ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ
ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΣΣΕ
ΤΗΣ 18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022
Αξιωματικοί,
Ευέλπιδες,
Υπαξιωματικοί,
Οπλίτες, Καθηγητές και Πολιτικό Προσωπικό της
Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων.
Με απόφαση της Στρατιωτικής Ηγεσίας,
αναλαμβάνω από σήμερα τα καθήκοντα του
Διοικητή της Σχολής, αντικαθιστώντας τον
Αντιστράτηγο κ. Γεώργιο Κωστίδη τον οποίο
επιθυμώ να ευχαριστήσω θερμά για το εξαίρετο
έργο του, να τον συγχαρώ για την επάξια
προαγωγή του και να του ευχηθώ καλή επιτυχία
στα νέα του καθήκοντα.
Αισθάνομαι ιερή την υποχρέωσή μου να
υποκλιθώ με σεβασμό στην Πολεμική Σημαία της
Σχολής και να αποτίσω φόρο τιμής στους
αθάνατους νεκρούς που έπεσαν ηρωικά στα
πεδία των μαχών υπερασπιζόμενοι την ελευθερία
και ανεξαρτησία της Πατρίδας μας, αλλά και σε
αυτούς που έχασαν τη ζωή τους ή
τραυματίστηκαν σοβαρά στην ώρα του
καθήκοντος, κατά την ειρηνική περίοδο.
Έχω πλήρη συναίσθηση της τιμής που
γίνεται στο πρόσωπό μου με την τοποθέτησή
μου στη θέση του Διοικητού της Σχολής που από
./.
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το 1828 αποτελεί το φυτώριο των Αξιωματικών
του Στρατού μας συνεισφέροντας στους αγώνες
του Έθνους για ελευθερία και ανεξαρτησία.
Παράλληλα, αισθάνομαι το μέγεθος της
ευθύνης που επωμίζομαι έναντι της Υπηρεσίας
και των άξιων προκατόχων μου, που συνέβαλαν
αποφασιστικά ώστε η Σχολή να βρίσκεται σε
περίοπτη
θέση
μεταξύ
των
Ανωτάτων
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Χώρας.
Πρώτιστη αποστολή της Σχολής είναι η
παραγωγή ηγετών που εμφορούμενοι από
ιδανικά, αρχές και αξίες θα είναι ικανοί να
υπηρετούν όλες τις δυσχέρειες στο πεδίο της
μάχης και να εμπνέουν τους υφιστάμενους τους
για την επίτευξη της τελικής νίκης.
Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με τις
κατευθύνσεις των προϊσταμένων μας, θέτω ως
πρώτιστο στόχο την περαιτέρω βελτίωση του
επιπέδου της παρεχόμενης στρατιωτικής και
ακαδημαϊκής εκπαίδευσης, στην βάση του ότι
«εχθρός του καλού είναι το καλύτερο».
Παράλληλα επισημαίνω την απαίτηση
συνεχούς
προσπάθειας καλλιέργειας
των
στρατιωτικών αρετών και των αναγκαίων
ψυχικών χαρισμάτων των Ευελπίδων ως στέρεα

-3-

βάση για την διαμόρφωση
προσωπικότητάς τους.

της

ηγετικής

Για την επίτευξη αυτού του στόχου καλώ το
σύνολο του προσωπικού της Σχολής να
συνδράμει καταβάλλοντας το μέγιστο των
προσπαθειών του και συνεισφέροντας έτσι
καταλυτικά στη βελτίωση του αξιόμαχου του
Στρατού μας στο παρόν και στο μέλλον.
Στο επίκεντρο όλων των προσπαθειών μας
θα πρέπει να είναι η αγάπη μας προς τον ή την
Εύελπι και γνώμονας της συμπεριφοράς μας θα
πρέπει να είναι η αρχαία ρήση «ουδέν μορφώνει
όσο το παράδειγμα και ουδέν επιβάλλει όσο η
ευπρέπεια».
Από την πλευρά μου υπόσχομαι ότι θα
ηγηθώ αυτής της προσπάθειας συνεισφέροντας
με το προσωπικό μου έργο και αξιοποιώντας
όλες τις προτάσεις των υπευθύνων, κατά τομέα
δραστηριοτήτων της Σχολής.
Ευέλπιδες:
Να νοιώθετε πολύ υπερήφανοι για αυτό που
είστε και για την τιμημένη στολή που φοράτε.
Είστε εκλεκτοί και ξεχωριστοί, είστε η πραγματική
ελπίδα της πατρίδας μας, είστε οι αυριανοί
ηγήτορες του στρατού μας και αυτό τα λέει όλα.
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Να μελετάτε και να ερευνάτε συνεχώς με
κριτικό πνεύμα ώστε να αποκτήσετε την
απαραίτητη γνώση που αποτελεί κομβικό
στοιχείο της στρατιωτικής προσωπικότητάς σας.
Δώστε ιδιαίτερη βαρύτητα στη σωματική σας
άσκηση, διότι η άθληση δεν είναι μόνο απαίτηση
της Σχολής ή τρόπος ζωής, αλλά βελτιώνει τη
φυσική κατάσταση του ατόμου και παράλληλα
επιτυγχάνεται με αυτή και «η σμίλευση της
ψυχής».
Να θυμάστε πάντα ότι η αφοσίωση στο
καθήκον, το ήθος και η αξιοπρέπεια είναι οι
κύριες αξίες που θα σας κάνουν να ξεχωρίζετε,
είναι το ηθικό σας πλεονέκτημα.
Να γνωρίζετε ότι οι αξίες αυτές θα σας
συνοδεύουν σε όλη την πορεία της ζωής σας και
ότι με τη στάση και το παράδειγμά σας
διδάσκετε, εμπνέετε και αποτελείτε πρότυπα,
πηγή υπερηφάνειας και σιγουριάς. Γι’ αυτό θα
πρέπει να είστε ΠΑΝΤΑ ΑΡΙΣΤΟΙ.
Φυλάξτε ως κόρη οφθαλμού την αλληλεγγύη
και τις μεταξύ σας καλές σχέσεις. Θα σας
ακολουθούν σε όλη τη στρατιωτική σας ζωή.
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Τέλος, να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και
επιμελείς με τα μέτρα ασφαλείας. Η υγιεινή και η
ασφάλεια του προσωπικού, αποτελεί βασική
προτεραιότητα για όλους μας. Έχουμε ατομική
και συλλογική ευθύνη σ’ αυτό το θέμα.
Αξιωματικοί,
Ευέλπιδες,
Υπαξιωματικοί,
Οπλίτες, Καθηγητές και Πολιτικό Προσωπικό της
Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων
Επιδίωξη όλων μας πρέπει να είναι η Σχολή
να εξακολουθεί να βρίσκεται στην κορυφή της
πυραμίδας
των
ανώτατων
εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων τόσο της χώρας μας όσο και διεθνώς.
Είμαι βέβαιος ότι με την βοήθεια του
Πανάγαθου Θεού, υπό τη σκέπη της Υπερμάχου
Στρατηγού της Υπεραγίας Θεοτόκου και με τις
μεσιτείες των Προστατών Αγίων του Στρατού μας
θα ανταποκριθούμε πλήρως στις απαιτήσεις της
αποστολής μας και θα επιτύχουμε τους στόχους
μας.
Με τις σκέψεις αυτές εύχομαι σε όλους και
όλες σας υγεία, κάθε επιτυχία στο έργο μας και
σας καλώ να αναφωνήσουμε:
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ΖΗΤΩ ΤΟ ΕΘΝΟΣ
ΖΗΤΩ Ο ΣΤΡΑΤΟΣ
ΖΗΤΩ
Η
ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ

ΣΧΟΛΗ

Υπτγος Σταύρος Παπασταθόπουλος
Διοικητής

