
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΑΡΧΗΓΟΥ ΓΕΣ 

ΣΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 40 ΕΤΩΝ  

ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΣΕ ΣΤΗ ΒΑΡΗ 

ΑΤΤΙΚΗΣ 
 

(Προσφωνήσεις) 

 

 

Αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά και τιμή που 

βρίσκομαι σήμερα στον ιστορικό αυτό χώρο της 

Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, το λίκνο των 

μονίμων Αξιωματικών του Στρατού μας,  με την 

ευκαιρία της επετειακής εκδήλωσης για τη 

συμπλήρωση 40 ετών από τη μετεγκατάσταση της 

Σχολής στις σημερινές σύγχρονες εγκαταστάσεις  

στη Βάρη Αττικής.  

 

Η ιστορία της Σχολής Ευελπίδων είναι 

συνυφασμένη με την  ίδια την υπόσταση, τις 

ελπίδες και τους αγώνες του έθνους.   

 

Σε αυτούς τους αγώνες, η προσφορά της 

Σχολής είναι εξαιρετικά μεγάλη, καθόσον 

απόφοιτοι Αξιωματικοί όχι μόνο σχεδίασαν και 

διηύθυναν τις πολεμικές επιχειρήσεις, αλλά και 

πότισαν με το αίμα τους τα πεδία των μαχών.  

 



 2 

Πιστοί στο καθήκον, εκατοντάδες Αξιωματικοί, 

ακόμα και Ευέλπιδες, πριν ακόμα αποφοιτήσουν, 

θυσιάστηκαν για την πατρίδα,  οδηγώντας  

γενναίους άνδρες εις τη νίκη.  
 

Η σημερινή ημέρα της επετειακής αυτής 

εκδήλωσης, αποτελεί έναν ακόμη σταθμό στη 

μακραίωνη ιστορία της Σχολής. 

 

Ήταν 2 Σεπτεμβρίου του 1982, όταν, σε μία 

συγκινητική και συναισθηματικά φορτισμένη 

τελετή, στο Αβερώφειο συγκρότημα στο Πεδίον 

του Άρεως, ο Αρχηγός της Σχολής παραλαμβάνει 

τη Σημαία και σύσσωμη η Σχολή αποχωρεί με 

προορισμό τη σημερινή της έδρα, το σύγχρονο 

Στρατόπεδο, στη Βάρη Αττικής.  

 

Η μετεγκατάσταση της Σχολής Ευελπίδων 

αποτέλεσε μια αλλαγή σταθμό στην εξέλιξή της, 

καθώς επέφερε σημαντικότατες αλλαγές στην ίδια 

τη λειτουργία και οργάνωσή της. Η Σχολή 

κατόρθωσε, όχι μόνο να προσαρμοστεί, αλλά και 

να αξιοποιήσει τα νέα δεδομένα, 

βελτιστοποιώντας τις συνθήκες διαβίωσης των 

σπουδαστών της και παρέχοντας το πλαίσιο για 

τη εφαρμογή ενός εξελιγμένου και σύγχρονου 
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μοντέλου ακαδημαϊκής και στρατιωτικής 

εκπαίδευσης.  

 

Οι μεγάλες εκτάσεις του Στρατοπέδου, τα 

σύγχρονα κτιριακά συγκροτήματα στρατωνισμού 

και διδασκαλίας, οι νέοι χώροι στρατιωτικής 

εκπαίδευσης, καθώς και οι υπερσύγχρονες 

αθλητικές εγκαταστάσεις, που σταδιακά 

δημιουργήθηκαν, διαφοροποίησαν σε μεγάλο 

βαθμό το γενόμενο έργο και αναδιαμόρφωσαν τις 

συνθήκες υλοποίησής του. 

 

Η Σχολή Ευελπίδων συνέχιζε να διαγράφει μία 

λαμπρή πορεία, ανασχηματίστηκε και προόδευσε, 

με τις διακρίσεις που έλαβε να αποτελούν την 

έμπρακτη απόδειξη της ανοδικής της πορείας. Η 

Σχολή σήμερα διαθέτει υψηλό βαθμό 

αναγνωρισιμότητας, διότι ολοκλήρωσε με επιτυχία 

την εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση 

σύμφωνα με διεθνή πρότυπα, δια της οποίας 

αναδεικνύεται στις καλύτερες Ακαδημίες του 

κόσμου. 
 

Είναι γεγονός ότι το αξιόμαχο του στρατού 

μιας χώρας, σε μεγάλο μέρος είναι συνάρτηση του 

επιπέδου και της ποιότητας εκπαίδευσης του 

προσωπικού και ειδικά των Αξιωματικών μας.   
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Πλέον, το λειτούργημα του Αξιωματικού 

αποτελεί έναν αυστηρότατο επιστημονικό κλάδο.  
 

Επομένως, η Σχολή Ευελπίδων, ως Ανώτατο 

Στρατιωτικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, καλείται να 

αντιμετωπίσει μια ιδιαίτερη πρόκληση, να θέσει τις 

βάσεις, να διαμορφώσει και να διαπλάσει  τους 

αυριανούς ηγήτορες του στρατού μας, μέσω 

πολύπλευρης ακαδημαϊκής και στρατιωτικής 

εκπαίδευσης, ικανούς να ανταποκριθούν με 

υψηλό επαγγελματισμό στα καθήκοντα του 

σύγχρονου διοικητή, ειδικά σε μια εποχή 

πολλαπλών απαιτήσεων και προκλήσεων.     
 

Τώρα που η τέχνη του πολέμου έγινε 

εφαρμοσμένη επιστήμη και προχωρημένη τεχνική 

και που δεν αρκεί η σωματική ρώμη, αλλά 

χρειάζεται και τη ρώμη της σκέψης, η Σχολή 

Ευελπίδων αποτελεί τη Σχολή θεωρητικής και 

πρακτικής μάθησης, που παράγει και μεταδίδει τη 

γνώση στους Ευέλπιδες, με τη διδασκαλία και την 

έρευνα της Στρατιωτικής Επιστήμης και 

Τεχνολογίας. 
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Μάλιστα, αξίζει να αναφερθεί ότι, πέραν της 

υψηλού επιπέδου προπτυχιακής εκπαίδευσης, 

στη Σχολή λειτουργούν 2 διατμηματικά ΠΜΣ σε 

συνεργασία με το Πολυτεχνείο Κρήτης, αλλά και 

ένα αυτόνομο ΠΜΣ. Επιπλέον, είναι ιδιαίτερα 

σημαντικό ότι η Σχολή, στο πλαίσιο της 

εξωστρέφειας και της διεθνοποίησης, συμμετέχει 

σε διεθνείς δραστηριότητες συνεργασίας με 

αντίστοιχες ακαδημίες του εξωτερικού, το 

Ευρωπαϊκό Κολέγιο Ασφάλειας και Άμυνας 

(ESDC) και ερευνητικά κέντρα.  

 

Μέσα στην πορεία της μακράς ιστορίας της, η 

Σχολή εξελίχθηκε προσαρμοζόμενη στις εκάστοτε 

σύγχρονες απαιτήσεις, ώστε άλλαξαν πολλά. 

Εκείνο όμως που δεν άλλαξε είναι οι παραδόσεις, 

οι αξίες και οι στρατιωτικές αρετές, που 

καλλιεργούνται από την πρώτη ημέρα στις ψυχές 

των Ευελπίδων. Η Ιδέα της Σχολής, λοιπόν, 

παραμένει ιερά σταθερή. Διαμορφώνει τους 

αυριανούς ηγήτορες του Έθνους, χαλκεύει τη 

σωματική τους ρώμη, τους καλλιεργεί την 

επιστημονική γνώση, και εμπνέει στην ψυχή τους 

το όραμα να υπηρετήσουν την Πατρίδα με ήθος, 

γενναιότητα και αυταπάρνηση. Η Στρατιωτική 

Σχολή Ευελπίδων μαθαίνει στους νέους μας «νά 
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πονοῦν χωρίς νά ὑποφέρουν, νά νικοῦν χωρίς νά 

θριαμβολογούν, νά νικῶνται χωρίς νά 

μοιρολογοῦν», όπως γλαφυρά αποτυπώνει στο 

γράμμα του ο Παύλος Μελάς. 

 

Για όλα αυτά, η Σχολή παραμένει ξεχωριστή 

και μοναδική. 
 

1982-2022. Εδώ και 40 χρόνια, σε αυτό το 

Στρατόπεδο, εδώ στη Βάρη Αττικής, 

εκπληρώνεται η ιερή αποστολή της Στρατιωτικής 

Σχολής Ευελπίδων. 40 χρόνια τώρα, από εδώ 

αντηχεί ο ύμνος του Εύελπι.  

 

Σχολή Ευελπίδων! Λίκνο της πειθαρχίας, της 

άμιλλας, της εντιμότητας, του ήθους, της ανδρείας, 

της φιλοπατρίας, της καρτερικότητας, της 

αξιοπρέπειας και της αποφασιστικότητας! Εδώ 

γεννιούνται οι φωτεινοί νέοι, που, ως αυριανοί 

ηγήτορες, υπερήφανα θα εκπληρώσουν το χρέος 

τους απέναντι στη μητέρα Πατρίδα.  

 

Αναλογιζόμενοι την μακραίωνη ιστορία της και 

τις σπουδαίες αλλαγές που προώθησαν την 

πρόοδο και εξέλιξή της, οφείλουμε στη σημερινή 

τελετή, να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας 

προς όλους εκείνους, που κατά καιρούς 
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οργάνωσαν, διοίκησαν, αναμόρφωσαν και 

μόχθησαν για τη Σχολή, αλλά και στους καθηγητές 

της, για το σημαντικό εκπαιδευτικό και 

επιστημονικό τους έργο. 

 

Αντί επιλόγου, θα ήθελα να ευχηθώ η 

Στρατιωτική Σχολή  Ευελπίδων, να συνεχίσει 

αδιαλείπτως να αποτελεί την κοιτίδα των «καλών 

ελπίδων του Έθνους και της Πατρίδας» όπως 

οραματίσθηκε ο Ιωάννης Καποδίστριας και 

θέτοντας το χρέος απέναντι στην πατρίδα ως 

υπέρτατο καθήκον, να διαμορφώνει μέσα από την 

ΙΔΕΑ του ΕΥΕΛΠΙ τους αυριανούς ηγήτορες, το 

μέλλον του Στρατού μας, εμφορούμενους από 

αρετές,  αξίες, υψηλό φρόνημα και δεξιότητες, 

ικανούς να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις του 

σύγχρονου επιχειρησιακού περιβάλλοντος. 

Άλλωστε μια φορά Εύελπις νια πάντα Εύελπις…. 

 

Εύχομαι ολόψυχα, η Στρατιωτική Σχολή 

Ευελπίδων να είναι χιλιόχρονη και να αποτελεί 

πάντοτε φωτεινό φλάμπουρο του έθνους!  

 

Σας ευχαριστώ 
 

 


