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1960-1964 
Το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας προέβλεπε την ίδρυση Στρατού, δυνάμεως δύο χιλιάδων 
(2.000) ανδρών, από τους οποίους το εξήντα τοις εκατό (60%) θα ήταν Ελληνοκύπριοι και το σαράντα 
τοις εκατό (40%) Τουρκοκύπριοι. Αμέσως μετά την ίδρυση του κράτους, λόγω και διχαστικών προνοιών 
του Συντάγματος, ακολούθησε περίοδος εντάσεων μεταξύ των δυο κοινοτήτων, οι οποίες κορυφώθηκαν 
με τις δικοινοτικές ταραχές του Δεκεμβρίου του 1963. Στις 21 Μαΐου 1964 το Υπουργικό Συμβούλιο 
κατέθεσε νομοσχέδιο με τίτλο «Ο Περί Εθνικής Φρουράς Νόμος», που ψηφίστηκε την 1η Ιουνίου της 
ίδιας χρονιάς, προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι τουρκικές απειλές εναντίον της Κύπρου. Στις 15 
Ιουνίου πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες υποχρεωτικές κατατάξεις των κλάσεων 1961, 1962 και 1963, 
όσων δηλαδή γεννήθηκαν το 1943, το 1944 και το 1945, αντίστοιχα. 

Η Εθνική Φρουρά οργανώθηκε, έχοντας ως πρότυπο τον Ελληνικό Στρατό και στελεχώθηκε αρχικά με 
Ελλαδίτες αξιωματικούς. Σ’ αυτήν εντάχθηκαν και οι Κύπριοι αξιωματικοί που έως τότε υπηρετούσαν 
στον Κυπριακό Στρατό. Μέχρι τον Νοέμβριο του 1965, η δύναμη αριθμούσε 11.800 άνδρες, παρόλο που 
η ενεργός της σύνθεση είχε οριστεί στις 15.000. 

Αμέσως μετά την οργάνωση των πρώτων Μονάδων, η Εθνική Φρουρά κλήθηκε να μετάσχει στις 
πολεμικές επιχειρήσεις της Τηλλυρίας. Η έγκαιρη και αποτελεσματική επέμβασή της, τον Αύγουστο του 
1964, απέτρεψε τα τουρκικά σχέδια για διεύρυνση του θύλακα των Κοκκίνων, από τον οποίο 
μεταφερόταν οπλισμός και άλλα στρατιωτικά μέσα, από την Τουρκία στην Κύπρο. Η Τουρκία αντέδρασε 
δυναμικά και τουρκικά μαχητικά βομβάρδισαν την περιοχή, με συνέπεια μεγάλος αριθμός στρατιωτικών 
και αμάχων να χάσουν τη ζωή τους ή να τραυματιστούν. Η ασταθής κατάσταση στο νησί, μετά τα 
γεγονότα της Τηλλυρίας και η συνεχιζόμενη στρατιωτική ενίσχυση των Τουρκοκυπρίων, οι οποίοι 
βρίσκονταν εγκατεστημένοι σε κλειστούς θύλακες, επέβαλαν την ενίσχυση της Εθνικής Φρουράς 
μεσύγχρονο στρατιωτικό υλικό και οπλικά συστήματα. 

1965-1974 
Τον Νοέμβριο του 1967 η Εθνική Φρουρά έλαβε μέρος σε ένοπλες επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια της 
«κρίσης της Κοφίνου». Στις 15 Ιουλίου του 1974, η Χούντα των Αθηνών, σε συνεργασία με στρατιωτικές 
και παραστρατιωτικές δυνάμεις στο νησί, ανέτρεψαν πραξικοπηματικά την κυβέρνηση της Κυπριακής 
Δημοκρατίας. Με αφορμή το πραξικόπημα, στις 20 Ιουλίου, η Τουρκία έθεσε σε εφαρμογή τους 
σχεδιασμούς της και εισέβαλε στρατιωτικά στην Κύπρο. Η Εθνική Φρουρά, αποδιοργανωμένη, λόγω 
του  πραξικοπήματος, κλήθηκε να αντιμετωπίσει υπέρμετρες και πιο σύγχρονες στρατιωτικές δυνάμεις. 
Ο αγώνας για υπεράσπιση της εδαφικής ακεραιότητας της Κύπρου ήταν άνισος και οι τουρκικές 
δυνάμεις κατόρθωσαν να καταλάβουν το 37% του εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας, μετά τη 
δεύτερη φάση των επιχειρήσεων και κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας και ενώ συνεχίζονταν οι συνομιλίες. 
Διακόσες χιλιάδες Ελληνοκύπριοι εκδιώχθηκαν από τα σπίτια τους, τέσσερις χιλιάδες έχασαν τη ζωή 
τους, ενώ μεγάλος αριθμός παραμένει μέχρι σήμερα στους καταλόγους των αγνοουμένων. Η διαίρεση 
της Κύπρου δημιούργησε ένα απαράδεχτο statusquo, το οποίο διατηρείται μέχρι σήμερα. 

1975-2003 
Η τουρκική εισβολή του 1974 έπληξε καίρια την άμυνα της Κύπρου. Αμέσως μετά, ωστόσο, η Εθνική 
Φρουρά εισήλθε σε περίοδο αναδιάταξης, αναδιοργάνωσης και εκσυγχρονισμού, για να είναι σε θέση να 
αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις τουρκικές δυνάμεις κατοχής, οι οποίες βρίσκονταν σε πλήρη επιθετική 
διάταξη σε ολόκληρο το κατεχόμενο τμήμα του νησιού. Για τον σκοπό αυτό,  δημιουργήθηκαν νέες 
Μονάδες, οι οποίες εξοπλίστηκαν με σύγχρονο στρατιωτικό υλικό και εκπονήθηκαν σχέδια 
επιστράτευσης του πληθυσμού. Η Εθνική Φρουρά σταδιακά αναβαθμίστηκε αριθμητικά και ποιοτικά, 
διεξήγαγε στρατιωτικές ασκήσεις ευρείας κλίμακας και απέκτησε τον ρόλο μιας ικανής αποτρεπτικής 
δύναμης, έτοιμης να υπερασπιστεί την εδαφική ακεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Ταυτόχρονα, ενίσχυσε τη συνεργασία της με τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, μέσω του Ενιαίου 
Αμυντικού Δόγματος και της καθιέρωσης της στενότερης αμυντικής σύζευξης με την Ελλάδα. 
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2004-2014 
Την 1η Μαΐου 2004 η Κυπριακή Δημοκρατία κατέστη μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έκτοτε η 
Εθνική Φρουρά καλείται να συμμετάσχει, ισότιμα με τις άλλες χώρες-μέλη, σε ευρωπαϊκούς θεσμούς και 
στρατιωτικές αποστολές της ΕΕ. Από το 2006 συμμετέχει στο Συγκρότημα Μάχης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης HELBROC, από το 2007 στον Οργανισμό Αρχηγών Πολεμικού Ναυτικού Ευρωπαϊκών Χωρών 
(CHENS) και από το 2008 στην Επιτροπή Αρχηγών Χερσαίων Δυνάμεων Κρατών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (FINABEL). 

Στελέχη της Εθνικής Φρουράς συμμετείχαν και συμμετέχουν σε επιχειρήσεις και αποστολές της ΕΕ και 
του ΟΗΕ όπως, για παράδειγμα, η Ναυτική Επιχείρηση ATALANTA κατά της πειρατείας, η Εκπαιδευτική 
Αποστολή EUFORCONGO, η EUTMMALI και η Ειρηνευτική Αποστολή του ΟΗΕ στον Λίβανο (UNIFIL). 

Φέτος, η Εθνική Φρουρά γιορτάζει 50 χρόνια ζωής και προσφοράς, εξακολουθώντας να έχει ως 
πρωταρχική αποστολή την υπεράσπιση της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Κυπριακής 
Δημοκρατίας. Αυτό αποτελεί και τον ελάχιστο φόρο τιμής στα εκατοντάδες στελέχη της που θυσίασαν τη 
ζωή τους για την ελευθερία της Κύπρου. 

 

1960-1964 
The 1960 Constitution of the newly-established Republic of Cyprus provided for the creation of an army 
of 2,000 men, of whom 60% would be Greek Cypriots and 40% Turkish Cypriots. 

Immediately after the establishment of the state, a long period of tension and armed conflict followed 
between the two communities, which peaked with inter-communal riots in December 1963. 

On 21 May 1964, the Council of Ministers drew up a bill entitled “The National Guard Law”. 

On 27 May, the British High Commissioner, Major-General William Bishop, and Turkish Ambassador 
Oskol, protested to the Ministry of Foreign Affairs about the Government of Cyprus’ intention. The then 
Minister of Foreign Affairs, Spyros Kyprianou, responded to journalists' questions thus: 

«The Government of the Republic would consider the establishment of any force unnecessary, if the 
threat of an invasion against Cyprus was not evident. However, since such a threat exists, the 
Government, bearing the responsibility to safeguard the territorial integrity of Cyprus, has the inalienable 
right to implement all necessary measures for the defence of the island». 
The bill was submitted to Parliament and enacted on the 1 June. Three days later, the Council of 
Ministers, through the Administrative Act No. 321, adopted the decision “to establish a force named the 
National Guard”. 

On 15 June, the first mandatory enlistments were carried out, for the Ranks 1961, 1962 and 1963, 
meaning those individuals born in 1943, 1944 and 1945 respectively. 

The National Guard was modelled on the Greek Army and initially staffed by Greek officers. Thereafter, 
Cypriot officers who had initially served in the National Guard were also integrated into the force. By 
November 1965, the force numbered 11,800 men, despite the fact that its active composition had been 
set at 15,000 men. 

Immediately following the organization of the first units, the National Guard was called upon to 
participate in military operations in Tillyria. The timely and effective intervention of the force, in August 
1964, prevented Turkish plans to widen the Kokkina enclave, through which military weapons and other 
armaments were being transferred unhindered from Turkey to Cyprus. Turkey reacted vigorously; 
Turkish military aircraft bombed the positions of the National Guard and the surrounding villages, an act 
that resulted in the death and injury of a large number of soldiers and civilians. 

The unstable situation on the island in the aftermath of the Tillyria events and the ongoing military 
reinforcement of the Turkish Cypriots, who resided in closed-off enclaves, necessitated the 
strengthening of the National Guard with military equipment and armament systems. 

On 28 October 1964, the National Guard commemorated the events of 1940 with its first military parade 
in Nicosia. The military units that had been active in the Tillyria events, along with the Special Forces 
and other participants in the parade spread feelings of pride and patriotism among Cypriot Hellenism. 

 

 

 



 

 

1965 – 1974 
In November 1967, the National Guard participated in the military operations during the crisis at 
Kophinou. On 15 July 1974, the Junta of Athens in collaboration with military and paramilitary forces, 
instigated a military coup d’état on the island and overthrew the government of the Republic. 

Following the coup, on the 20 July, Turkey used it as a pretext to impose its partitionist plans against 
Cyprus by carrying out a military invasion of the island. The National Guard, which was disorganized 
due to the coup, was called upon to face a superior and more modern military force. The struggle for the 
defence of the territorial integrity of Cyprus was uneven. 

However, it was only during the second phase of operations, and in the middle of a ceasefire during 
which negotiations were still underway, that the Turkish forces managed to occupy 37% of the island’s 
territory. Two hundred thousand Greek Cypriots were evicted from their homes; four thousand were 
killed, whilst a large number remain missing to this day. The partition of Cyprus created an unacceptable 
status quo, which still continues today. 

1975 – 2003 
The Turkish invasion of 1974 adversely affected the defence of Cyprus. However, immediately following 
the invasion, the National Guard entered a period of restructuring, reorganization and modernization, in 
order to be able to deal effectively with the Turkish occupation forces, which remain battle-ready 
throughout the entire northern part of the island. For this reason, new units were created, equipped with 
modern military hardware, whilst mobilization plans for the population were drawn up. 

The National Guard was gradually upgraded in terms of numbers and quality, with the potential to 
conduct large-scale military exercises. It thus assumed the role of an effective deterrent, ready to defend 
the territorial integrity of the Republic. 

In the framework of this restructuring, in 1990 female volunteers were introduced and, in 1995, 5-year 
Contract Volunteers. Meanwhile, in 1993, the Joint Defence Doctrine between Cyprus and Greece was 
signed and the following year the first “Nikiforos-Toxotis” joint exercise took place. 

2004 – 2014 
On the 1 May 2004 the Republic of Cyprus became a full member of the European Union and since 
then, the National Guard has been called upon to participate equally with the Armed Forces of other 
member states in European institutions. Since 2006, the National Guard has participated in the EU 
Battle Group HELBROC, since 2007 in Chiefs of European Navies (CHENS) and since 2008 in the 
Finabel Coordination Committee for European Union Land forces. Officers of the National Guard have 
participated and still participate in EU operations and missions (Naval Operation Atalanta, Training 
Mission EUTM Somalia and Operation EUFOR CONGO), as well as in the UN peacekeeping mission in 
Lebanon (UNIFIL). 

This year, as the National Guard celebrates its 50th anniversary, it stands ready to defend the territorial 
integrity of the Republic of Cyprus. This is the least it can do in honour of the hundreds of members of 
our Armed Forces who sacrificed their lives for the  freedom of Cyprus. 


