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       Εξοχότατη Κυρία Πρόεδρε της Δημοκρατίας,

Η παρουσία  σας  στην  τελετή  ορκωμοσίας  των  νέων  Σημαιοφόρων   αποτελεί
εξαιρετική   τιμή  για  το  Πολεμικό  Ναυτικό  και   τη   Σχολή  Ναυτικών Δοκίμων,  η  οποία
αποδίδει  σήμερα  στη  μεγάλη  ναυτική  οικογένεια  43  νέους  Αξιωματικούς  ,  33  από την
Ελλάδα, 7 από την Κύπρο και 3 από την Ιορδανία.

2. Η  Σχολή  Ναυτικών  Δοκίμων  όπως  αναφέρει  η  Ακαδημία  Αθηνών,   «από
ιδρύσεώς  της  μέχρι  σήμερον  ανέδειξε  ήρωας,  σοφούς  άνδρας  και  διακεκριμένους
επιστήμονας, προσενεγκούσα ούτω μεγάλας υπηρεσίας εις την Πατρίδα και το Έθνος» ,
προκειμένου δε η Σχολή να ανταποκριθεί  στις σύγχρονες αυξημένες απαιτήσεις  και  τη
βαριά   κληρονομιά  της,  εξελίσσεται  διαρκώς,  παρέχοντας  ολοένα  και  υψηλοτέρου
επιπέδου  γνώσεις  και  εφόδια.  Στο  πλαίσιο  αυτό,  αποτελεί  πλέον  πραγματικότητα  η
λειτουργία από το νέο ακαδημαϊκό έτος, του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών  «Διοίκησης  στη  Ναυτική  Επιστήμη  και  Τεχνολογία»  σε  συνεργασία  με  το
Πανεπιστήμιο  Πειραιώς,  ενώ  παράλληλα  προχωρούν  ταχύτατα    οι  διεργασίες  με  το
Πολυτεχνείο  Κρήτης   για  τη  κατάθεση  ολοκληρωμένης  πρότασης  ίδρυσης  και  νέου
Διιδρυματικού  Μεταπτυχιακού  Προγράμματος  σε  θέματα  Θαλάσσιας  Περιβαλλοντικής
Μηχανικής,  το  οποίο  καθίσταται  σήμερα  ιδιαίτερα  επίκαιρο  και   με  μεγάλο  αμυντικο-
γεωπολιτικό ενδιαφέρον για την περιοχή μας.

Νέοι και Νέες Σημαιοφόροι,

3. Με τον όρκο, που πριν από λίγο δώσατε υπό τη σκέπη της Ελληνικής Σημαίας
και του Ιερού Ευαγγελίου, ενώπιον της Αυτής Εξοχότητας, της Προέδρου της Ελληνικής
Δημοκρατίας,  της  Πολιτικής  και  Στρατιωτικής  Ηγεσίας,  παρουσία  των  γονέων  και  των
συγγενών σας, ενταχθήκατε ως Αξιωματικοί πλέον στο Πολεμικό Ναυτικό  αναλαμβάνοντας
την υποχρέωση να υπηρετείτε την Πατρίδα μας με πίστη, αφοσίωση και  επαγγελματισμό,
πάντα  κάτω  από  τις  επιταγές  του  συντάγματος  που  διασφαλίζει  το  δημοκρατικό  μας
πολίτευμα.

4. Κατά τη διάρκεια της τετραετούς φοίτησής σας και σε μία εποχή  οικονομικής
στενότητας  και  περιορισμένου  προϋπολογισμού,  το  Πολεμικό  Ναυτικό   διέθεσε  τις
απαραίτητες  υποδομές  και  πόρους,  προκειμένου  να  αποκτήσετε  το  απαιτούμενο
θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο γνώσεων, για την επιτυχή εκτέλεση των καθηκόντων
σας ως Αξιωματικοί  του Πολεμικού Ναυτικού. Αυτό επιτεύχθηκε αφενός με την παροχή
υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκής θεωρητικής εκπαίδευσης από την αναγνωρισμένου κύρους
Σχολή μας και αφετέρου με τη συμμετοχή σας για πρακτική εξάσκηση σε εκπαιδευτικούς
πλόες με πολεμικά πλοία του Στόλου μας, ενώ από την πλευρά σας ανταποκριθήκατε με 
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επιτυχία στις απαιτήσεις της Σχολής και στον διαφορετικό τρόπο ζωής που επιλέξατε να
ακολουθήσετε.

Νέοι και Νέες Σημαιοφόροι,

5. Αποτελεί  αναμφισβήτητο   γεγονός   ότι  το   Ελληνικό  Πολεμικό  Ναυτικό  έχει
γράψει σελίδες λαμπρής και ένδοξης ιστορίας, ενώ είναι  ιστορικά  αποδεδειγμένο  από
πληθώρα γεγονότων ότι  οι   Αξιωματικοί  του Πολεμικού μας  Ναυτικού στους οποίους από
σήμερα εντάσσεστε, πολλές φορές έπραξαν πολύ περισσότερα από το καλώς εννοούμενο
καθήκον.  Ας  μη  ξεχνάμε  ότι  φέτος  συμπληρώνονται  2500  χρόνια  από  τη  νικηφόρα
ναυμαχία της Σαλαμίνας, ενώ υπάρχουν κατορθώματα του Ναυτικού μας τα οποία  είναι
μοναδικά  στα  παγκόσμια  ναυτικά  χρονικά, όπως  για  παράδειγμα   η  εποποιία  του
 Αντιτορπιλικού  «Αδρίας»  κατά  το  Δεύτερο  Παγκόσμιο  Πόλεμο,   όπου  μετά  από
πρόσκρουση  σε  νάρκη  και  την  ολοσχερή  απώλεια  της  πλώρης  του,  κατάφερε  και
κατέπλευσε  στην  Αλεξάνδρεια  στις  6  Δεκεμβρίου  1943  ανήμερα  του  Αγίου  Νικολάου,
προστάτη του Ναυτικού μας , ύστερα από αγωνιώδη πλου 500 μιλίων και κάτω από τη
ενθουσιώδη  τιμητική  υποδοχή  όλων  των  συμμαχικών  πλοίων.  Τέτοια  κατορθώματα
αποτελούν  λαμπρό  παράδειγμα  θάρρους  και  ηγεσίας  του  κυβερνήτη,  καθώς   και
απαράμιλλης τόλμης και αυτοθυσίας του πληρώματος. Δεν είναι τυχαία άλλωστε τα λόγια
του  πατέρα  της  νίκης  του  Δευτέρου  Παγκοσμίου  Πολέμου,  Βρετανού  πρωθυπουργού
Ουίνστον Τσώρτσιλ ότι: «Το Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό , μικρό αριθμητικώς, αλλά πολύ
μεγάλης αξίας, διεκρίθη σε όλες τις επιχειρήσεις μας στη Μεσόγειο»

. Νέοι και Νέες Σημαιοφόροι,

6. Με  βαριά   κληρονομιά   αυτή   την   ιστορική παρακαταθήκη  και  τηρώντας
απαρέγκλιτα  τις αρχές οι οποίες περιέχονται στον όρκο που πριν λίγο δώσατε , καλείστε
σήμερα  σε  μια  κρίσιμη  εποχή  όπου  η  περιφερειακή  αστάθεια  και  οι  προκλήσεις
δοκιμάζουν τις αντοχές του συστήματος ασφαλείας που μας περιβάλλει, να συμβάλετε και
εσείς  από τη  θέση  σας  και  στο  μερίδιο  που  σας  αναλογεί  επιτυγχάνοντας  τη  μεγίστη
επαγγελματική  σας  απόδοση,   στην  ενίσχυση  του  Πολεμικού  μας  Ναυτικού,  το  οποίο
αναδεικνύεται  σε  έναν  από  τους  κρισιμότερους  παράγοντες  εθνικής  ισχύος  για  την
προάσπιση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων και των εθνικών μας συμφερόντων. Είστε
με άλλα λόγια σαν ανθρώπινο δυναμικό ο πολλαπλασιαστής ισχύος που η πατρίδα μας
σήμερα  χρειάζεται  περισσότερο  από  ποτέ.  Φανείτε  αντάξιοι  των  προσδοκιών  του
Πολεμικού Ναυτικού και της πατρίδας μας και  ανταποκριθείτε με επιτυχία στα καθήκοντα
που θα αναλάβετε.

7. Να έχετε επίσης υπόψη σας  ότι κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας σας στο
Ναυτικό,  θα  σας  δοθούν   αρκετές  ευκαιρίες,  για  την  προσωπική,  επιστημονική  και
επαγγελματική σας βελτίωση  και  σας προτρέπω να μην τις  αφήσετε  ανεκμετάλλευτες.
Πορευθείτε με βάση τη ρήση του Σωκράτη «Η παιδεία, καθάπερ ευδαίμων χώρα, πάντα
τ’ αγαθά φέρει», δηλαδή η μόρφωση, όπως ακριβώς μια εύφορη γη, φέρνει όλα τα καλά.
Θέστε λοιπόν υψηλά τον πήχη της ατομικής σας βελτιστοποίησης και ανέλιξης, ώστε να
αποδειχθείτε άξιοι ηγήτορες, χρήσιμα και ωφέλιμα στελέχη τόσο του Ναυτικού, όσο και της
κοινωνίας μας. 

8. Μάθετε  και  κατανοήστε  σε  βάθος  το  θαλάσσιο  στοιχείο  προκειμένου  να
διαφυλάξετε  την  ασφάλεια  του  προσωπικού  και  των  σκαφών  που  θα  σας  διατεθούν.
Αξιοποιήστε  όλα  τα  μέσα  στο  έπακρο.  Αναπτύξτε  πρωτοβουλία,  ορμητικότητα,
πρωτοτυπία, και καλλιεργείστε την ευγενή άμιλλα μεταξύ σας. Επιδείξτε τόλμη, υψηλό 
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ήθος, αξιοπρέπεια, ακεραιότητα, υπευθυνότητα και δικαιοσύνη. Τηρείστε και σεβαστείτε με
ευλάβεια τις παραδόσεις του Πολεμικού μας Ναυτικού.

Νέοι και Νέες Σημαιοφόροι από τη Κύπρο,

9. Η Σχολή αισθάνεται υπερηφάνεια που σας αποδίδει σήμερα στη Μεγαλόνησο,
έχοντας σας εφοδιάσει με  κατάλληλες γνώσεις και αρχές, καθώς και  εκείνες τις φυσικές
και ψυχικές ικανότητες που θα σας βοηθήσουν να  ανταποκριθείτε με επιτυχία στο έργο
σας  και   να  συμβάλλεται  στην  υποστήριξη  των  συμφερόντων  και  της  ασφάλειας  της
Κύπρου. Διατηρείστε αδιάρρηκτους τους δεσμούς που αναπτύξατε με τους συμμαθητές
σας,  τηρείστε  τις  κοινές  μας  παραδόσεις  και  φανείτε  αντάξιοι  των  προσδοκιών  του
Κυπριακού Ναυτικού. 

Νέοι Σημαιοφόροι  από τη Ιορδανία,

10. Το  κράτος  σας,  εμπιστεύτηκε  στη  χώρα μας  την  ακαδημαϊκή  και  ναυτική  σας
εκπαίδευση, αναγνωρίζοντας το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης που προσφέρει   η  Σχολή
μας, η οποία σήμερα  με υπερηφάνεια σας αποδίδει  στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας σας.
Αφιερώσατε ένα σημαντικό μέρος της ζωής σας στην Ελλάδα και συνδεθήκατε με αυτήν
γνωρίζοντας την και αναπτύσσοντας δεσμούς ειλικρινούς φιλίας με τον λαό της. Διατηρήστε
αυτούς τους δεσμούς και θεωρείστε πάντα  την Ελλάδα σαν δεύτερη πατρίδα σας.

Εξοχότατη Κυρία Πρόεδρε της Δημοκρατίας,

11. Επιτρέψατε μου να έχω την τιμή να Σας διαβεβαιώσω, ότι οι νέοι Σημαιοφόροι
επέδειξαν ενδιαφέρον για μάθηση, πειθαρχημένη συμπεριφορά και ομαδικό πνεύμα, έχουν
δε  ενστερνισθεί  τις  ναυτικές   παραδόσεις   και  τις  ηθικές  αξίες,  ενώ  παράλληλα  έχουν
αναπτύξει  ικανές  ψυχικές  και  σωματικές   δυνάμεις  προκειμένου  να  εξελιχθούν  σε
ουσιαστικά και ωφέλιμα στελέχη του  Πολεμικού μας Ναυτικού, γνωρίζοντας ότι  αποτελούν
τους συνεχιστές των ηρωικών μας ναυμάχων. Δοκιμάσθηκαν δε επιτυχώς πρόσφατα, όταν
κλήθηκαν σαν Διοικούσα τάξη να ασκήσουν διοίκηση στους Ναυτικούς Δοκίμους σε μια
δύσκολη περίοδο όπου παρέμειναν όλοι έγκλειστοι στη Σχολή για δύο περίπου μήνες λόγω
των μέτρων που λήφθηκαν για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κωρονοιού.

Νέοι και Νέες Σημαιοφόροι,

12. Σας συγχαίρω για την αποφοίτησή σας, εύχομαι σε σας και στις οικογένειες σας
υγεία και ευτυχία και με την πεποίθηση ότι θα δώσετε το καλύτερό σας εαυτό προκειμένου
να  έχετε μια δημιουργική και παραγωγική  σταδιοδρομία στο Πολεμικό μας Ναυτικό  σας
προτρέπω να έχετε κατά νού τα λόγια του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας
που αναφέρονται στην φετινή ημερήσια διαταγή του για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου:
«Ατσαλώστε την ψυχή σας και την καρδιά σας, κλείστε μέσα σας την Ελλάδα και να είστε
σίγουροι ότι κανείς δε μπορεί να μας αγγίξει χωρίς βαρύτατο κόστος». Σας αποχαιρετώ και
αποδιδόμενοι  από  αύριο  στον  ένδοξο  Ελληνικό  Στόλο  ποτέ  μη  λησμονήσετε  ότι  στη
μακρόχρονη ιστορία του παρά τις άνισες πολλές φορές αριθμητικά αναμετρήσεις  ουδέποτε
γνώρισε την ήττα, μηδέ υπέστειλε τη σημαία του, ιερές παρακαταθήκες που πρέπει όλοι
σας να διαφυλάξετε και να διατηρήσετε με κάθε τίμημα και σας καλώ, όλοι μαζί τώρα, να
αναφωνήσουμε:      

ΖΗΤΩ ΤΟ ΕΘΝΟΣ
          ΖΗΤΩ ΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ         

                                                                         Υποναύαρχος Ι. Καλογερόπουλος ΠΝ 
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