
                              ΟΡΘΗ   ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  ΩΣ  ΠΡΟΣ  ΗΜΕΡ/ΝΙΑ  ΕΚΔΟΣΗΣ         

                                                                                                            Αθήνα,  29  Σεπ  2021                 

              

                                   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ                                 

ΕΠΕΤΕΙΟΣ  50 ΧΡΟΝΩΝ  ΑΠΟ  ΚΑΤΑΤΑΞΕΩΣ ΣΤΗ  ΣΣΕ 

Αγαπητοί συμμαθητές,      

        Σαν σήμερα, πριν από 50 χρόνια, μετά από επιτυχείς 

ψυχοτεχνικές, ιατρικές και αθλητικές δοκιμασίες, καθώς επίσης 

και γραπτές εξετάσεις (800 υποψηφίων) , κληθήκαμε αρχικά 201 

επιτυχόντες να παρουσιαστούμε στην ιστορική Κεντρική Πύλη της 

Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων και με την αλησμόνητη δια- 

δικασία  κατατάξεως, ενταχθήκαμε στη δύναμη της  Σχολής , ως 

Πρωτοετείς Ευέλπιδες. Η σταδιακή συμπλήρωση της  αρχικής μας 

δύναμης , με κατάταξη και άλλων  κληθέντων έγινε μέχρι και την 

13  Νοε 1971, οπότε και  ολοκληρώθηκε  η γέννηση  της  Τάξεως 

ΣΣΕ  1975.   

                                                                                  

       Εκείνη την ημέρα , 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1971, ανάμεικτα ήταν τα 

συναισθήματα που μας διακατείχαν. Χαρά και ικανοποίηση για το 

αποτέλεσμα της προσπάθειάς μας, ανησυχία για το άγνωστο 

περιβάλλον που θα αντιμετωπίζαμε και αγωνία για το αν θα 

μπορούσαμε να ανταπεξέλθουμε στις  απαιτήσεις της Σχολής μας.  

 

         Όλα αυτά αντιμετωπίστηκαν και μετά από μια τετραετή 

ακαδημαϊκή και στρατιωτική εκπαίδευση, την 26 Ιουλίου 1975, 

ξεκινήσαμε 208 νέοι Ανθυπολοχαγοί (175 των Όπλων και 33 των 

Σωμάτων) τη Στρατιωτική μας σταδιοδρομία και εξέλιξη, ανήκοντες 

πλέον στη μεγάλη και τιμητική οικογένεια  των Μονίμων Στελεχών 

των Ελληνικών  Ενόπλων  Δυνάμεων.    

 



         Σήμερα, μετά από 50 χρόνια κοινής πορείας, έχοντας 

αντιμετωπίσει τις δυσκολίες της στρατιωτικής ζωής και όχι μόνο, 

αναπολώντας τα χρόνια που πέρασαν, είμαστε και πάλι μαζί έστω 

και νοερά και ευχαριστούμε το Θεό που μας αξίωσε να ζήσουμε και 

να απολαύσουμε τις χαρές της ζωής, που επιλέξαμε να κάνουμε. 

Στις καρδιές μας έχουμε πάντα τους 21 συμμαθητές μας, που δεν 

είναι σήμερα μαζί μας, ας είναι αιωνία η μνήμη τους. Στη  σκέψη  

μας είναι πάντοτε  οι αγαπητές ορφανικές  οικογένειές τους. 

 

      Ευχόμαστε να έχουμε υγεία, ευτυχία και ευημερία με τις 

οικογένειές μας, και σαν Σύνδεσμος Τάξεως ΣΣΕ 1975 να 

αξιωθούμε, με το τέλος της πανδημίας να συναντηθούμε και να 

γιορτάσουμε όλοι μαζί, με τη λαμπρότητα και τις τιμές που πρέπουν 

αυτή τη σημαντική επέτειο,  από την όλη μακρόχρονη πορεία μας 

στις  υπηρεσίες  του ένδοξου Ελληνικού Στρατού.    
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