ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ
ΤΗΣ 17ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2021
Αξιωματικοί, Μαθητές και Μαθήτριες, Υπαξιωματικοί,
στρατευμένο και πολιτικό προσωπικό της Σχολής.
Κατόπιν απόφασης της Ηγεσίας, παραδίδω σήμερα τη
διοίκηση

της

Σχολής,

στον

Υποστράτηγο

Μπολομύτη

Δημήτριο, απερχόμενος στον πολιτικό βίο ολοκληρώνοντας
μια καριέρα 38 περίπου χρόνων.
Υποκλίνομαι ευλαβικά στην πολεμική σημαία της Σχολής
και αποτίω φόρο τιμής στους ηρωικούς νεκρούς αποφοίτους
αυτής, που έπεσαν κατά την εκτέλεση του καθήκοντος.
Η αποχώρηση του Διοικητή από τη Μονάδα σηματοδοτεί
το κλείσιμο ενός σημαντικού κεφαλαίου της στρατιωτικής του
καριέρας. Αισθάνομαι λοιπόν ιδιαίτερα υπερήφανος και
ευγνώμων που η Πατρίδα μου εμπιστεύθηκε τη διοίκηση της
Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων και σήμερα στο
τέλος αυτής της επαγγελματικής και προσωπικής πορείας, με
κατακλύζουν ανάμεικτα συναισθήματα χαράς και λύπης.
Συναισθήματα χαράς διότι ως Διοικητής, μου δόθηκε η
ευκαιρία να συμβάλλω στο ζωτικό εκπαιδευτικό έργο της
Σχολής, μα πάνω απ’ όλα, διότι είχα τη ξεχωριστή ευκαιρία να
γνωρίσω και να αφουγκρασθώ την κινητήρια δύναμή της:
τους μαθητές, τις μαθήτριες και το στρατιωτικό και πολιτικό
προσωπικό, ανεξαρτήτως βαθμών και θέσεων.
Συναισθήματα λύπης διότι μετά το τέλος αυτής της
τελετής θα πάψω να έχω αυτό το μοναδικό και πολύτιμο
προνόμιο, να λειτουργώ μέσα στο στρατιωτικό περιβάλλον
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και να καταβάλλω καθημερινά προσπάθειες μαζί με το
εξαίρετο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων.
Αναλαμβάνοντας τη διοίκηση, πριν από δύο έτη, έθεσα
ως κύριο στόχο τη διάπλαση των μαθητών ώστε να
εξελιχθούν σε άριστους επιστήμονες Αξιωματικούς, με
ακαδημαϊκή αναγνώριση και στρατιωτική καταξίωση.
Συνεχίζοντας την ιστορική διαδρομή της Σχολής και
τηρώντας ανθρωποκεντρικό πνεύμα διοίκησης βασισμένο
στον Οργανισμό της και στους κανονισμούς, έδωσα ιδιαίτερη
βαρύτητα στην εκπαίδευση

του

προσωπικού

και στη

στρατιωτική αγωγή.
Με την πεποίθηση ότι οι μαθητές της Σχολής αποτελούν
το κόσμημα της ελληνικής νεολαίας, αγωνιστήκαμε από
κοινού για την ολιστική παιδεία τους μέσω και της
εποικοδομητικής

συνεργασίας

με

το

Αριστοτέλειο

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
Με άοκνη και οργανωμένη προσπάθεια εισαγάγαμε
καινοτόμες
παραγωγικές

εκπαιδευτικές
σχολές

της

δραστηριότητες
Ευρώπης,

με

ενώ

άλλες

πρόσφατα

επιτεύχθηκε ενας σπουδαίος στόχος καθώς η Σχολή μας έγινε
αποδεκτή ως πλήρες μέλος του Ευρωπαϊκού Κολλεγίου
Ασφάλειας και Άμυνας.
Με γνώμονα την καλυτέρευση των συνθηκών διαβίωσης
των

Μαθητών

και

του

προσωπικού

της

Σχολής,

πραγματοποιήθηκαν ή βρίσκονται σε εξέλιξη σοβαρά έργα
βελτίωσης της υποδομής της.
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Ενισχύσαμε

τις

παραδόσεις

της

Σχολής

και

προσπαθήσαμε να συνδέσουμε τη ιστορία της με το παρόν
και το μέλλον.
Το έργο μας ήταν δύσκολο αλλά τιμητικό και εκτελέστηκε
με επιτυχία, θάρρος, τόλμη, πάθος και γενναιοψυχία. Υπήρξε
αποτέλεσμα συλλογικής και συστηματικής προσπάθειας, με
ορθολογικό προγραμματισμό, με αποτελεσματική αξιοποίηση
του ανθρώπινου δυναμικού, με πλήρη εκμετάλλευση των
υπαρχόντων μέσων και με την πλέον πρόσφορη διαχείριση
των διατιθέμενων οικονομικών πόρων.
Μαθητές και Μαθήτριες της Σχολής
Απευθυνόμενος σε εσάς για τελευταία φορά

ως

Διοικητής σας, σας προτρέπω:
- Να αναζητείτε την αριστεία και να βελτιώνετε συνεχώς
τις ικανότητές σας.
- Γνωρίστε τον εαυτό σας.
- Αναλαμβάνετε τις ευθύνες σας.
- Να πράττετε χωρίς ιδιοτέλεια.
- Εκτελείτε το καθήκον σας με πάθος, με τη θέλησή σας
και την καρδιά σας.
- Πιστέψτε στη δύναμη του ενός ατόμου. Σε τόπο και
χρόνο μπορεί ένας ή μια να κάνει τη διαφορά.
- Ταυτόχρονα όμως ενεργείτε ομαδικά και προς όφελος
του συνόλου.
-

Μην χάνετε το θάρρος σας στις αποτυχίες. Στις

δυσκολίες να δείχνετε τον καλύτερό σας εαυτό.
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- Μην φοβάστε τους «εχθρούς». Αυτοί πάντα υπάρχουν
και παραμονεύουν. Αντιμετωπίστε τους.
- Μην εγκαταλείπετε ποτέ τον αγώνα.
Για το στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό νιώθω
ευτυχής αλλά και τυχερός, που σας είχα υπό τη διοίκησή μου.
Σας ευχαριστώ και σας συγχαίρω για τις προσπάθειές σας.
Σας καλώ να διατηρήσετε την αγάπη για τη Σχολή και να
συνεχίσετε το έργο σας με ενθουσιασμό.
Στον

καθόλα

άξιο

νέο

Διοικητή

Υποστράτηγο

Μπολομύτη Δημήτριο, απευθύνω θερμά συγχαρητήρια για
την τιμητική του τοποθέτηση. Του εύχομαι ολόψυχα υγεία,
δύναμη, κουράγιο και καλή επιτυχία στο έργο του. Ζητώ από
όλους σας να τον στηρίξετε και να τον βοηθήσετε να κρατήσει
το λάβαρο της Σχολής υψηλά εκεί που του αξίζει.
Με την επίκληση της Υπεραγίας Θεοτόκου προστάτιδας
των ΕΔ, σας εύχομαι καλή τύχη και κάθε επιτυχία στην
αποστολή σας και σας καλώ να αναφωνήσετε:
Ζήτω το Έθνος
Ζήτωσαν οι Ένοπλες Δυνάμεις
Ζήτω η Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων
Αντιστράτηγος Γεώργιος Ματζουράνης
Διοικητής

