Νέες και Νέοι Ανθυπολοχαγοί της Τάξεως 2022
«Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Μαζαράκης – Αινιάν»,
Με την ευλογία της Εκκλησίας μας, ενώπιον της
ένδοξης Πολεμικής Σημαίας της Σχολής και με την τιμητική
παρουσία της Αυτής Εξοχότητος της Προέδρου της
Δημοκρατίας, της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας των
Ενόπλων Δυνάμεων της Χώρας μας, εκπροσώπων του
Ελληνικού Κοινοβουλίου και της Κυπριακής Δημοκρατίας,
θρησκευτικών και λοιπών αρχών, άλλων επίσημων
προσκεκλημένων, καθώς επίσης και των γονέων και
οικείων σας, δώσατε πριν από λίγο τον νενομισμένο
στρατιωτικό όρκο, ο οποίος σηματοδοτεί την έναρξη της
σταδιοδρομίας σας ως Αξιωματικοί και την υπογραφή σας
στο συμβόλαιο χρέους και τιμής που, από σήμερα,
συνάπτετε με την Πατρίδα μας.
Η ευθύνη που αναλαμβάνετε είναι πολύ μεγάλη, αφού
συγκαταλέγεστε πλέον στους υπερασπιστές της εδαφικής
ακεραιότητας και της εθνικής ανεξαρτησίας της και στους
θεματοφύλακες των κυριαρχικών της δικαιωμάτων. Σε μία
./.

-2εποχή ιδιαίτερων προκλήσεων, τόσο στην περιοχή του
άμεσου γεωπολιτικού ενδιαφέροντος της Χώρας μας αλλά
και ευρύτερα, καλείστε να φανείτε αντάξιοι προγενέστερων
αποφοίτων της Σχολής μας, που δηλώνοντας παρόντες σε
όλα τα εθνικά προσκλητήρια, ηγήθηκαν πανάξια του
Στρατού μας και έγραψαν λαμπρές σελίδες δόξας στο
ογκώδες βιβλίο της ελληνικής ιστορίας.
Ένας από αυτούς τους άξιους ηγήτορες ήταν και ο
«ήρωας» της τάξης σας, ο «Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος
Μαζαράκης – Αινιάν», που αποφοίτησε το 1890 και
συμμετείχε σε όλους τους απελευθερωτικούς αγώνες του
Έθνους,

μέχρι

την

αποστρατεία

του

το

1926.

Ο Αντιστράτηγος Μαζαράκης διακρίθηκε για τη φιλοπατρία
του, τη γενναιότητά του, την τόλμη του και την οξυδέρκειά
του. Μεγαλύτερο επίτευγμά του ήταν η απελευθέρωση της
Θράκης μας και η ενσωμάτωσή της στον εθνικό κορμό.
Σήμερα, μας τιμούν με την παρουσία τους απόγονοι του
αείμνηστου Στρατηγού, τους οποίους και ευχαριστούμε
θερμά.
./.

-3Ο «ήρωας» της Τάξης σας, σας δίνει το καλύτερο
παράδειγμα ηγετικής φυσιογνωμίας το οποίο θα πρέπει να
μιμηθείτε κατά τη σταδιοδρομία σας. Να θυμάστε, ότι οι
Έλληνες είμασταν πάντα λιγότεροι, αλλά καθοδηγούμενοι
από ικανούς ηγήτορες, καταφέρναμε να μεγαλουργούμε,
υπερασπιζόμενοι

αποτελεσματικά

τα

δίκαια

του

ελληνισμού και τα ιδανικά της δημοκρατίας και της
ελευθερίας, όποτε οι περιστάσεις το απαίτησαν.
Αφετηρία

διαμόρφωσης

της

ηγετικής

σας

προσωπικότητας θα πρέπει να είναι ο χαρακτήρας σας,
που θα σας βοηθάει να διακρίνεστε πάντα και θα αποτελεί
το διαβατήριο για τις ψυχές των υφισταμένων σας.
Πορευθείτε με τις αρχές και τις αξίες που διδαχθήκατε στη
Σχολή, θέτοντας τον «Κώδικα Τιμής του Ευέλπιδος» ως
σπονδυλική στήλη της στρατιωτικής σας προσωπικότητας
και αποδεικνύοντας συνεχώς το ότι «Μία φορά Εύελπις,
για πάντα Εύελπις». Παράλληλα, θέστε ως πυξίδα της
σταδιοδρομίας σας τις στρατιωτικές αρετές, προκειμένου

./.

-4να εξασφαλίσετε ότι δεν θα αποκλίνετε από τους
θεμελιώδεις κανόνες του λειτουργήματος που επιτελείτε.
Επιπρόσθετα, να διακρίνεστε για τον επαγγελματισμό
σας, εκκινώντας από τη βαθειά και συστηματική γνώση
του επιστημονικού αντικειμένου σας, ενώ θα πρέπει να
επιδιώκετε και τη συνεχή σας επιμόρφωση, ώστε να είστε
ικανοί και ικανές να εφαρμόσετε νέα και καινοτόμα
δόγματα και να αφομοιώσετε τις όποιες τεχνολογικές
εξελίξεις εισάγονται στον Στρατό μας. Παράλληλα, να
διακατέχεστε

και

από

«επαγγελματικό

εγωισμό»

επιδιώκοντας το «αιέν αριστεύειν», μην αφήνοντας το
παραμικρό περιθώριο αμφισβήτησης της αξίας σας.
Επίσης, σας προτρέπω να δίδετε ιδιαίτερη βαρύτητα
στο σωστό χειρισμό του προσωπικού σας, του καλύτερου
πολλαπλασιαστή ισχύος του Στρατού μας, προκειμένου να
του ενεργοποιείτε το φιλότιμο, αυτή τη μοναδική ιδιότητα
της φυλής μας, που αποτελεί και την κινητήριο δύναμη
της. Να θυμάστε πάντα, ότι καμία αξία δεν έχουν τα
./.

-5οπλικά συστήματα, όσο σύγχρονα και αν είναι, αν δεν
στελεχώνονται από ικανούς μαχητές, όπως πολύ σοφά
επεσήμανε

ο

Θουκυδίδης

στην

Ιστορία

του

Πελοπονησιακού Πολέμου, αναφέροντας ότι «Άνδρες γαρ
πόλις, και ου τείχη ουδέ νήες ανδρών κεναί».
Τέλος, σας επισημαίνω την ανάγκη να εμφορείστε από
αισιοδοξία και θετικό πνεύμα. Οι δυσκολίες που θα
αντιμετωπίσετε

θα

είναι

πολλές

και

σε

ορισμένες

περιπτώσεις θα φαντάζουν ανυπέρβλητες. Δεν πρέπει να
πτοείστε,

ούτε

να

απογοητεύεστε

σε

ενδεχόμενες

αποτυχίες. Επιστρατεύστε τα ψυχικά αποθέματα που
σίγουρα διαθέτετε και μεταβάλλετε κάθε πρόσκαιρη
δυσκολία σε ευκαιρία για νέα προσπάθεια, μέχρι να
επιτύχετε τον στόχο σας.

Νέες και Νέοι Ανθυπολοχαγοί
Με τη σημερινή ορκωμοσία σας, ολοκληρώνεται
επίσημα και η φοίτηση σας στη Σχολή. Σας αξίζουν θερμά
./.

-6συγχαρητήρια, διότι ανταποκριθήκατε με επιτυχία, σε ένα
πρόγραμμα σπουδών, υψηλών ακαδημαϊκών απαιτήσεων
και

επίπονης

στρατιωτικής

εκπαίδευσης,

που

σε

συνδυασμό με τη φυσιολογική ψυχολογική φόρτιση,
δημιουργεί συνθήκες ιδιαίτερα δύσκολες για οποιονδήποτε
και οποιαδήποτε συμμετέχει σε αυτό.
Παράλληλα, αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω
και τις προηγούμενες Διοικήσεις, καθώς επίσης και το
διδακτικό και εκπαιδευτικό προσωπικό της Σχολής, για τη
σημαντική συνεισφορά του στην επιτυχή ολοκλήρωση των
σπουδών σας και για τα όσα σας προσέφεραν στα
τέσσερα χρόνια φοίτησής σας σε αυτή.
Επίσης,

οφείλω

να

εκφράσω

τις

θερμές

μου

ευχαριστίες στους γονείς σας και στους οικείους σας, διότι
μας εμπιστεύτηκαν ό,τι πιο πολύτιμο διαθέτουν, τα παιδιά
τους, τα οποία ανέθρεψαν με σωστές αρχές και αξίες,
διευκολύνοντας έτσι το έργο μας.

./.

-7Απευθυνόμενος ειδικότερα στους Ελληνοκύπριους
Ανθυπολοχαγούς, θα ήθελα να σας εκφράσω την ιδιαίτερη
χαρά και συγκίνησή μου που από σήμερα, με την
αποφοίτησή

σας,

συμβάλλετε

στην

ενίσχυση

της

αποτρεπτικής ισχύος της Εθνικής Φρουράς. Στην Κύπρο
μας

και

στην

περιοχή

της

Ανατολικής

Μεσογείου

δοκιμάζονται καθημερινά οι αντοχές του ελληνισμού, με τη
συνεχιζόμενη κατοχή του βορείου τμήματος της νήσου και
τις συνεχείς αμφισβητήσεις των κυριαρχικών δικαιωμάτων
της, μην αφήνοντας περιθώρια για εφησυχασμούς και
ολιγωρίες. Γνωρίζοντας το υψηλό φρόνημα που διαθέτετε
και ιδιαίτερα την αγάπη σας για τη Μεγαλόνησο, είμαι
πεπεισμένος ότι θα αναδειχθείτε σε άξιους ηγήτορες και
συνεχιστές των παραδόσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας,
τηρώντας τον όρκο σας στο έπακρο.
Απευθυνόμενος

ιδιαίτερα

και

στους

νέους

Ανθυπολοχαγούς των φίλων χωρών της Αλβανίας, της
Βοσνίας-Ερζεγοβίνης και της Μολδαβίας, επιθυμώ να σας
επισημάνω ότι θα πρέπει να αισθάνεστε ιδιαίτερα
./.

-8υπερήφανοι για την αποφοίτησή σας από το αρχαιότερο
Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Ελλάδας. Σας καλώ να
διατηρήσετε τους δεσμούς φιλίας και συναδελφικότητας,
τους οποίους δημιουργήσατε με τους συμμαθητές σας και
να κρατήσετε στις ψυχές σας την Ελλάδα, ως δεύτερη
πατρίδα σας.

Τέλος, επιθυμώ να απευθυνθώ στους Ευέλπιδες ΙΙΙης
Τάξης, στους οποίους θα ήθελα να επισημάνω, ότι η
παραλαβή

της

ένδοξης

και

επί

τέσσερις

φορές

παρασημοφορημένης Πολεμικής Σημαίας της Σχολής από
τον Αρχηγό σας, σηματοδοτεί την επίσημη ανάληψη των
καθηκόντων σας, ως διοικούσα τάξη. Σας καλώ να
διοικήσετε με το παράδειγμά σας, με σύνεση, αμεροληψία
και απόλυτη προσήλωση στις αξίες, στα ιδανικά και στις
παραδόσεις της Σχολής.

./.

-9Νέες και Νέοι Ανθυπολοχαγοί του Ελληνικού
Στρατού
Από σήμερα εντάσσεστε στο Σώμα των Ελλήνων
Αξιωματικών, μίας ιδιαίτερης και τιμημένης κοινωνικής
ομάδας, που παράγει καθημερινά το αίσθημα της
ασφάλειας, ως απαραίτητης προϋπόθεσης για την πρόοδο
και ευημερία της ελληνικής κοινωνίας. Αυτή θα είναι και η
δική σας προσφορά προς την Πατρίδα μας, που θα σας
οδηγήσει σε στιγμές απερίγραπτου ψυχικού μεγαλείου ή
και της υπέρτατης προσωπικής θυσίας, αν οι περιστάσεις
το επιβάλλουν. Είμαι σίγουρος ότι θα ανταποκριθείτε
απόλυτα

στις

απαιτήσεις

τις

αποστολής

σας,

εξακολουθώντας να αποτελείτε και μετά την αποφοίτησή
σας από τη Σχολή, τις «καλές ελπίδες» του έθνους.
Με αυτές τις σκέψεις και με την ευχή Ο Πανάγαθος
Θεός, η Υπεραγία Θεοτόκος και οι Άγιοι και Αγίες
Προστάτες του Στρατού μας να σας ευλογούν και να σας
προστατεύουν σε όλη την πορεία σας, σας συγχαίρω, σας
./.

-10εύχομαι να έχετε υγεία, ευτυχία, καλή σταδιοδρομία και
σας καλώ να αναφωνήσετε:
ΖΗΤΩ ΤΟ ΕΘΝΟΣ
ΖΗΤΩ Ο ΣΤΡΑΤΟΣ
ΖΗΤΩ Η ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ

./.

