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Αξιωματικοί, Υπαξιωματικοί, Μαθητές Παραγωγικών Σχολών, Οπλίτες, 

Εθνοφρουροί, Έφεδροι, Εθνοφύλακες και πολιτικό προσωπικό της Εθνικής Φρουράς  

 

 Αναλαμβάνοντας σήμερα, μετά από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου της 

Κυπριακής Δημοκρατίας, τα καθήκοντα του Αρχηγού της Εθνικής Φρουράς και 

έχοντας πλήρη επίγνωση της υψίστης τιμής και του χρέους μου έναντι του 

Κυπριακού λαού, διαβεβαιώνω ότι αντιλαμβάνομαι πλήρως το βάρος της ευθύνης 

μου και ότι θα κάνω ΟΤΙ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ για να ανταποκριθώ πλήρως στην αποστολή 

μου.  

 

Πρώτιστο καθήκον μου να υποκλιθώ με ευλάβεια και συγκίνηση στις  πολεμικές 

σημαίες της Εθνικής Φρουράς και να αποτίσω φόρο τιμής και ευγνωμοσύνης στους 

αθάνατους νεκρούς του Έθνους και στους ηρωικώς πεσόντες κατά την εκτέλεση του 

καθήκοντος σε ειρηνική περίοδο 

  

 Ζούμε σε ενδιαφέροντες καιρούς. Σε μια περίοδο πολλαπλών, πολυεπίπεδων 

και πολυδιάστατων προκλήσεων, καλούμαστε ως Εθνική Φρουρά να 

παρακολουθούμε τις εξελίξεις και να προσαρμοζόμαστε έγκαιρα ώστε να αποτελούμε 

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

Κυπριακής Δημοκρατίας.  

 

Η γεωγραφία, μάς έχει ορίσει να ευρισκόμαστε στο κέντρο ενός τριγώνου 

αστάθειας. Στο πλαίσιο των ευρύτερων γεωπολιτικών αναδιατάξεων η Κυπριακή 

Δημοκρατία, προωθεί τις περιφερειακές συνεργασίες διαδραματίζοντας ουσιαστικό 

ρόλο στη δημιουργία συνθηκών ασφάλειας, ειρήνης και σταθερότητας στην 

Ανατολική Μεσόγειο και εδώ είναι σημαντικός ο ρόλος της Εθνικής Φρουράς, ως 

ισχυρού παράγοντα διαχείρισης κρίσεων και συνεισφορέα ασφάλειας.  

 

Το σύγχρονο αυτό επιχειρησιακό περιβάλλον, πέραν των κλασσικών 

συμβατικών απειλών, χαρακτηρίζεται και από την ύπαρξη μη συμβατικών, 

ασύμμετρων απειλών, όπως παράνομη διοχέτευση μεταναστευτικών ροών, 

κυβερνοασφάλεια, διεθνή τρομοκρατία, ασφάλεια των δραστηριοτήτων 

εκμετάλλευσης των ενεργειακών κοιτασμάτων, ενώ διαπιστώνεται και ανάπτυξη 

υβριδικών απειλών, επιδεινώνοντας τις συνθήκες ασφάλειας.  

 

Ωστόσο, πέραν πάσης αμφιβολίας, η κύρια Απειλή προέρχεται από την 

Τουρκία. Η επί, 45 και πλέον έτη, ύπαρξη κατοχικού στρατού και η συνεχώς 

εξελισσόμενη τουρκική προκλητικότητα, με την οποία θίγονται ζωτικά μας 

συμφέροντα, επιβάλλει τη συνεχή ετοιμότητα μας να προασπίσουμε την εθνική 

κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της πατρίδας μας.   
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Οι παραπάνω προκλήσεις που δημιουργούν νέα δεδομένα στον τομέα άμυνας 

και ασφάλειας, δεν επιτρέπουν εφησυχασμό, ολιγωρία ή χαλάρωση. «Η ειρήνη δεν 

επιτυγχάνεται φωνάζοντας ειρήνη». Δεν υπάρχει μαγικό ραβδί. Στο πλαίσιο των 

στρατηγικών επιδιώξεων και προτεραιοτήτων του Υπουργείου Άμυνας, επιβάλλεται η 

ενδυνάμωση της Αμυντικής Θωράκισης και του αξιόμαχου της Εθνικής Φρουράς, 

εξασφαλίζοντας την ΑΠΟΤΡΟΠΗ, που αποτελεί την κύρια μας αποστολή στην 

ειρήνη και αν αυτή αποτύχει, επιτυγχάνοντας τη ΝΙΚΗ.   

 

 Απαιτώντας τη ρεαλιστική αντιμετώπιση των καταστάσεων και στη βάση ενός 

εφικτού επίπεδου φιλοδοξίας, πρόθεση μου είναι η βελτίωση όλων των 

συστατικών της μαχητικής ισχύος και η συνέχιση της αναβάθμισης του ρόλου της 

Εθνικής Φρουράς, ως μιας από τις συνιστώσες Εθνικής Ισχύος της Κυπριακής 

Δημοκρατίας. Προς τούτο, με συνέπεια στο έργο των προκατόχων μου, σε αγαστή 

συνεργασία με το Υπουργείο Άμυνας και με την πλήρη συμμετοχή σας, θα 

επικεντρώσω:  

 

- 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 διατιθεμένων πόρων, εντάσσοντας στην 

καθημερινότητα μας την προτεραιοποίηση, τον προγραμματισμό και την καινοτομία.  

 

 - Στην αξιολόγηση της Μετεξέλιξης-Μετασχηματισμού της Εθνικής Φρουράς, 

στην ανάδειξη του διακλαδικού πνεύματος και επιχειρήν 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. Αποτελεί 

ευθύνη κάθε επιπέδου διοίκησης, η ορθολογιστική και αξιοκρατική διαχείρισή του και 

η, προς πόλεμο, προετοιμασία και ρεαλιστική εκπαίδευσή του. Η ένταξη των 

Συμβασιούχων Οπλιτών ενέδωσε άλλη δυναμική, της όποιας αποτελεί υποχρέωση η 

μέγιστη αξιοποίηση, ενώ παράλληλα προτεραιότητά μου αποτελεί η περαιτέρω 

αναβάθμιση της Εθνοφυλακής και της Εφεδρείας και η δυνατότητα εξειδικευμένης  

συνεισφοράς  έμπειρων συναδέλφων.  

 

 Άνδρες και Γυναίκες της Εθνικής Φρουράς,  
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Εσείς αποτελείτε το συγκριτικό πλεονέκτημά της. Καλείσθε να καλλιεργήσετε 

σε βάθος όλες τις στρατιωτικές αρετές, την τιμή, το θάρρος, την υγιή φιλοδοξία και 

την αφοσίωση, και με ενσυνείδητη πειθαρχία, λεβεντιά και μέσα από εξαιρετικές 

ανθρώπινες σχέσεις, να επικεντρώσετε την ενεργητικότητα σας στην εκτέλεση της 

αποστολής σας, πιστοί στον, προς την Πατρίδα, όρκο. Καλείσθε 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 «ΡΟΥΤΙΝΑ», τη «ΣΥΝΗΘΕΙΑ», πρέπει να πετύχουμε και 

θα πετύχουμε. Πρέπει να επιδιώκουμε : 

 

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

να παραμένει προσηλωμένος σε αυτή. 

 

 - Από τους φίλους, να μας σέβονται. 

 

- Από τον αντίπαλο, να μας φοβάται. 

 

Έχουμε την τιμή η πατρίδα να μας εμπιστεύεται την υπεράσπισή της. Στην 

προσπάθεια μας αυτή έχουμε την υποστήριξη της Πολιτείας και τη συμπαράσταση  

της Εκκλησίας. Ο σημαντικότερος όμως αρωγός του έργου μας είναι η αγάπη, η 

εμπιστοσύνη και η στήριξη των Κυπρίων πολιτών. Οφείλουμε να 

ανταποδώσουμε τα αισθήματα αυτά. Τους διαβεβαιώνουμε ότι η ασφάλεια της 

πατρίδας μας βρίσκεται στα χέρια ικανών και αποφασισμένων στρατιωτών.  

 

Δεσμεύομαι 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 επίλυσή τους, αρωγός στις 

πρωτοβουλίες σας, καλός αγωγός των ιδεών σας, ως Αρχηγός, συνεργάτης, 

συνάδελφος και πάντα ως στρατιώτης. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη σε όλους σας. 

Είμαι βέβαιος ότι, θα επιτελέσετε την αποστολή σας με Όραμα και ενθουσιασμό. 

  

          Σήμερα, αναλαμβάνοντας τα καθήκοντά μου και νοιώθοντας ιδιαίτερη 

συγκίνηση καθώς βρίσκομαι σε γνώριμο περιβάλλον, προσβλέπω στη συνέχιση 

της απρόσκοπτης συνεργασίας και υποστήριξης της Πολιτείας, των Κεντρικών και 

Τοπικών Αρχών, των λοιπών Υπηρεσιών της Δημοκρατίας και ιδίως των Σωμάτων 

Ασφαλείας και των εν Εφεδρεία στελεχών, αλλά και των Πρυτανικών Αρχών των 

Πανεπιστημίων μας. 

 

 Νιώθω την ανάγκη να ευχαριστήσω όλους τους προκατόχους μου αλλά και 

τους Διοικητές των Σχηματισμών, Συγκροτημάτων και των μονάδων όλων των 

Κλάδων της Εθνικής Φρουράς για το έργο που επιτέλεσαν μέχρι σήμερα, επάνω στο 

οποίο θα χτίσουμε εμείς.  
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 Αγαπητέ κύριε Αρχηγέ, Στρατηγέ Λεοντάρη, εκ μέρους όλων θα ήθελα να σας 

ευχαριστήσω για τη δική σας σημαντική παρακαταθήκη στην Εθνική Φρουρά. 

Αποτελεί για μένα τιμή να σας αντικαταστήσω, για δεύτερη φορά. Σας  εκφράζω τις 

εγκάρδιες ευχές μου για προσωπική και οικογενειακή υγεία και ευτυχία και κάθε 

επιτυχία σε ότι αποφασίσετε να διοχετεύσετε την ενεργητικότητα, τις εμπειρίες και 

γνώσεις σας. 

 

 Γυναίκες και άνδρες της Εθνικής Φρουράς, με τις σκέψεις αυτές, 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 μοναχός μου έχω χρέος να σώσω τη 

γης. Αν δε σωθεί, εγώ φταίω.’’ και  

- με την ευθύνη που αποπνέει ο στίχος του Εθνικού μας ποιητή, 

‘’Εκείνο τ’«Όχι» δεν το επανέλαβε η ηχώ, ήταν πολύ βαρύ για να το μεταφέρει.’’ 

 

Κλείνοντας, δεν μπορώ να μην αναφερθώ στους συναδέλφους μας αλλά και σε 

όλους τους συνανθρώπους μας που δοκιμάζονται σήμερα και να ευχηθούμε να το 

ξεπεράσουν γρήγορα. Eύχομαι σε όλους εσάς και στις οικογένειές σας υγεία, χαρά 

και ευτυχία. Ευχόμενος ο Πανάγαθος Θεός και η Υπεραγία Θεοτόκος να είναι 

προστάτες μας και να μας χαρίζουν δύναμη σας καλώ να αναφωνήσετε: 

 

Ζήτω το Ελληνικό Έθνος 

 

Ζήτω η Κυπριακή Δημοκρατία  

 

Ζήτω η Εθνική Φρουρά 

Αντιστράτηγος Δημόκριτος Ζερβάκης 

                       Αρχηγός 

 


