Χαιρετισμός κ. Α/ΓΕΕΘΑ
στην Τελετή Αποφοίτησης της 12ης ΕΣ ΣΕΘΑ (εξ αποστάσεως)

Κύριε Διοικητά της ΣΕΘΑ,
Κυρίες και κύριοι,
Χαίρομαι ιδιαιτέρως που παρευρίσκομαι σήμερα εδώ στη Σχολή Εθνικής
Άμυνας για την τελετή αποφοίτησης της 12ης Εκπαιδευτικής Σειράς φοίτησης
εξ αποστάσεως.
Συγχαίρω κάθε έναν από εσάς, τους 191 νέους «Επιτελείς Εθνικής
Άμυνας» για την εργώδη προσπάθεια που καταβάλατε το διάστημα της
φοίτησής σας, καθώς και για την επιτυχή σας αποφοίτηση. Με ιδιαίτερη
ικανοποίηση μάλιστα ενημερώθηκα ότι μεταξύ των αποφοίτων είναι και 9
στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας, 6 πολιτικοί υπάλληλοι εκ των οποίων 2 από
άλλα Υπουργεία, καθώς και 19 συνάδελφοι Αξιωματικοί της Εθνικής Φρουράς,
τους οποίους επίσης συγχαίρω θερμά.
Η εκπαιδευτική αυτή προσπάθεια βεβαίως δεν θα μπορούσε να στεφθεί
με επιτυχία χωρίς την πολύτιμη συμβολή του καθηγητικού προσωπικού της
Σχολής, στρατιωτικού και πολιτικού, καθώς και των εξωτερικών ομιλητών στο
πλαίσιο της κατάρτισης και επιμόρφωσης των στελεχών μας.
Νέοι Επιτελείς Εθνικής Άμυνας,
Είχατε το προνόμιο να φοιτήσετε στον ανώτατο εκπαιδευτικό στρατιωτικό
οργανισμό, σε μια κορυφαία Σχολή, η οποία εδώ και πάνω από εβδομήντα
έτη παράγει υψηλό επιμορφωτικό έργο σε στρατηγικά και αμυντικά θέματα
αιχμής, λειτουργώντας παράλληλα και ως δεξαμενή σκέψης επί θεμάτων
Αμυντικής Πολιτικής και Εθνικής Στρατηγικής στο χώρο των Ενόπλων
Δυνάμεων.
Ολοκληρώσατε επιτυχώς ένα πρόγραμμα στρατιωτικής και ακαδημαϊκής
εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου και μάλιστα διευρυμένο σε σχέση με τις

προηγούμενες εκπαιδευτικές σειρές, καθώς περιλάμβανε πέντε κύκλους
σπουδών αντί τριών, ενώ εφαρμόστηκε για πρώτη φορά ο νέος κανονισμός
εκπαίδευσης.
Κατά τη φοίτησή σας στη Σχολή, καλλιεργήσατε την ικανότητα
πολύπλευρης ανάλυσης του γεωστρατηγικού περιβάλλοντος και των τάσεων
που επικρατούν σε αυτό, ενώ παράλληλα ενισχύθηκαν οι δεξιότητές σας στη
διαμόρφωση και παρουσίαση προτάσεων επί αμυντικών και στρατηγικών
θεμάτων.
Είμαι βέβαιος ότι εξέρχεστε πράγματι καταρτισμένοι από τη ΣΕΘΑ,
έχοντας αποκτήσει μια βαθύτερη και σφαιρικότερη αντίληψη των παραμέτρων
της Εθνικής Άμυνας, η οποία σας καθιστά ικανούς να συμμετέχετε καίρια και
αποτελεσματικά σε διαδικασίες διαμόρφωσης αποφάσεων επιχειρησιακού και
στρατηγικού επιπέδου. Παράλληλα, με τις γνώσεις που αποκτήσατε, θα
«πατάτε ακόμη πιο γερά στα πόδια σας» όταν θα συμμετέχετε σε
διαπραγματεύσεις σε διεθνές επίπεδο εκπροσωπώντας την Ελλάδα.
Η διασφάλιση της Εθνικής Άμυνας είναι ζήτημα σύνθετο, περίπλοκο και
απαιτητικό, πολύ περισσότερο όταν κανείς έχει να κάνει με δυνάμεις
προκλητικές και συγκρουσιακές που επενδύουν στην αστάθεια, που δεν
πιστεύουν και δεν τηρούν τις διεθνείς συνθήκες και το διεθνές δίκαιο, που δεν
επιθυμούν τις σχέσεις καλής γειτονίας, που παίζουν με ζητήματα που άπτονται
του σκληρού πυρήνα της υπόστασης των γειτονικών τους κρατών, όπως είναι
η εθνική κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα.
Με τέτοιες δυνάμεις έχουμε να κάνουμε. Αυτή είναι η μοίρα μας, η μοίρα
της Ελλάδος και των Ελλήνων εδώ και αιώνες. Και επειδή η αστάθεια και ο
αναθεωρητισμός ολοένα εντείνονται γύρω μας, εμείς παραμένουμε πιστοί και
απολύτως προσηλωμένοι στην Αποστολή μας.
Και η κινητήριος δύναμη, ο πραγματικός πολλαπλασιαστής της εθνικής
στρατιωτικής ισχύος είστε φυσικά εσείς, το πολύτιμο προσωπικό μας. Γι’ αυτό

και καλώ πρώτα από όλους εσάς, τους μελλοντικούς Ηγήτορες των Ενόπλων
Δυνάμεων, να παραμείνετε συγκροτημένοι, καταρτισμένοι, ενημερωμένοι,
αξιοπρεπείς,

αποτελώντας

πρότυπα

ηθικής,

επιμονής,

υπομονής,

υπευθυνότητας και μαχητικού πνεύματος για το προσωπικό που θα έχετε υπό
τις διαταγές σας και για το καλό της Πατρίδας.
Κύριε Διοικητά της Σχολής, συνεχίστε μαζί με το καθηγητικό προσωπικό
τον αγώνα τον καλό για την κατάρτιση και επιμόρφωση των Αξιωματικών μας,
διατηρώντας το κύρος και την εμβέλεια της ΣΕΘΑ ψηλά, εκεί που πραγματικά
της αξίζει!
Είμαι βέβαιος ότι η πολύτιμη εκπαιδευτική «επιταγή» που αποκόμισαν οι
σπουδαστές θα εξαργυρωθεί σε μέγιστο όφελος για τις Ένοπλες Δυνάμεις της
Ελλάδας και της Κύπρου, καθώς και για τα Υπουργεία Παιδείας και
Προστασίας του Πολίτη, από τα οποία προέρχονται οι δύο από τους
αποφοιτήσαντες πολιτικούς υπαλλήλους.
Συγχαρητήρια σε όλους και πάλι!
Σας ευχαριστώ.

