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                        ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ 

 

Νέοι Υπαξιωματικοί της Εθνικής Φρουράς, 

 

 Με τη διαβεβαίωση που δώσατε πριν από λίγο ενώπιον των ιερών μας 

συμβόλων, των πολιτικών και στρατιωτικών αρχών, εντάσσεσθε επίσημα στις 

τάξεις της Εθνικής Φρουράς.  
 
 Μετά από την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών σας στις Στρατιωτικές 

Σχολές, ξεκινά ένα νέο κεφάλαιο το οποίο θα αφορά τη στρατιωτική σας 

σταδιοδρομία, ως μόνιμα, πλέον, στελέχη της Εθνικής Φρουράς. 

 

 Η επιτυχής πορεία σε αυτό το νέο δρόμο που ανοίγεται μπροστά σας 

απαιτεί την καλλιέργεια σωστού «οράματος», κάτι που προϋποθέτει γνώση της 

αποστολής και ανάπτυξη των απαιτούμενων πνευματικών αρετών για την 

επίτευξή της. Η καλλιέργεια του οράματος, θα αποτελέσει την πυξίδα για την 

επίτευξη των στόχων σας αλλά παράλληλα θα αποτελέσει την κινητήρια δύναμη 

σε αυτή τη διαδρομή.       

 

Νέοι Υπαξιωματικοί,  

 

 Θα πρέπει να έχετε κατά νου ότι κορυφαία αποστολή σας αποτελεί στο 

εξής η υπεράσπιση της ελευθερίας, της ανεξαρτησίας και της εδαφικής 

ακεραιότητας της Κύπρου. 

 

Με σκληρή και μεθοδευμένη εργασία, συνειδητή πειθαρχία, πιστή εφαρμογή 

των κανονισμών και των διαταγών, προσήλωση στα δημοκρατικά ιδεώδη και 

υπακοή στο Σύνταγμα και την έννομη τάξη, καλείσθε να υπηρετείτε ευσυνείδητα 

αυτή την αποστολή. 

 

Καλείσθε να καλλιεργήσετε σε βάθος πνευματικές αρετές όπως, η τιμή, το 

θάρρος, η υγιής φιλοδοξία και η αφοσίωση και να επικεντρώσετε την 

ενεργητικότητά σας στην εκτέλεση της αποστολής σας, πιστοί στον, προς την 

Πατρίδα, όρκο. 

 

Παράλληλα, πρέπει να έχετε διευρυμένους ορίζοντες, πρωτοβουλία, 

αυτοπεποίθηση, κατάλληλη επαγγελματική συγκρότηση ώστε, σύμφωνα με την 

Πρόθεση του προϊσταμένου σας, να αντιμετωπίσετε το απρόβλεπτο. Το 

αυτονόητο δεν αποτελεί ζητούμενο. Πρέπει να καταπολεμήσουμε τη 
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«ΡΟΥΤΙΝΑ», τη «ΣΥΝΗΘΕΙΑ», πρέπει να πετύχουμε και θα πετύχουμε. 

Πρέπει να επιδιώξετε : 

 

- Από τον εαυτό σας, να αισθάνεται υπερήφανος για την ιδιότητά του και 

να παραμένει προσηλωμένος σε αυτή. 

 

- Από τους φίλους, να σας σέβονται. 

 

- Από τον αντίπαλο, να σας φοβάται. 

 

Νέοι Υπαξιωματικοί,  

 

             Οι Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών της Ελλάδος σας 

προίκισαν με τα εφόδια που είναι απαιτούμενα για να ανταπεξέλθετε στα 

καθήκοντα που θα σας ανατεθούν. Σας μετέδωσαν γνώση για τη στρατιωτική, 

ναυτική και αεροπορική επιστήμη, ακαδημαϊκή μόρφωση, κοινωνική παιδεία και 

αγωγή αλλά και αγάπη για το στρατιωτικό επάγγελμα.      

 

             Σας δόθηκαν όλα τα εφόδια για να καταστείτε μικροί ηγήτορες, με 

επαγγελματική και επιστημονική κατάρτιση, με γνώση του αντικειμένου σας και της 

αποστολής σας. Ως υπαξιωματικοί θα καταστείτε ο συνδετικός κρίκος μεταξύ του 

στρατολογημένου προσωπικού και των διοικούντων Αξιωματικών. Ο ρόλος σας 

είναι νευραλγικός και από τη σωστή εκπλήρωσή του εξαρτάται η επιτυχία της 

αποστολής μας. 

 

    Σε αυτή την προσπάθεια, συνοδοιπόρους και αρωγούς θα έχετε τους 

Διοικητές σας και τα παλαιότερα στελέχη τα οποία θα σας βοηθήσουν με την 

εμπειρία τους και θα σας μεταδώσουν τις γνώσεις τους. 

 

    Ως Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς, θα βρίσκομαι διαρκώς δίπλα σας, να 

αφουγκράζομαι δυσχέρειες και προβλήματα και να συνδράμω με κάθε μέσο στην 

επίλυσή τους, αρωγός στις πρωτοβουλίες σας, καλός αγωγός των ιδεών σας, ως 

Αρχηγός, συνεργάτης  και συνάδελφος.  

 

Νέοι Υπαξιωματικοί, 

 

 Σε μια εποχή όπου δοκιμάζονται οι ηθικές αξίες και αρχές, πήρατε σε νεαρή 

ηλικία μια δύσκολη απόφαση και ενταχθήκατε σε ένα θεσμό που απαιτεί κόπο, 

αυταπάρνηση, υψηλά ιδανικά, γενναιότητα και αυτοθυσία.  

 

 Αναλαμβάνετε την υποχρέωση να βαδίσετε σε έναν καινούριο δρόμο, για 

τον οποίο πυξίδα θα αποτελεί το καθήκον και η ευθύνη να αναδείξετε τον εαυτό 

σας ως πρότυπο σωστού και φιλότιμου στρατιωτικού, πάντα έτοιμο να θέσει 

εαυτόν στη διάθεση της πατρίδας 

 

./. 
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Λοχίες, Κελευστές και Σμηνίες της Εθνικής Φρουράς, 

 

   Η επί 47 έτη ύπαρξη κατοχικού στρατού στο νησί μας 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.   

 

  Δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι πάνω από το 36% της Κύπρου είναι υπό 

εχθρική κατοχή. Το βλέμμα μας καθημερινά είναι στραμμένο στον Πενταδάκτυλο, 

πόθος και στόχος μας είναι να δούμε ελεύθερη την κυπριακή γη. Σε αυτόν τον 

κοινό ιερό στόχο δεσμευόμαστε όλοι. Αυτό αποτελεί το κοινό όραμά μας. 

 

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

υπεράσπισή της. Σημαντικότερος αρωγός του έργου μας είναι η αγάπη, η 

εμπιστοσύνη και η στήριξη των Κυπρίων πολιτών και γενικότερα της 

Πολιτείας. Οφείλουμε να ανταποδώσουμε τα αισθήματα αυτά. Τους 

διαβεβαιώνουμε ότι η ασφάλεια της πατρίδας μας βρίσκεται στα χέρια ικανών και 

αποφασισμένων στελεχών.  

  

           Με αυτές τις σκέψεις σας καλωσορίζω στην Εθνική Φρουρά, εύχομαι η 

Χάρις του Θεού να είναι πλούσια προς εσάς και τις οικογένειές σας, να φωτίζει και 

να καθοδηγεί το νέο σας ξεκίνημα, να σας χαρίζει υγεία και ευτυχία στη ζωή σας 

και σας καλώ να αναφωνήσουμε: 

 

  

            Ζήτω το Έθνος 

 

   Ζήτω η Κύπρος 

 

   Ζήτω η Εθνική Φρουρά 

 

 

 

 

  Αντγος Δημόκριτος Ζερβάκης     

          Αρχηγός 

 

 


