Νέοι επαγγελματίες Οπλίτες
Αγαπητά μέλη των οικογενειών
Κυρίες και κύριοι,
Αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά που βρίσκομαι εδώ στο Κέντρο Εκπαίδευσης
Ειδικών Δυνάμεων για την ορκωμοσία των νέων Επαγγελματιών Οπλιτών
που από σήμερα εντάσσονται επισήμως στην οικογένεια των Ειδικών
Δυνάμεων και στην στρατιωτική οικογένεια εν γένει.
Μετά από μία σχεδόν δεκαετία κατά την οποία δεν έγιναν νέες
προσλήψεις Επαγγελματιών Οπλιτών, έχουμε σήμερα τη χαρά να
καλωσορίζουμε στις Ένοπλες Δυνάμεις αυτό το τόσο πολύτιμο προσωπικό για
την κάλυψη των επιχειρησιακών μας απαιτήσεων και την ενίσχυση του
ανθρώπινου δυναμικού των Ενόπλων Δυνάμεων σε τακτικό επίπεδο.
Νέοι Επαγγελματίες Οπλίτες,
Υπό την σκέπη της Πολεμικής Σημαίας, δώσατε πριν από λίγο ενώπιον
Θεού και ανθρώπων τον Στρατιωτικό Όρκο της τιμής και της αφοσίωσης προς
την Πατρίδα.
Με τον όρκο σας αυτόν, υπογράψατε ελεύθερα και ενσυνείδητα ένα
απόλυτα δεσμευτικό και απαράβατο συμβόλαιο με την Πατρίδα.
Στο συμβόλαιο αυτό δεν υπάρχουν ψιλά γράμματα! Πάνω του, είναι
γραμμένα με κεφαλαίους και ξεκάθαρους χαρακτήρες όλα τα πανάρχαια
παραγγέλματα του Έθνους, όλες εκείνες οι ελληνικές ηθικές προσταγές που
αντηχούν από τα βάθη των αιώνων ως το σήμερα και οι οποίες εντέλλουν το
«Ή ΤΑΝ Ή ΕΠΙ ΤΑΣ» και το «ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ» απέναντι σε κάθε εχθρικό
επιβουλέα που επιδιώκει να αμφισβητήσει την κυριαρχία και να βλάψει τα
συμφέροντα του Έθνους.
Το συμβόλαιο αυτό καλείστε από σήμερα και καθ’ όλη την υπηρεσιακή σας
πορεία στο Στράτευμα να το τιμήσετε με αίσθημα ευθύνης, δηλαδή με κάθε
κόπο, με κάθε προσπάθεια και με κάθε αναγκαία θυσία, εκτελώντας με
πειθαρχία και ακρίβεια τις αποστολές που θα σας ανατεθούν, φέρνοντας όταν
απαιτηθεί στην Πατρίδα τη νίκη.
Πέραν όμως των υποχρεώσεων που απορρέουν από τον όρκο που μόλις
δώσατε, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι αποτελεί και τον αόρατο σύνδεσμο που
σας ενώνει αδιάρρηκτα με όσους υπηρέτησαν στο παρελθόν, υπηρετούν στο
παρόν και θα υπηρετήσουν στο μέλλον στις Ειδικές Δυνάμεις και τις Δυνάμεις

Ειδικών Επιχειρήσεων, υπερασπιζόμενοι διαχρονικά τα ιερά και τα όσια του
Έθνους.
Σας ενώνει με όλους εκείνους τους επίλεκτους Έλληνες μαχητές που με
την τόλμη τους, τις ριψοκίνδυνες αποστολές και τις αναρίθμητες πράξεις
ανδρείας τους έγραψαν χρυσές σελίδες ελληνικής στρατιωτικής ιστορίας στο
διάβα των αιώνων.
Από τον αρχαίο Ιερό Λόχο του Πελοπίδα ως τον θρυλικό Ιερό Λόχο του
Χριστόδουλου Τσιγάντε, και εν συνεχεία τους τιμημένους Λόχους Ορεινών
Καταδρομών, φτάνουμε στο σήμερα και στη σύγχρονη Διοίκηση Ειδικού
Πολέμου, η οποία συγκεντρώνει υπό ενιαία Διοίκηση το πλέον επίλεκτο
προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, επιτυγχάνοντας την πλήρη αξιοποίηση
των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών αυτών των ιδιαίτερων δυνάμεων κάθε
Κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων, αλλά και την υιοθέτηση κοινής
επιχειρησιακής αντίληψης και κουλτούρας.
Οι Σχηματισμοί και οι Μονάδες της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου αποτελούν
την ακονισμένη «αιχμή του δόρατος» των Ενόπλων Δυνάμεων, επηρεάζοντας
καθοριστικά την έκβαση των επιχειρήσεων σε περίπτωση κρίσης ή πολέμου.
Γι’ αυτό και σε αυτές επιλέγονται και υπηρετούν οι πλέον ικανοί, άξιοι και
γενναίοι μαχητές μας, στους οποίους από σήμερα συγκαταλέγεστε πλέον και
εσείς.
Και αυτό είναι κάτι που σίγουρα σας γεμίζει με υπερηφάνεια, αλλά και με
αυξημένη ευθύνη. Ευθύνη ενώπιον της Ηγεσίας σας, ενώπιον των ηρωικών
προγόνων μας, και το κυριότερο, ενώπιον των Ελλήνων πολιτών και του
Έθνους, που έχει επενδύσει στα πρόσωπά σας ένα μεγάλο μέρος της τιμής,
της αξιοπρέπειας και της υπερηφάνειας του.
Γι’ αυτό και σας καλώ να καταβάλετε κάθε ικμάδα των δυνάμεών σας ώστε
να ανταποκριθείτε στις υψηλές προσδοκίες που όλοι τρέφουμε για εσάς. Σας
καλώ να εδραιώσετε το συντομότερο δυνατόν μέσα σας το αλύγιστο πνεύμα
του Έλληνα μαχητή. Και για να το καταφέρετε αυτό, ένας τρόπος μόνο
υπάρχει. Εκπαίδευση και πάλι εκπαίδευση, η οποία άλλωστε ως διαδικασία
και ως απαίτηση, δεν θα πάψει να υπάρχει ποτέ όσο υπηρετείτε υπό τα όπλα.
Εκπαίδευση σκληρή και επίπονη που ατσαλώνει το σώμα και την ψυχή, υπό
την επίβλεψη και τις διαταγές των Διοικητών σας, αυτή είναι η τωρινή
αποστολή σας! Όποιος ακολουθήσει αυτήν τη συνταγή, δεν έχει να φοβηθεί
τίποτα και κανέναν, διότι πολύ απλά κανένας και τίποτα δεν μπορεί να τον
αγγίξει χωρίς να πληρώσει το τίμημα.
Να ξέρετε ότι είμαι ένας από εσάς και ότι θα είμαι πάντοτε δίπλα σας και
στα εύκολα, κυρίως όμως στα δύσκολα. Θα παρακολουθώ την πρόοδό σας

και θα αφουγκράζομαι τους κόπους σας, την επιμονή σας, την αταλάντευτη
πίστη σας στον σκοπό, την αφοσίωσή σας στον συνάδελφο και αυριανό
συμπολεμιστή σας, μα πάνω από όλα το υψηλό σας φρόνημα και την μεγάλη
αγάπη σας για την Πατρίδα. Είμαι δε απόλυτα βέβαιος ότι σύντομα θα φτάσετε
σε υψηλό επίπεδο επαγγελματικής επάρκειας και θα είστε σε θέση να
αναλάβετε οποιαδήποτε αποστολή!
Οι οικογένειες και οι γονείς σας που σας καμαρώνουν σήμερα,
αισθάνονται δικαίως μεγάλη υπερηφάνεια και ψυχική ανάταση που γέννησαν
και ανέθρεψαν τέτοια παιδιά, τέτοια επίλεκτα και άξια τέκνα!
Συγχαρητήρια για τη σημερινή ορκωμοσία και την επιτυχή ένταξή σας στις
Ειδικές Δυνάμεις!
Η Παναγία, η Υπέρμαχος Στρατηγός, να σας προστατεύει πάντοτε σε
στεριά, θάλασσα και αέρα, όπου θα δίνετε το βροντερό «παρών»
υπερασπίζοντας τους βωμούς και τις εστίες της Πατρίδας!
Να σας φυλάει ο Θεός!
Σας ευχαριστώ.

