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ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ ΑΡΧΗΓΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ 
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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 ηθικές αξίες και τις παραδόσεις του έθνους μας, εορτάζουμε 

σήμερα με λαμπρότητα και θρησκευτική ευλάβεια τη γέννηση της Υπεραγίας 

Θεοτόκου, μητέρας του Ιησού Χριστού και Προστάτιδας πλέον, των Ενόπλων 

Δυνάμεων της Κυπριακής Δημοκρατίας, μετά από απόφαση της Ιεράς Συνόδου 

της Εκκλησίας της Κύπρου.  

 

Η σημερινή μέρα, αποτελεί μέρα γιορτής των Ενόπλων Δυνάμεων, μέρα 

γιορτής για τα στρατευμένα νιάτα της Κύπρου μας, καθώς και ημέρα γιορτής για το 

παρόν και το μέλλον της πατρίδας μας. Τιμούμε σήμερα με εθνική υπερηφάνεια, 

τους αθάνατους ήρωες και μάρτυρες της φυλής μας, που θυσιάστηκαν για την 

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

 

Γυναίκες και Άνδρες της Εθνικής Φρουράς, 

 

Η Κύπρος μας, εξακολουθεί σήμερα να ευρίσκεται υπό κατοχή, διερχόμενη  

μίας περιόδου πολλαπλών, αυξανομένων και πολυδιάστατων προκλήσεων. Σε 

αυτό το ασταθές περιβάλλον, καλούμαστε ως Εθνική Φρουρά να παρακολουθούμε 

τις εξελίξεις και να προσαρμοζόμαστε ταχέως, ώστε να αποτελούμε το πλέον 

αξιόπιστο μέσο, για την υλοποίηση των πολιτικό-στρατηγικών επιδιώξεων της 

Κυπριακής Δημοκρατίας.  

 

Η επί 47 και πλέον έτη, ύπαρξη κατοχικού στρατού και η συνεχώς 

εξελισσόμενη τουρκική προκλητικότητα, με την οποία θίγονται τα στρατηγικά μας 

συμφέροντα, επιβάλλει τη συνεχή ετοιμότητά μας, για προάσπιση της εθνικής 

κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της πατρίδας μας.   

 

Η συνεχιζόμενη προκλητική συμπεριφορά της Τουρκίας στην ευρύτερη 

περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, απαιτεί αυξημένη επαγρύπνηση και 

ετοιμότητα. Μέσω της προώθησης πολυμερών συνεργασιών με χώρες που έχουν 

κοινά συμφέροντα στην περιοχή, οι οποίες διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στη 

δημιουργία συνθηκών ασφάλειας, ειρήνης και σταθερότητας, ενισχύεται ο ρόλος 
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της Εθνικής Φρουράς, ως ισχυρού παράγοντα διαχείρισης κρίσεως και 

συνεισφορέα ασφαλείας.  

 

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. Οφείλουμε να ανταποδώσουμε τα αισθήματα εμπιστοσύνης των 

Κύπριων Πολιτών και τη στήριξη της Πολιτείας. Τους διαβεβαιώνουμε ότι η 

ασφάλεια της Πατρίδας μας ευρίσκεται στα χέρια ικανών και αποφασισμένων 

στελεχών και οπλιτών, ανδρών και γυναικών. 

 

Διακηρύσσουμε προς κάθε κατεύθυνση ότι η Εθνική Φρουρά, έχει την 

ικανότητα, τη θέληση και την αποφασιστικότητα, να προστατεύσει τα εθνικά δίκαια 

από κάθε επιβουλή. Ανανεώνουμε την υπόσχεσή μας, ότι θα συνεχίσουμε την 

πορεία μας στηριζόμενοι στα ιερά ιδανικά της ελευθερίας και της δημοκρατίας, τα 

οποία ανέκαθεν οδηγούσαν τα βήματα του Έθνους μας, στη μακραίωνη ιστορία 

του.  

 

Γυναίκες και Άνδρες της Εθνικής Φρουράς, 

 

Ατενίζοντας με σεβασμό τις Πολεμικές μας Σημαίες και την εικόνα της 

Υπερμάχου Στρατηγού που τιμούμε σήμερα, πρέπει να νιώθουμε περήφανοι για 

την Εθνική Φρουρά. Έχουμε χρέος να συνεχίσουμε με ζήλο και αποφασιστικότητα 

το έργο μας και να : 

 

- Εργασθούμε για την επαύξηση των επιχειρησιακών μας 

δυνατοτήτων.  

 

- Συμμετέχουμε στα κοινά με δράσεις συνεισφέροντας στο κοινωνικό 

σύνολο. 

  

- Αναπτύξουμε συνεργασίες με τις ένοπλες δυνάμεις άλλων χωρών 

για την ενίσχυση της ασφάλειας και της σταθερότητας στην περιοχή μας. 

 

- Παραμείνουμε ισχυρή δύναμη αποτροπής κάθε απειλής, με την 

ισχυρή μας θέληση και την επιχειρησιακή μας ικανότητα. 

 

- Επαγρυπνούμε για την εξασφάλιση της εδαφικής ακεραιότητας της 

χώρας μας.  

 

 Μοναδικός και ιερός μας σκοπός είναι και θα παραμείνει, μια ελεύθερη και 

επανενωμένη Κύπρος. 
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 Με τις σκέψεις αυτές σας εύχομαι ολόψυχα, Χρόνια Πολλά υπό τη Σκέπη 

της Παναγίας μας, 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 

 


