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 Σεβασμιώτατε,  Κύριε  Αρχηγέ  του  Γενικού  Επιτελείου  Ναυτικού,
Κύριε Αρχηγέ του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής,
 

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  δίνει  τόσο  η  ηγεσία  του
Πολεμικού Ναυτικού, όσο και η ηγεσία του Λιμενικού Σώματος στηv εκπαίδευση
και την διαπαιδαγώγηση των μελλοντικών αξιωματικών και ηγητόρων τους. 

 Νέοι  Ναυτικοί  Δόκιμοι,  Νέοι  Δόκιμοι  Σημαιοφόροι  του  Λιμενικού
Σώματος, 

Με τον όρκο, που πριν από λίγο δώσατε στα ιερά σύμβολα της πίστεως
και  της  πατρίδος  ενώπιον  της  ηγεσίας  του  Πολεμικού  Ναυτικού  και  του
Λιμενικού Σώματος , εισέρχεσθε και τυπικά στη μεγάλη μας ναυτική οικογένεια
θέτοντας τους εαυτούς σας στην υπηρεσία της πατρίδος. 

Η σημερινή ημέρα αποτελεί ορόσημο για τη ζωή σας,  δεσμευόμενοι για
την διατήρηση και συνέχιση μιας βαριάς ιστορικής κληρονομιάς. Σας συγχαίρω
για την επιλογή σας και την επιτυχία σας. Η προσπάθεια όμως δεν τελειώνει
εδώ κι αυτό γιατί πλέον βρίσκεστε στην αφετηρία μίας τετράχρονης διαδρομής.
 

Η Σχολή Ναυτικών Δοκίμων ανέκαθεν υπήρξε και παραμένει το λίκνο και
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 ναυτικής τους αγωγής. 

Φέροντας εις πέρας ένα ιδιαίτερα πιεστικό,  απαιτητικό και  κοπιαστικό
πρόγραμμα προπαίδευσης, αποδείξατε πως διαθέτετε την απαραίτητη ψυχική
και σωματική αντοχή καθώς και την προσαρμοστικότητα που απαιτείται, για να
ανταποκριθείτε  με καρτερία κι  επιτυχία στη νέα σας πορεία,  διατηρώντας το
υψηλό σας φρόνημα και την αξιοπρέπεια σας.

Στη διάρκεια της τετράχρονης φοίτησής σας, θα κληθείτε να αφοσιωθείτε
στην  εκπαίδευσή  σας,  να  επιδείξετε  ωριμότητα,  επιμονή  και  υπομονή,
ευπρέπεια και πειθαρχία.  Η Σχολή από την πλευρά της,  έχει  την ευθύνη να
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προάγει  τις  ηθικές,  πνευματικές  και  σωματικές  σας  ικανότητες.  Να  σας
προσφέρει  ακαδημαϊκές  γνώσεις  και  να  σας  διδάξει  τη  ναυτοσύνη. Να σας
εμποτίσει  με  τις  αρχές  και  τα  ιδανικά  του  καθήκοντος,  της  ηθικής,  της
αξιοπρέπειας,  του  πατριωτισμού  και  της  αφοσίωσης,  σφυρηλατώντας  τους
χαρακτήρες  σας  σύμφωνα  με  τις  αρχές,  τις  αξίες  και  τις  παραδόσεις  του
Πολεμικού μας Ναυτικού.

Θα πρέπει να αγαπήσετε τη θάλασσα, και να εξοικειωθείτε με τη ναυτική
τέχνη και τα πλοία με τα οποία θα ταξιδέψετε, έτσι θα γνωρίσετε το Αιγαίο μας
καθώς και ξένες θάλασσες αποκτώντας μοναδικές εμπειρίες.

 Νέοι  Ναυτικοί  Δόκιμοι,  Νέοι  Δόκιμοι  Σημαιοφόροι  του  Λιμενικού
Σώματος,

Το Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό έχει γράψει σελίδες λαμπρής και ένδοξης
ιστορίας η οποία συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Λόγω των συνεχών προκλήσεων, 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.  Στα
πρόσωπά  σας  φαίνεται  η  ελπίδα  για  το  αύριο.  Φανείτε  αντάξιοι  των
προσδοκιών της πατρίδας και υποσχεθείτε  ο κάθε ένας στον εαυτό του ότι όχι
μόνο θα  φανείτε άξιοι συνεχιστές της ιστορίας μας, αλλά πολύ καλύτεροι από
κάθε προηγούμενο.

Είμαι  σίγουρος  ότι  θα  συνεχίσετε  έτσι  όπως  ξεκινήσατε  δυνατοί  με
παρακαταθήκη τις αρχές και αξίες που λάβατε από τις οικογένειες σας, που
σήμερα σας καμαρώνουν με υπερηφάνεια,  ώστε να ζήσετε τις προκλήσεις της
Ναυτικής ζωής, να πορευτείτε μέσα από αυτές και να επιτύχετε τους στόχους
σας.  

  Νέοι Ναυτικοί Δόκιμοι της Κύπρου, 

Σας συγχαίρω για την επιλογή σας και σας προτρέπω να καλλιεργήσετε
με  τους  Ελλαδίτες  συμμαθητές  σας  άρρηκτους  δεσμούς  φιλίας,  κοινής
νοοτροπίας, παράδοσης και επιδιώξεων που ιστορικά συνυπάρχουν στα δύο
ναυτικά. 

Νέοι  ναυτικοί  Δόκιμοι,  της  Ιορδανίας  της  Τυνησίας  και  της
Σενεγάλης  

Σας καλωσορίζω στη Σχολή μας και σας διαβεβαιώνω, ότι η Σχολή με
κατανόηση θα προσπαθήσει να δημιουργήσει τις κατάλληλες προϋποθέσεις για
να αποκτήσετε τις γνώσεις και τις ικανότητες που θα σας εξασφαλίσουν μία
λαμπρή  σταδιοδρομία στη χώρα σας. 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. 
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Νέοι  Ναυτικοί  Δόκιμοι,  Νέοι  Δόκιμοι  Σημαιοφόροι  του  Λιμενικού
Σώματος, 

Σας  καλωσορίζω  και  ευχόμενος  ολόψυχα  υγεία,  δύναμη  και  κάθε
επιτυχία στο τετραετές ταξίδι της εκπαίδευσής σας σε Αξιωματικούς του Π.Ν.
και του Λιμενικού Σώματος και σας καλώ να αναφωνήσουμε:

ΖΗΤΩ ΤΟ ΕΘΝΟΣ 

ΖΗΤΩ ΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ 

ΖΗΤΩ ΤΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ 

      Υποναύαρχος Ιωάννης Πάττας ΠΝ 
        Διοικητής

 


