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       ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ 
       ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ 
       ΑΡΧΗΓΟΣ 
            Δεκ 2020 

 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ ΑΡΧΗΓΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ 

ΤΗΣ 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021 
 

 Αξιωματικοί, Υπαξιωματικοί, Μαθητές Παραγωγικών Σχολών, Συμβασιούχοι 

Οπλίτες, Εθνοφρουροί, Έφεδροι, Εθνοφύλακες και Πολιτικό Προσωπικό της 

Εθνικής Φρουράς, 

 

 Αποχαιρετούμε σε λίγες ώρες το 2020 και υποδεχόμαστε με προσμονή και 

νέες ελπίδες το 2021. 

 

          Οι ώρες αυτές αποτελούν για όλους μας ώρες  απολογισμού και ταυτόχρονα 

σηματοδοτούν την ανασύνταξη και τον προσδιορισμό νέων στόχων και 

επιδιώξεων, τόσο σε προσωπικό-ατομικό επίπεδο, όσο και σε ομαδικό-συλλογικό 

επίπεδο.  

 

         Στρέφοντας το βλέμμα στη χρονιά που πέρασε, διαπιστώνουμε ότι ήταν μια 

χρονιά που έθεσε νέες προκλήσεις τόσο στη διεθνή κοινότητα όσο και στη 

Κυπριακή Δημοκρατία, προκλήσεις στις οποίες κλήθηκε να ανταποκριθεί και η 

Εθνική Φρουρά.  

 

         Η παγκόσμια υγειονομική κρίση δοκίμασε τα αντανακλαστικά της διεθνούς 

κοινότητας και έθεσε νέες πρωτόγνωρες συνθήκες μέσα στις οποίες έπρεπε να 

διαφυλάξουμε την υγεία και την ασφάλεια του προσωπικού μας, χωρίς να κάνουμε 

εκπτώσεις στο αξιόμαχο και την εκπλήρωση της αποστολής μας.  

 

        Σας συγχαίρω, διότι με την υπευθυνότητα και την ευσυνειδησία που 

επιδείξατε ανταποκριθήκατε πλήρως στην πρωτόγνωρη αυτή υγειονομική απειλή, 

περιορίζοντας στο ελάχιστο τις συνέπειές για την Εθνική Φρουρά. 

 

        Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, η Εθνική Φρουρά συνέχισε τις δράσεις, το 

πρόγραμμα και τις δραστηριότητές της, προσαρμοζόμενη στα νέα δεδομένα με 

ευελιξία αλλά και συνέπεια, με αποφασιστικότητα και πείσμα.    

 

          Παράλληλα, η Κυπριακή Δημοκρατία βρέθηκε στο επίκεντρο ευρύτερων 

γεωπολιτικών αναδιατάξεων που δρομολόγησαν νέες περιφερειακές συνεργασίες 

για τη δημιουργία συνθηκών ασφάλειας, ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή. 

Στο κέντρο ενός τριγώνου αστάθειας, η Εθνική Φρουρά λειτούργησε ως ισχυρός 

παράγοντας διαχείρισης κρίσεων και βασικός πυλώνας ασφάλειας της Κυπριακής 

Δημοκρατίας.  
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           Το 2020 συνεχίσαμε την υλοποίηση του προγράμματος της μετεξέλιξης της 

ΕΦ, αναπτύξαμε νέες πρωτοβουλίες, εισαγάγαμε καινοτόμες προσεγγίσεις, 

βελτιώσαμε τις δυνατότητές μας και την επιχειρησιακή μας ετοιμότητα. Γίναμε 

καλύτεροι, καταφέραμε πολλά. 

 

           Ωστόσο, η συνεχής παρουσία τουρκικού στρατού στα κατεχόμενα εδάφη 

μας εδώ και 46 και πλέον έτη και η συνεχώς εξελισσόμενη και απροκάλυπτη 

τουρκική προκλητικότητα που θίγει ζωτικά μας συμφέροντα, επιβάλλει τη συνεχή 

ετοιμότητά μας να προασπίσουμε την εθνική κυριαρχία και τα κυριαρχικά 

δικαιώματα της πατρίδας μας.           

 

          Απαιτώντας τη ρεαλιστική αντιμετώπιση των καταστάσεων και στη βάση 

ενός εφικτού επιπέδου φιλοδοξίας, πρόθεσή μας και για το νέο έτος είναι η 

βελτίωση όλων των συστατικών της μαχητικής ισχύος και η συνέχιση της 

αναβάθμισης του ρόλου της Εθνικής Φρουράς. Οι στόχοι μας θα επικεντρωθούν: 

  

- Στην ενίσχυση της Επιχειρησιακής Ικανότητας της Εθνικής φρουράς μέσω 

ενός μελετημένου και ορθολογικού εξοπλιστικού προγράμματος ικανού να 

αξιοποιεί την καινοτομία, της εφικτής επιχειρησιακής σχεδίασης με επιθετικό 

πνεύμα και ετοιμότητα αντιμετώπισης του μη αναμενόμενου και ενός 

δοκιμασμένου συστήματος χειρισμού κρίσεων. 

 

- Στη διατήρηση όλων των οπλικών συστημάτων σε πλήρη επιχειρησιακή 

κατάσταση, με τη βέλτιστη αξιοποίηση των διατιθέμενων πόρων, εντάσσοντας 

στην καθημερινότητά μας την προτεραιοποίηση, τον προγραμματισμό και την 

καινοτομία. 

 

- Στην αξιολόγηση της μετεξέλιξης-μετασχηματισμού της Εθνικής Φρουράς, 

στην ανάδειξη του διακλαδικού πνεύματος και επιχειρείν και στη βελτιστοποίηση 

της διαλειτουργικότητας σε όλα τα επίπεδα. 

 

- Στη διεύρυνση του πλέγματος διεθνών και πολυμερών στρατιωτικών 

συνεργασιών και, κυρίως,  

 

- Στην ενίσχυση και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, την 

ορθολογιστική και αξιοκρατική διαχείρισή του και την προς πόλεμο προετοιμασία 

και εκπαίδευσή του, αξιοποιήσαμε την εφεδρεία και την εθνοφυλακή. 

 

           Με φάρο το Όραμά μας για την Εθνική Φρουρά συνεχίζουμε το 2021. Οι 

προκλήσεις προβάλλουν έντονες και ο βαθμός ανταπόκρισης προς αυτές θα 

καθορίσει και το επίπεδο της επιτυχίας μας.  

 

Άνδρες και Γυναίκες της Εθνικής Φρουράς, 

 

          Ως Αρχηγός νιώθω υπερήφανος για εσάς και το έργο σας. Σας προτρέπω 

να αισθάνεστε κι εσείς υπερήφανοι/ες που αποτελείτε μέρος της Εθνικής 
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Φρουράς, ώστε να δίνουμε το δικαίωμα στον Κυπριακό λαό να σας περιβάλλει με 

την εμπιστοσύνη και το θαυμασμό του.   

 

          Με την εμπιστοσύνη της Πολιτείας, την προσήλωση στην κοινή μας 

προσπάθεια και τη βοήθεια του Θεού σας καλώ να συνεχίσουμε στο νέο έτος, με 

ενισχυμένες δυνάμεις, πίστη και όραμα.       

 

          Καλοσωρίζοντας το νέο έτος, εύχομαι εγκάρδια στον καθένα ξεχωριστά και 

στις οικογένειές σας, υγεία, ευτυχία και ευόδωση όλων των προσωπικών σας 

στόχων και προσδοκιών.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

            Χρόνια Πολλά και Καλή Χρονιά. 

 

 

   

 
Αντιστράτηγος Δημόκριτος Ζερβάκης 

        Αρχηγός 


