ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ
ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ
ΤΗΣ
ΜΑΡ 21
Αξιωματικοί, Υπαξιωματικοί, Μαθητές, Μαθήτριες, Στρατιώτες
και Πολιτικό Προσωπικό της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών
Σωμάτων.
Με απόφαση του Ανωτάτου Στρατιωτικού Συμβουλίου
αναλαμβάνω από σήμερα τη διοίκηση της Σχολής, Διαδεχόμενος τον
εκλεκτό και καταξιωμένο Αντιστράτηγο Ματζουράνη Γεώργιο.
Αναλαμβάνοντας τα καθήκοντά μου, πρωτίστως υποκλίνομαι με
ύψιστο σεβασμό, τιμή και υπερηφάνεια στην Πολεμική Σημαία της
Σχολής και αποτίω φόρο τιμής και βαθιάς ευγνωμοσύνης, στους
ηρωικούς πεσόντες της Πατρίδας στην εκτέλεση του καθήκοντος.
Έχω πλήρη και απόλυτη συναίσθηση αφενός μεν της τιμής , η
οποία μου εγένετο εκ μέρους της Στρατιωτικής Ηγεσίας ως επιλεγέντος
Διοικητού της Σχολής, αφετέρου δε, των ευθυνών και των
υποχρεώσεων τις οποίες έλκει αυτή η τιμή και η εμπιστοσύνη προς το
πρόσωπό μου.
Η Ένδοξη μακρά πορεία της Σχολής και οι υποχρεώσεις που
επιβάλλονται από την αποστολή της, επιτάσσουν να συνεχίσουμε όλοι
μαζί το έργο των παλαιοτέρων μένοντας πιστοί στον όρκο μας.
Σήμερα, εδώ ενώπιόν σας, δηλώνω απερίφραστα ότι, θα
τηρήσω πιστά και απαρέγκλιτα τους Νόμους και τους Στρατιωτικούς
Κανονισμούς και θα απαιτήσω την πιστή εφαρμογή τους από όλους,
ανεξαιρέτως.
Την παρούσα χρονική περίοδο, καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε
την πανδημία αλλά κυρίως να μην εφησυχάζουμε, να βρισκόμαστε σε
διαρκεί ετοιμότητα αναπτύσσοντας σε μέγιστο βαθμό την αποτρεπτική
στρατιωτική ισχύ, προς αντιμετώπιση των εθνικών μας προκλήσεων.
Οι Ένοπλες δυνάμεις ανταποκρινόμενες προς τις απαιτήσεις της
εποχής
μας
αναπτύσσουν
την
διακλαδικότητα
και
την
διαλειτουργικότητα. Η Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων από
την ίδρυσή της αποτελεί διαχρονικά το επιστέγασμα της
διακλαδικότητας.
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Επιθυμώ να σας διαβεβαιώσω ότι πρωταρχική μου επιδίωξη θα
είναι η διοίκηση με όραμα, στόχους και άξονα τον παράγοντα
«άνθρωπο» και δη τον Μαθητή. Θα καταβάλλω κάθε δυνατή
προσπάθεια για βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των Μαθητών και
των συνθηκών εργασίας των στελεχών και όλων των εργαζομένων
στη Σχολή, λειτουργώντας με αμεροληψία, δικαιοσύνη και αξιοκρατία.
Θα εργασθώ σκληρά για τη στρατιωτική εκπαίδευση των
μαθητών, τη δημιουργία στρατιωτικού πνεύματος και τον αρμονικό
συνδυασμό των στρατιωτικών αρετών με το Ακαδημαϊκό πνεύμα που
καλλιεργείτε στο πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
Στο κοινό ακαδημαϊκό περιβάλλον για στρατιωτικούς και πολίτες
φοιτητές και τις υψηλού επιπέδου πανεπιστημιακές σπουδές οι
Μαθήτριες και οι Μαθητές μας πρέπει να διαπρέπουν.
Η Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων από την ίδρυσή της
αποτελεί την κορωνίδα της αριστείας, το σταυροδρόμι όπου
συναντιέται η επιστημονική κατάρτιση με την στρατιωτική παιδεία.
Προτεραιότητα αποτελεί και η προβολή της Σχολής, ώστε να
βρίσκεται πάντα στην υψηλή θέση που της ανήκει στη συνείδηση
των Ενόπλων Δυνάμεων, της ακαδημαϊκής κοινότητας και της
ελληνικής κοινωνίας. Η Φήμη και η πορεία της Σχολής εξέρχονται τον
ορίων της χώρας μας με τους εκατοντάδες αποφοίτους αλλοδαπούς
μαθητές και συναδέλφους που μεταλαμπαδεύουν στις χώρες τους την
ελληνική παιδεία.
Μαθητές και Μαθήτριες,
Είναι ισχυρή η πεποίθησή μου ότι αποτελείται το κόσμημα της
ελληνικής νεολαίας αφού επιλέξατε να διαδραματίσετε τον σημαντικό
δισυπόστατο ρόλο του επιστήμονα αξιωματικού όπως αυτός
απεικονίζεται στο έμβλημα της σχολής μας όπου η γλαύξ της Αθηνάς
Σοφίας κατευθύνει τα δόρατα του Άρεως συνδυαστικά με το ρητό της
Σχολής που μας θυμίζει ότι η πειθαρχία είναι η μητέρα της επιτυχίας.
Με πίστη στον εαυτό σας, σκληρή δουλειά και εμψύχωση από τα
παραδείγματα της πρόσφατης και απότερης ιστορίας, θα τα
καταφέρουμε.
Άλλωστε έχετε αποδείξει ότι είστε οι πρώτοι των πρώτων της
νεολαίας και η πατρίδα περιμένει πολλά από εσάς.
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Εύχομαι σε όλους σας υγεία, για να μπορείτε να εκτελέσετε τα
καθήκοντά σας, δύναμη για να συνεχίσετε την ανοδική πορεία της
Σχολής και επιτυχία σε κάθε τομέα για να αισθάνεστε πλήρεις και
υπερήφανοι.
Στον απερχόμενο Διοικητή Αντιστράτηγο Γεώργιο Μαντζουράνη
εκφράζω τις θερμές ευχαριστίες όλων μας για το έργο που έχει
επιτελέσει και το υψηλό επίπεδο στο οποίο παραδίδει τη Σχολή,
καθόσον και τις εγκάρδιες ευχές, για υγεία, προσωπική και
οικογενειακή ευτυχία.
Αξιωματικοί, Υπαξιωματικοί, Μαθητές, Μαθήτριες, Στρατιωτικό
και Πολιτικό Προσωπικό,
Είμαι βέβαιος ότι θα συνεχίσουμε το έργο των προηγούμενων
Διοικήσεων και με τη συνεργασία όλων να το επαυξήσουμε.
Ο καθένας χωριστά για την εκπλήρωση των δικών του ευγενών
επιδιώξεων και όλοι μαζί για το καλό της πατρίδας και την ιστορία της
Σχολής.
Με τις παραπάνω σκέψεις και επικαλούμενος τη βοήθεια του
Θεού για την εκπλήρωση της αποστολής μας,
Σας καλώ να αναφωνήσουμε,
Ζήτω το έθνος
Ζήτω οι Ένοπλες Δυνάμεις
Ζήτω η Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων

Δημήτριος Μπολομύτης
Υποστράτηγος
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