπους που θα οδηγήσετε στη μάχη, στη 

νίκη και, αν απαιτηθεί, στη Θυσία. Να έχετε Πάθος και οι δυσκολίες ακόμη να 

αντιμετωπίζονται με Χαμόγελο. 
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 Καλλιεργείστε σε βάθος όλες τις Στρατιωτικές Αρετές, την Τιμή, το Θάρρος, 

την Αφοσίωση, την Υγιή Φιλοδοξία και τον Επαγγελματισμό.  

 -Την τιμή, που απαιτεί από τον καθένα μας να είμαστε παραδείγματα προς 

τους υφισταμένους, να εμμένουμε σε έναν κώδικα προσωπικής ακεραιότητας και 

ηθικής και να αναλαμβάνουμε την ευθύνη των πράξεων μας.  

 -Το Θάρρος, να πειθαρχούμε ενσυνείδητα, να ακούμε τη φωνή της 

συνειδήσεως και να πράττουμε το ορθό και όχι το αρεστό ή το τί κάνουν οι άλλοι, να 

λέμε την αλήθεια, ακόμα και όταν αυτή έρχεται σε αντίθεση με το προσωπικό μας 

συμφέρον.  

 -Την αφοσίωση, που απαιτεί θυσίες, ανιδιοτελή διάθεση του εαυτού μας και 

μια συνεχή προσπάθεια αυτοαξιολόγησης και αυτοβελτίωσης.  

 -Την υγιή φιλοδοξία και ευγενή άμιλλα μεταξύ σας, η οποία θα σας 

αποφέρει προσωπική, κοινωνική και υπηρεσιακή καταξίωση.  

 -Τον επαγγελματισμό, ο οποίος θεμελειώνεται με τη συνεχή επαγγελματική 

κατάρτιση, το ζήλο και το πνεύμα ανησυχίας για την υπηρεσία. Να είστε μέρος της 

Λύσης  και όχι του Προβλήματος. 

 Να κοιτάτε πάντα μπροστά και ψηλά, σκεπτόμενοι ότι σε 30 χρόνια κάποιοι 

από εσάς θα διοικούν την Εθνική Φρουρά. 

 

Νέοι Αξιωματικοί της Εθνικής Φρουράς, 

 

 Επιλέξατε μια δύσκολη και απαιτητική διαδρομή. Δεσμεύομαι, όπως και οι 

Δκτές σας, απέναντί σας, να εξασφαλίσω όλες εκείνες τις συνθήκες, που θα 

επιτρέψουν να αφοσιωθείτε απερίσπαστοι στην αποστολή σας. Στην κοινή μας 

προσπάθεια, θα βρίσκομαι διαρκώς δίπλα σας, να αφουγκράζομαι δυσχέρειες και 

προβλήματα και να συνδράμω με κάθε μέσο στην επίλυση τους.  

 

 Ο πήχης είναι ψηλά. Η Εθνική Φρουρά συνεχώς εξελίσσεται, εκπαιδεύεται, 

εξοπλίζεται, συμμετέχει σε περιφερειακές αμυντικές συνεργασίες, αναλαμβάνοντας 

σημαντικό ρόλο, ως ισχυρού παράγοντα διαχείρισης κρίσεων και συνεισφορέα 

ασφάλειας. 

 

 Η επί 47 έτη κατοχή της νήσου και η συνεχώς εξελισσόμενη τουρκική 

προκλητικότητα, επιβάλλουν τη συνεχή ετοιμότητα μας, να προασπίσουμε την 

εθνική μας κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Πατρίδας μας. Με το δικό 

σας εύτολμο θάρρος, την επινοητικότητα, τη φρόνηση και τη γενναιότητα, θα 

επαυξηθεί το αξιόμαχο της Εθνικής φρουράς, εξασφαλίζοντας την Αποτροπή και 

αν αποτύχει, επιτυγχάνοντας τη Νίκη. 

 

 Πρέπει να επιδιώκουμε: 

 Από τον εαυτό μας, να αισθάνεται Υπερήφανος για την ιδιότητα του και να 

παραμένει προσηλωμένος σε αυτή. 

 Από τους φίλους, να μας Σέβονται. 

 Από τον αντίπαλο, να μας Φοβάται. 
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 Σε όλη την διαδρομή να κρατάτε μέσα σας τα λόγια του μακεδονομάχου 

Παύλου Μελά, που απευθύνει και σήμερα σε σας: 

 «Η ζωή είναι πόλεμος. Η γη σου είναι φρούριο και χρέος σου η νίκη. Πολέμα 

για τα ιδανικά σου, για τα ελληνικά ιδανικά του ανθρωπισμού.» 

 

 Κρατείστε ακόμη στην καρδιά σας, τα λόγια του Ναύαρχου Κουντουριώτη, 

με τα οποία οπλίστηκαν οι άνδρες του και αξιώθηκαν να ελευθερώσουν ένα – ένα 

τα ελληνικά νησιά: 

 «Πίστη στο Θεό, πίστη στο Έθνος, πίστη στη Νίκη! Πρέπει να φανούμε 

αντάξιοι των προγόνων μας» 

 

 Με τις σκέψεις αυτές σας καλωσορίζω στην Εθνική Φρουρά και σας καλώ να 

χαράξουμε μαζί την πορεία της, υλοποιώντας το  

 «…πλείω δε και αρείω όσης αν παραδέξομαι»,  

 έχοντας ως οδηγό τη ρήση ενός μεγάλου κρητικού  

 «Ν’ αγαπάς την ευθύνη. Να λες: Εγώ, εγώ μονάχος μου έχω χρέος να 

σώσω τη γης. Αν δεν σωθεί, εγώ φταίω.».  

 

 Ευχόμενος η Χάρις του Κυρίου να είναι πλούσια προς εσάς και τις οικογένειες 

σας, να φωτίζει και να καθοδηγεί τα βήματα σας, σας καλώ να αναφωνήσετε: 

  

  Ζήτω το Έθνος 

 

  Ζήτω η Κύπρος 

 

  Ζήτω η Εθνική Φρουρά 

 

 Αντιστράτηγος Δημόκριτος Ζερβάκης 

Αρχηγός 

   


