


ΥΠΗΡΕΤΩ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙ∆Α, ∆ΙΟΤΙ:

• Αγαπώ την Πατρίδα και θα συµβάλλω στη

διασφάλιση της Εθνικής Ασφάλειας.
• Προασπίζω την εδαφική ακεραιότητα της

χώρας.
• Η εθνική ανεξαρτησία αποτελεί θεµελιώδη

λίθο για την πραγµάτωση των ανθρωπίνων

δικαιωµάτων.
• Παράγω ασφάλεια για την Πατρίδα µου και

τον Ελληνικό λαό.
• Συνειδητοποιώ ότι η Πατρίδα µε χρειάζεται

και οφείλω να ανταποκριθώ στο κάλεσµά της.
• Θεωρώ ιστορικό µου χρέος να συνεχίσω τον

αγώνα των προγόνων µου για την προάσπιση

του ύψιστου ιδανικού της ελευθερίας.
• Συµµετέχω στα κοινά µέσω της θητείας µου,
η οποία λειτουργεί υπέρ της εθνικής και

κοινωνικής συνοχής.
• Φιλοδοξώ να προσφέρω ανιδιοτελώς στην

κοινωνία και στους συνανθρώπους µου.
• Η εθνική άµυνα υπερασπίζεται το ύπατο

αγαθό της ασφάλειας και της ελευθερίας από τους

εξωτερικούς κινδύνους.
• Πιστεύω ότι το καλό της Πατρίδας είναι και

δική µου υπόθεση και η ατοµική µας ελευθερία

απόφαση όλων.
• Επιθυµώ να συµµετάσχω στην εύρυθµη

λειτουργία της δηµοκρατίας εφαρµόζοντας τους

νόµους.

ΥΠΗΡΕΤΩ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙ∆Α, ∆ΙΟΤΙ:

• Πιστεύω ότι ο χρόνος που θα διαθέσω για

τη θητεία µου είναι ελάχιστος σε σχέση µε την

τεράστια ευθύνη της εξασφάλισης της

ελευθερίας.
• Θεωρώ τη θητεία µου ευκαιρία να

συµµετάσχω σε νέες δραστηριότητες και να

αποκτήσω καινούριες δεξιότητες.
• Αποκτώ φιλίες και αναµνήσεις που θα

διαρκέσουν για πάντα.
• Συνειδητοποιώ την έννοια του

συναδέλφου και αντλώ δύναµη από το σύνολο.
• Αποκτώ ικανότητες συνύπαρξης,
συνεργασίας και αυτοπειθαρχίας για την

ενδυνάµωση του χαρακτήρα µου.
• Φιλοδοξώ να µοιραστώ τις γνώσεις και τις

εµπειρίες µου µε τους συναδέλφους µου.
• Είµαι υπερήφανος για το όπλο που θα

µου εµπιστευτούν και θα εκπαιδευτώ για να το

τιµήσω όποτε απαιτηθεί.
• Πιστεύω ότι η στρατιωτική αγωγή

συµβάλλει στην αρµονική συνύπαρξη µε τους

συνοπλίτες και µε προετοιµάζει για την ενεργό

συµµετοχή µου στην κοινωνία.
• Θεωρώ τη θητεία µου συνταγµατική

υποχρέωση, αλλά και ύψιστο δικαίωµα

προσφοράς προς την Πατρίδα.
• Συνειδητοποιώ ότι Πατρίδα σεβαστή

στους ξένους, σηµαίνει Πατρίδα σεβαστή πρώτα

από εµένα.


