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          Κύριε Αρχηγέ του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, Κύριε Αρχηγέ του 
Λιμενικού Σώματος και της Ελληνικής Ακτοφυλακής, Σεβασμιώτατοι  Μητροπολίτες 
Πειραιά και Σύρου,   
 
   Η παρουσία σας στην σημερινή τελετή ορκωμοσίας των νέων Ναυτικών 
Δοκίμων, και των νέων Δοκίμων Σημαιοφόρων του Λιμενικού Σώματος, τιμά τη Σχολή και 
καταδεικνύει την ιδιαίτερη σημασία που δίδει τόσο η ηγεσία του  Πολεμικού Ναυτικού, όσο 
και η ηγεσία του Λιμενικού Σώματος στη διαπαιδαγώγηση και την εκπαίδευση των 
μελλοντικών αξιωματικών και ηγητόρων τους.  
 
       Η φετινή τελετή ορκωμοσίας πραγματοποιείται δυστυχώς με την πανδημία του 
κορωνοιού σε πλήρη εξέλιξη και με έξαρση αντί για ύφεση, αναγκάζοντας μας να 
πραγματοποιήσουμε την τελετή με τους ελάχιστους δυνατούς προσκεκλημένους και χωρίς 
την παρουσία των συγγενών και των αγαπημένων προσώπων των ορκιζομένων. 
 
  Παράλληλα πραγματοποιείται σε μία χρονιά που αποτελεί  ορόσημο για τη Σχολή 
μας, μιας και σε λίγες ημέρες εκκινείται για πρώτη φορά η λειτουργία  του Διιδρυματικού 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, αυτού της  «Διοίκησης στη Ναυτική Επιστήμη 
και Τεχνολογία» σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Ο μεγάλος αριθμός 
δηλώσεων συμμετοχής προμηνύει ήδη την επιτυχία του προγράμματος. 
 
  Νέοι Ναυτικοί Δόκιμοι, Νέοι Δόκιμοι Σημαιοφόροι του Λιμενικού Σώματος, 

 
        Με τον όρκο, που πριν από λίγο δώσατε υπό τη σκέπη της Ελληνικής Σημαίας, 
του Ιερού Ευαγγελίου και της Ηγεσίας του Πολεμικού Ναυτικού και του Λιμενικού Σώματος , 
ενταχθήκατε και τυπικά στη μεγάλη μας ναυτική οικογένεια θέτοντας τους εαυτούς σας 
στην υπηρεσία της πατρίδος. 
 
       Η σημερινή ημέρα έχει αναμφίβολα ξεχωριστή  σημασία για εσάς καθώς 
σηματοδοτεί μια μεγάλη αλλαγή στη ζωή σας, την απαρχή της σταδιοδρομίας σας ως 
αξιωματικοί και σας συγχαίρω για την επιλογή και την επιτυχία σας.  
 

   Η Σχολή Ναυτικών Δοκίμων ανέκαθεν  υπήρξε και παραμένει το κύτταρο της 
συστηματικής εκπαίδευσης  των υποψηφίων Αξιωματικών του Ελληνικού Πολεμικού 
Ναυτικού και του Λιμενικού Σώματος, έχοντας να εκπληρώσει δύο θεμελιώδεις στόχους 
προς τους σπουδαστές της , την προσφορά της γνώσης και την καλλιέργεια της αγωγή 
τους. 
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  Τα τέσσερα χρόνια που θα περάσετε στη σχολή θα είναι από τα σημαντικότερα 
στη σταδιοδρομία σας. Το πιεστικό, απαιτητικό μα συνάμα δοκιμασμένο πρόγραμμα που 
θα πρέπει να ακολουθείτε εφαρμόζοντας αυστηρά τους κανόνες δεοντολογίας και  
πειθαρχίας έχει σαν σκοπό να σας κάνει πιο δυνατούς, να αυξήσει την σωματική και 
ψυχική σας αντοχή, να σας μάθει να εργάζεσθε και να αντιδράτε σωστά υπό την πίεση 
καταστάσεων και χρόνου , να χαλυβδώσει την αυτοκυριαρχία σας , την εμμονή σας στο 
σκοπό και να διαμορφώσει την προσωπικότητα σας στο πλαίσιο των αρχών και των 
παραδόσεων του Πολεμικού Ναυτικού που ταυτίζονται με αυτές του Λιμενικού Σώματος. Οι 
παραδόσεις αυτές έχουν διαμορφωθεί μέσα από την μακροχρόνια πάλη και επικράτηση 
του έλληνα σε όλες τις θάλασσες. 
 

   Στη Σχολή θα αναπτύξετε φιλίες και δεσμούς που θα σας συνοδεύουν σε όλη σας 
τη ζωή, ενώ θα σας δοθεί η ευκαιρία να ταξιδέψετε και γνωρίσετε καινούργιους τόπους και 
πολιτισμούς.  

 
   Το  Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό έχει γράψει σελίδες λαμπρής και ένδοξης ιστορίας η 
οποία συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Μόλις την προηγούμενη εβδομάδα σε αυτόν εδώ τον 
χώρο της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων παρουσία της Πολιτειακής, Πολιτικής και Στρατιωτικής 
ηγεσίας εορτάσαμε με μία σεμνή τελετή λόγω των συνθηκών που επιβάλει η πανδημία, τα 
2500 χρόνια από τη νικηφόρα ναυμαχία της Σαλαμίνας που συνέβαλε καθοριστικά στη 
διάσωση και εμπέδωση του Ελληνικού και Δυτικού πολιτισμού, ενώ δεν έχουν περάσει 
παρά μόνο λίγες ημέρες από το κατάπλου των πλοίων του Ελληνικού Στόλου , αλλά και 
του Λιμενικού Σώματος που επί σχεδόν δύο μήνες λόγω της έντασης με τη γείτονα χώρα 
επιχειρούσαν συνεχόμενα και αποφασιστικά, προασπίζοντας  τις Ελληνικές θάλασσες. 
Όπως τόνισε ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού στην ομιλία του στη τελετή αυτή 
«Οι προκλήσεις από την Ανατολή βρίσκονται για μια ακόμη φορά στο κατώφλι μας. Στις 
ιστορικές προκλήσεις, έχουμε διδαχτεί από τους καλύτερους. Και εμπνεόμενοι από τους 
δικούς τους αγώνες και με το πρότυπο που μας κληροδότησαν, επιτελούμε με συνέπεια το 
χρέος μας, πιστοί στον όρκο και την αποστολή μας». 
  
   Νέοι Ναυτικοί Δόκιμοι, Νέοι Δόκιμοι Σημαιοφόροι του Λιμενικού Σώματος, 

 
   Λόγω των προκλήσεων αυτών, η ενίσχυση του Πολεμικού μας Ναυτικού αλλά και 
του Λιμενικού μας Σώματος που συνθέτουν δύο κρίσιμους παράγοντες εθνικής ισχύος για 
την προάσπιση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων και των εθνικών μας συμφερόντων, 
αποτελεί μονόδρομο. Σαν ανθρώπινο δυναμικό είσθε ο πολλαπλασιαστής ισχύος που η 
χώρα μας σήμερα χρειάζεται περισσότερο από ποτέ. Με τα διδάγματα του παρελθόντος 
από τους καλύτερους και με την εκπαίδευση που θα λάβετε από το αναγνωρισμένου 
κύρους καθηγητικό, αλλά και στρατιωτικό προσωπικό της Σχολής μας εξελιχθέιτε τα 
μέγιστα, φανείτε αντάξιοι των προσδοκιών  της πατρίδας μας και υποσχεθείτε ο καθένας 
στον εαυτό του ότι όχι μόνο θα είσθε άξιοι συνεχιστές της ιστορίας  αλλά πολύ καλύτεροι 
από κάθε προηγούμενο.  
 
   Η Σχολή από τη μεριά της θα είναι σε αυτή τη προσπάθεια δίπλα σας. Είναι δε 
έτοιμη να ανταποκριθεί άμεσα σε οτιδήποτε απαιτηθεί, όπως έπραξε την άνοιξη, όταν 
δημιούργησε και λειτούργησε σε ελάχιστο χρόνο  σύστημα τηλεκπαίδευσης μην 
επιτρέποντας να  χαθεί καμία σχεδόν  διδακτική ώρα, ενώ τήρησε και τηρεί απαρέγκλιτα 
όλα τα προβλεπόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα και μέτρα σχετικά με την πανδημία του 
κορωνοϊού, που με την αρμονική συνεργασία των σπουδαστών, καθώς  και του 
στρατιωτικού, καθηγητικού και πολιτικού προσωπικού  έχουν μέχρι στιγμής σαν 

αποτέλεσμα να έχουμε αποφύγει την εκδήλωση κρούσματος μέσα στη Σχολή. 
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  Νέοι Ναυτικοί Δόκιμοι της Κύπρου, 
 
  Σας συγχαίρω για την επιλογή σας  και σας διαβεβαιώνω ότι η Σχολή θα σας 

συμπαρασταθεί σε κάθε σας προσπάθεια και σας προτρέπω να καλλιεργήσετε με τους 
ελλαδίτες συμμαθητές σας άρρηκτους δεσμούς νοοτροπίας, παράδοσης και επιδιώξεων 
που ταυτίζουν τα δύο ναυτικά. 

 
  Νέοι ναυτικοί Δόκιμοι της Ιορδανίας, της Τυνησίας,  
 
  Σας καλωσορίζω στη Σχολή μας και μην ξεχνάτε ότι αυτό είναι το βάπτισμα σας 

στην υπηρεσία της Πατρίδας σας και της θάλασσας. Η θάλασσα είναι το στοιχείο  που 
ενώνει τους λαούς. Μια ένωση που εμπεριέχει τον σεβασμό στους κανόνες του 
Διεθνούς δικαίου που οδηγούν στην σταθερότητα και την ειρήνη. 

 
   Νέοι Ναυτικοί Δόκιμοι, Νέοι Δόκιμοι Σημαιοφόροι του Λιμενικού Σώματος, 

 
 Σας εύχομαι υγεία, δύναμη και κάθε επιτυχία στη νέα πορεία της ζωή σας και σας 

καλώ όλοι μαζί να αναφωνήσουμε 
 

.  
ΖΗΤΩ ΤΟ ΕΘΝΟΣ 

           ΖΗΤΩ ΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ   
  ΖΗΤΩ ΤΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ                 
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