ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ ΣΧΟΛΗΣ
ΤΗΣ 5ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021
Νέε και Νέες Αξιωματικοί,
Η σημερινή ημέρα θα αποτελεί για πάντα το ορόσημο των
προσπαθειών σας, καθόσον αποκτάτε με τον πλέον επίσημο
τρόπο την ιδιότητα του Αξιωματικού των Ενόπλων Δυνάμεων.
Ο όρκος που δώσατε υπό τη σκέπη της Πολεμικής Σημαίας
της Σχολής και ενώπιον Εκκλησιαστικών και Στρατιωτικών Αρχών,
των γονιών σας και των Πανεπιστημιακών Δασκάλων, σας
εντάσσει οριστικά και αμετάκλητα στην οικογένεια των Ελλήνων
Αξιωματικών.
Καλείστε να γίνετε άξιοι συνεχιστές της λαμπρής ιστορίας
αυτών, συμβάλλοντας με όλες σας τις δυνάμεις στην επίτευξη της
αποστολής των Ενόπλων Δυνάμεων της Πατρίδας μας.
Η Στρατιωτική Σχολή καλλιέργησε το πνεύμα, διαμόρφωσε το
ήθος σας και σας έδωσε όλα εκείνα τα απαραίτητα προσόντα που
χαρακτηρίζουν τον Έλληνα Αξιωματικό.
Οι

καθηγητές

του

Αριστοτελείου

Πανεπιστημίου

Θεσσαλονίκης σας έδωσαν τις επιστημονικές γνώσεις, ώστε να
αποκτήσετε επάξια τα αντίστοιχα πτυχία ανά ειδικότητα.
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Νέε και Νέες Αξιωματικοί,
Υπηρετείστε περήφανα στις τάξεις των ΕΔ, αφοσιωθείτε στο
καθήκον σας όπως ορίζεται στο Σύνταγμα, στους Νόμους του
Κράτους και στους Στρατιωτικούς Κανονισμούς.
Αγωνιστείτε

για

το

δίκαιο,

την

αλήθεια

και

τους

ανωτέρους

σας.

Δημοκρατικούς θεσμούς.
Να

είστε

Αντιμετωπίστε

πειθαρχικοί
τους

προς

υφισταμένους

τους
σας

με

δικαιοσύνη

και

ειλικρίνεια. Πάντα να είστε το καλό παράδειγμα για αυτούς.
Να διοικείτε με ευγένεια, τιμή και αξιοπρέπεια.
Ξεκινήστε τη θητεία σας δυναμικά, επιδιώκοντας εμπειρίες
καθόσον
βιωματική

οι

ακαδημαϊκές

εφαρμογή

και

και
δια

στρατιωτικές
βίου

γνώσεις

εκπαίδευση,

χωρίς

γρήγορα

εξανεμίζονται. Παρακολουθείστε τις επιστημονικές εξελίξεις στον
τομέα σας και πρωτοστατήστε στην εφαρμογή τους στο
Στράτευμα. Γίνετε καινοτόμοι και σημαιοφόροι της συνεχούς
ανανέωσης που πρέπει να χαρακτηρίζει τις σύγχρονες ΕΔ.
Ποτέ μην ξεχάσετε την οφειλή σας προς τον ελληνικό λαό, ο
οποίος σας διέθεσε τα μέσα για την φοίτησή σας στην Σχολή και
στο Πανεπιστήμιο, ώστε να την ανταποδώσετε με την προσφορά
σας.
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Αγαπήστε τον συνάδελφο (εν ενεργεία και εν αποστρατεία)
και υποστηρίξτε τον στην πράξη με την εργασία σας. Η Διοικητική
Μέριμνα και ειδικότερα αυτή που έχει σχέση με την υγειονομική
περίθαλψη αλλά και την οικονομική και τη νομική υποστήριξη
αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο για τη διατήρηση του υψηλού ηθικού
και της λειτουργικότητας του στρατεύματος τόσο στην ειρήνη όσο
και στον πόλεμο.
Νέε και Νέες Αξιωματικοί,
Σε λίγο θα σας επιδοθεί το ξίφος του Έλληνα Αξιωματικού,
σύμβολο τιμής, θυσίας και εξουσίας.
Με την βεβαιότητα ότι θα ακολουθήσετε πλήρως τις επιταγές
της ένδοξης ιστορίας μας και θα τιμήσετε το αξίωμά σας, σας
συγχαίρω για την αποφοίτησή σας.
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

