Χαιρετισμός Αντιπρόεδρου Συνδέσμου Αποφοίτων ΣΣΑΣ Βασιλείου Διαμαντίδη
στην Ημερίδα « με οδηγό το παρελθόν Σχεδιάζουμε το αύριο » της Στρατιωτικής Σχολής
Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ)
Με ιδιαίτερη χαρά χαιρετίζω τη σημερινή ημερίδα με την συμπλήρωση των
90 χρονων των εγκαταστάσεων της ΣΙΣ ΣΣΑΣ στην νύφη του Θερμαϊκού την Θεσσαλονίκη μας .
Καταρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω τη διοίκηση ΣΣΑΣ για την πρόσκληση και να συγχαρώ όλους τους
διοργανωτές.
Επιτρέψτε μου στο σημείο αυτό να μεταφέρω τους θερμούς χαιρετισμούς τον οποίο έχω τη τιμή να
εκπροσωπώ σήμερα του Προέδρου Φώτη Πατσουράκου , ΔΣ του ΣΑ ΣΣΑΣ αλλά και όλων των
αποφοίτων ΣΣΑΣ .
Η μακρά παράδοση αλλά και η ιστορία της ΣΙΣ/ ΣΣΑΣ είναι τιμή αλλά και χρέος για τους μαθητές και τους
αποφοίτους της Σχολής της σημαδιακής αυτής χρονιάς.
1947 1970 2017 σημαδιακές ημερομηνίες
1947. Μετέγκατασταση της ΣΙΣ από το ΡΟΥΦ (Αθήνα) στην Θεσσαλονίκη
1970. Μετονομασία από ΣΙΣ σε ΣΣΑΣ με την είσοδο στην σχολή των νομικών και οικονομικών και
εγκατάσταση σε αυτόν τον χώρο
2017. 90 χρόνια ΣΙΣ ΣΣΑΣ Θεσσαλονίκη
Θα μιλήσω δηλαδή για το Πνεύμα ΣΣΑΣ.
Αποστολή της Σχολής είναι η παροχή επιστημονικής και στρατιωτικής εκπαίδευσης στους αποφοίτους
Αξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων.
Το δίπολο αυτής της εκπαίδευσης, αναγκαστικά παρέχεται από διαφορετικούς φορείς με εντελώς
διαφορετική νοοτροπία και αρχές.
Αυτό κάνει τα πράγματα πολύ δύσκολα για κάποιες προσωπικότητες.
Είναι εκείνες οι προσωπικότητες, οι οποίες δεν κατάφεραν να φέρουν εις πέρας την προσωπική τους
αποστολή.
Δεν είναι φυσικά καταδικαστέες, αλλά είναι ακριβώς εκείνα τα παιδιά που δεν άντεξαν τις ολοφάνερες
δυσκολίες της καθημερινής εναλλάξ προσαρμογής.
Του στρατιωτικού περιβάλλοντος και του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος. Της σκληρής σωματικής και
πνευματικής πειθαρχίας και της μεθοδικής διανοητικής εργασίας.
Τι ήταν όμως αυτό που έχουν όσοι αποφοιτούν από την Σχολή μας.
Σίγουρα ήταν η προσαρμογή σε διαφορετικές καταστάσεις.
Σίγουρα ήταν σωματικές και διανοητικές ικανότητες.
Όμως πάνω απ’ όλα ήταν πιστεύω, κατά μυστικό και απροσδιόριστο τρόπο, η απόκτηση του Πνεύματος της
Σχολής που μας ενώνει μέχρι σήμερα.
Χρέος , είναι να συνεχίσουμε αυτήν την παράδοση και να εμπλουτιστεί η σχολή με νέες επιστημονικές
ειδικότητες απαραίτητες για τις Ένοπλες Δυνάμεις έχοντας διπλά ένα από τα καλυτέρα πανεπιστημιακά
ιδρύματα το ΑΠΘ όχι μόνο της χώρας μας αλλά και του κόσμου.
Το χρέος αυτό γίνεται σήμερα ακόμη επιτακτικότερο, καθώς λειτουργούμε όλοι οι απόφοιτοι κάτω από
ειδικό καθεστώς αλλά και ιδιαίτερες συνθήκες.

Προς μαθητές της σχολής με την επιμέλεια, το ήθος και τη δημιουργικότητά σε όλους τους τομείς της ζωής
σας στην σχολή αλλά και στην καριέρα σας καλείστε να αναδειχθείτε αντάξιοι του λαμπρού παρελθόντος.
Πέρα όμως από το πρόσωπο σας μαθητών ως απόφοιτος βλέπω και μία ιστορία, ενα γεγονός. Μια ή
περισσότερες στιγμές που μας ενώνουν.
Όλοι, είτε το θέλουμε είτε όχι, είμαστε μία ψηφίδα ενός ψηφιδωτού που τη λένε ΣΣΑΣ.
Δεν θα σας πω πόσο, «βαθιά συγκινημένος είμαι», κάθε φορά που περνώ την είσοδο της σχολής αλλά και
σήμερα στη επετειακή εκδήλωση .
Αυτές οι μνήμες, όσο παράξενο και αν ακούγεται, μπορούν να μας κρατήσουν όρθιους μέσα στην δύσκολη
περίοδο που περνάει η χώρα.
Εύχομαι εμείς ( μαθητές και απόφοιτοι )με την προσπάθειά μας να συνεχίσουμε να βάζουμε έστω ένα
λιθαράκι μικρό να την αλλάξουμε και να κάνουμε τις συνθήκες στις Ένοπλες Δυνάμεις και το προσωπικό
των ανθρώπων πιο ανθρώπινες.
Αλώστε η αγάπη για την σχολή μας φαίνεται κάθε φορά που πραγματοποιείται συναντηση μαθητών και
αναπολούμε τις στιγμές που βιώσαμε σ αυτόν τον χώρο .
Είμαι αληθώς συγκινημένος και ευχαριστώ το Θεό που επέτρεψε να είμαι Απόφοιτος ΣΣΑΣ.
Κλείνοντας, εύχομαι η ΣΣΑΣ να παραμείνει πιστό στις αιώνιες αξίες της ανθρωπιστικής παιδείας που
πάντοτε υπηρέτησε, να συνεχίσει το ψηλό μορφωτικό της έργο, σε στρατιωτικό και επιστημονικό επίπεδο
να συνεχίσει να παρέχει στους μαθητές τις αναγκαίες γνώσεις και δεξιότητες αλλά και την αγωγή και τη
μόρφωση που επιβάλλεται να έχουν οι στρατιωτικοί των ΕΔ και ΣΑ .
Οι μαθητές της είναι οι Άριστοι των Αρίστων και αυτό αποδεικνύεται με την υψηλή βαθμολογία των
Εισαγωγικών εξετάσεων .
Ευχή όλων μας είναι να συνεχιστούν με επιτυχίες οι προσπάθειες.
Εύχομαι ολόψυχα επιτυχίες προσωπικές σε όλους σας, οι οποίες θα έχουν θετικό αντίκτυπο για την
Πατρίδα μας και ανάσταση για το Έθνος μας,.
Τέλος εύχομαι η Σχολή μας να εορτάσει και τα εκατόχρονά της και να είμαστε όλοι παρόντες.
Εμείς οι Απόφοιτοι της Σχολής Σας ευχαριστούμε για την τιμή που μας καλέσατε σ αυτήν την επετειακή
εκδήλωση
Βασίλειος Διαμαντίδης
Β Αντιπρόεδρος ΣΑ /ΣΣΑΣ

