
Χαιρετισμός κ. Α/ΓΕΕΘΑ στην Εκδήλωση «ΣΣΕ - 40 χρόνια από την 

μετεγκατάσταση στην Βάρη Αττικής» 

 

Κύριε Αρχηγέ του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Φρουράς, 

Κύριε Δήμαρχε Βούλας, Βάρης, Βουλιαγμένης, 

Σεβασμιότατε Μητροπολίτη  Γλυφάδας, Ελληνικού, Βούλας, Βουλιαγμένης και Βάρης, 

Κύριοι Αρχηγοί των Γενικών Επιτελείων, 

Κύριοι Επίτιμοι Αρχηγοί του Γενικού Επιτελείου Στρατού, 

Κύριε Πρόεδρε της Ένωσης Αποστράτων, 

Αξιότιμοι Δωρητές, 

Εκλεκτοί Προσκεκλημένοι, 

Κυρίες και Κύριοι, 

 

«Και παρά δύναμιν τολμηταί και παρά γνώμην κινδυνευταί και εν τοις δεινοίς 

Ευέλπιδες» 

Ευέλπιδες! Οι καλές Ελπίδες του Έθνους. 

Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων. 

Το αρχαιότερο εκπαιδευτικό ίδρυμα της Χώρας. 

Σήμερα συγκεντρωθήκαμε εδώ στις εγκαταστάσεις της Σχολής Ευελπίδων, της Σχολής 

μας, με την ευκαιρία της συμπληρώσεως 40 ετών από την μετεγκατάσταση της εδώ στη 

Βάρη το 1982. Ήρθαμε εδώ, βάζω και τον εαυτό μου μέσα, γιατί τότε ήμουν και εγώ Εύελπις, 

ως η πρώτη Διοικούσα Τάξις της νέας τότε Σχολής. Η Τάξις του 1983…  

40 χρόνια πέρασαν λοιπόν από τότε! 40 χρόνια…  

Σχεδόν μια ζωή! 

Όμως παραμένει ανεξίτηλη στη μνήμη μου η τελετή της υποστολής της Σημαίας μας, 

της Ιερής Σημαίας της Σχολής των Ευελπίδων στην παλαιά πλέον Σχολή του Πεδίου του 

Άρεως, η μεταφορά της από το Άγημα Σημαίας της Σχολής με σημαιοφόρο τον Αρχηγό της 

Διοικούσης Τάξεως και Αρχηγό της Σχολής Αρχιλοχία Εύελπι ΙVης Φαραντάτο Παναγιώτη, 

πλαισιωμένο από παραστάτες όλων των Τάξεων, (πλην της 1ης) που θα την υποδεχόμασταν 

μετά μερικές ημέρες ως την Πρώτη Τάξη που θα ξεκίναγε τα βήματα της, εξ’ αρχής στη νέα 

μας Σχολή! 



Μακρινή αλλά ανεξίτηλη λοιπόν εκείνη η ημέρα!! 

Τότε δεν το συνειδητοποιούσαμε αλλά ουσιαστικά ανοίγαμε … άνοιγε… μια νέα σελίδα 

στην μακρά και πολυκύμαντη Ιστορία της Σχολής! 

Μιας Σχολής που φέρει τον τίτλο του «Αρχαιοτέρου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της 

Χώρας»! 

Μιας Σχολής που την ίδρυσε ο ίδιος ο Πρώτος Κυβερνήτης της Ελλάδος, ο 

ανυπέρβλητος Ιωάννης Καποδίστριας, θέλοντας να πλαισιώσει το τότε Τακτικό Σώμα 

Στρατού με ικανούς και εκπαιδευμένους Ηγήτορες! 

Έτσι, το 1828, την 1η Ιουλίου εγένετο η Σχολή στο Ναύπλιο, με προσωρινό τίτλο 

«Λόχος Προγυμναστών» και έδρα το «Πολεμικό Κατάστημα» Ναυπλίου! 

Έκτοτε και σε ολόκληρη την ιστορική της διαδρομή, συνεδέθη αρρήκτως με τη νεότερη 

Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, απετέλεσε την κοιτίδα των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων 

στο σύνολο τους και συνέβαλε εν πολλοίς, κυριολεκτικά, στην διαμόρφωση του νέου 

Ελληνικού Κράτους, όσο κανένα άλλο εκπαιδευτικά ίδρυμα! 

Ιδρύθηκε κι άρχισε να λειτουργεί προτού καν αναγνωριστεί η Ελλάς, επισήμως ως 

Κράτος Κυρίαρχο! Αυτό συνέβη 4 χρόνια μετά, το 1832. 

Απετέλεσε ένα προσωπικό όραμα του Καποδίστρια, ο οποίος γνώριζε ότι χωρίς 

ένοπλη ισχύ δεν μπορεί να υπάρξει καμία κρατική υπόσταση και χωρίς εξωτερικό ισχυρό 

και σκληρό κέλυφος, δεν μπορεί να τελεσφορήσει καμμία εσωτερική κρατική λειτουργία! 

Κατά κυριολεξία λοιπόν τότε, ο Κυβερνήτης ίδρυσε την Κιβωτό των Καλών Ελπίδων 

του Έθνους, των Ευελπίδων! 

Κι αυτοί δεν τον διέψευσαν! 

Γιατί, από την στιγμή εκείνη και μετά, αυτή η Σχολή, η Σχολή των Ευελπίδων έδωσε 

βροντερό, ισχυρό και εκκωφαντικό «ΠΑΡΩΝ», σε όλα ανεξαιρέτως τα κελεύσματα της 

Πατρίδος, σε όλα τα σημαντικά και υπαρξιακά σταυροδρόμια του Έθνους, παντού όπου 

έπρεπε να τρέξει αίμα, να υπάρξει θυσία, να γραφεί Ιστορία!! 

Τροφοδότησε το Έθνος με ικανότατους Αξιωματικούς, με λαμπρούς και μοναδικούς 

Ηγήτορες, που πύκνωναν τις τάξεις του Στρατού και μαζί με τους Υπαξιωματικούς και 

Στρατιώτες τους, έγραψαν τις χρυσές σελίδες δόξας, ηρωισμού, αυταπάρνησης και τιμής, 

σε όλους ανεξαιρέτως τους αγώνες του Έθνους! 

Κι όταν νικούσαμε κι όταν χάναμε !!! Παντού και πάντοτε… 



Στο ατυχές και παράτολμο 1897, στον μεγαλειώδη Μακεδονικό Αγώνα, στους 

καταλυτικούς για το Έθνος Βαλκανικούς Πολέμους, στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, και ύστερα 

στην Μικρά Ασία, κυνηγώντας το ΟΝΕΙΡΟ στην άλλη όχθη του Αιγαίου, στην Ιωνία. Μετά… 

στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο εκεί όπου όλος ο κόσμος έμαθε ότι οι ΗΡΩΕΣ ΠΟΛΕΜΟΥΝ σαν 

Έλληνες, στην Κορέα και βέβαια στην Μαρτυρική ΚΥΠΡΟ… 

Οι ΚΑΛΕΣ ΕΛΠΙΔΕΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ήσαν παρούσες παντού. 

Η Σχολή πρόσφερε στην Πατρίδα εξέχουσες φυσιογνωμίες ! Μεγάλους τω αναστήματι 

ανθρώπους! Ηγετικές μορφές! 

Εμβληματικούς Αξιωματικούς που τίμησαν με το παραπάνω την Στολή του Έλληνος 

Αξιωματικού. 

Ο Παύλος Μελάς κι ο Στρατηγός Δαγκλής του Μακεδονικού Αγώνος! Ο Στρατηγός 

Κατεχάκης κι ο Ταγματάρχης Βελισσαρίου στους Βαλκανικούς! Ο Κατσιμήτρος και ο 

Δαβάκης στον Ελληνοϊταλικό Πόλεμο του ́ 40΄. Ο Συνταγματάρχης Τσιγάντες με τον θρυλικό 

Ιερό Λόχο της Μέσης Ανατολής που φέτος γιορτάζουμε τα 80 χρόνια απ’ την ίδρυση του! 

Ο Συνταγματάρχης Τσακαλώτος και η Ταξιαρχία του Ρίμινι, είναι μόνον ένα μικρό, 

τυχαίο αντιπροσωπευτικό δείγμα από το μεγάλο πλήθος των σπουδαίων και μεγάλων 

στρατιωτικών που ανέδειξε αυτή η Σχολή. 

Η Σχολή των Ευελπίδων!!! 

Σ’ όλους αυτούς τους αγώνες, εκατοντάδες Αξιωματικών και 65 Ευέλπιδες έπεσαν 

υπέρ πίστεως και Πατρίδος… Έπεσαν για το Έθνος!!! 

Σε όλους αυτούς, αλλά και σ’ αυτούς που έχασαν τη ζωή τους εν ειρήνη κατά την 

εκτέλεση των καθηκόντων τους αποτίουμε φόρο τιμής και κλίνουμε το Γόνυ. 

Αποτελούν και θα αποτελούν ΠΑΝΤΟΤΕ τους φωτεινούς ΦΑΡΟΥΣ που θα μας 

δείχνουν τον δρόμο του ΧΡΕΟΥΣ… 

Του χρέους προς την Πατρίδα και το Έθνος. Της υποχρέωσης δηλαδή του Όρκου των 

Αθηναίων εφήβων που λέγει: 

 «Ού καταισχυνώ τα Όπλα, τα Ιερά,  

Ουδ’ εγκαταλείψω τον παραστάτην, ότω αν στοιχήσω.  

Αμυνώ δε και υπέρ ιερών και οσίων και μόνος και μετά πολλών» 

Για να καταλήξει… 

«Αμυνώ δε και μόνος και μετά πάντων  



… Και ιερά τα Πάτρια Τιμήσω.» 

ΑΥΤΟ ΘΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΚΙ ΕΜΕΙΣ 

Στον διάβα αυτών των 194 ετών λειτουργίας της, η Σχολή, όπου κι αν βρέθηκε η έδρα 

της… στο Ναύπλιο, στην Αίγινα, στον Πειραιά, στο Πεδίον του Άρεως κι από το ’82 εδώ στη 

Βάρη απετέλεσε χαρακτηριστικό τοπόσημο! 

Ένα τοπόσημο που απέπνεε και αποπνέει κύρος, σεβασμό και υπερηφάνεια! 

Υπερηφάνεια, κύρος και σεβασμό για την ιστορία που κουβαλάει μαζί της η Σχολή 

όπου κι αν βρεθεί ! 

Τιμούμε τις περιοχές που την φιλοξένησαν και σήμερα απ’ αυτήν την έδρα της, εδώ 

στην Βάρη, τιμούμε και ευχαριστούμε τον Δήμο Βούλας – Βάρης – Βουλιαγμένης για την 

εξαιρετική συγκατοίκηση, για κάθε βοήθεια, για κάθε είδους συνεργασία! 

Κύριε Δήμαρχε σας ευχαριστώ. 

 

Κυρίες και Κύριοι, 

 

Με μεγάλη μου χαρά αντικρύζω εδώ σήμερα, ανάμεσα σε τόσο κόσμο, φίλους καλούς 

και συναδέλφους εν όπλοις που βρεθήκαμε μαζί στον κύκλο των σπουδών μας στη Σχολή, 

είτε στην ίδια Τάξη, είτε σε διαφορετικές και μου φαίνονται όλα σαν να ήταν μόλις χθές! 

Όμως οι καιροί αλλάζουν, οι περιστάσεις δυσκολεύουν, οι κίνδυνοι πυκνώνουν, οι 

προκλήσεις είναι πάντα εκεί και περιμένουν τους «απρόσεκτους» της Ιστορίας… 

Κι οι απαιτήσεις μεγαλώνουν!  

Όμως ο πυρήνας της απαίτησης του Έθνους που έθεσε ο πρώτος Κυβερνήτης του 

αγέννητου ακόμα τότε Νέου Ελληνικού Κράτους, το μακρινό 1828, παραμένει ο ίδιος!!! 

Να υπάρχουν ΠΑΝΤΑ οι ΚΑΛΕΣ ΕΛΠΙΔΕΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ. Και αυτό πράττει και 

σήμερα η Σχολή Ευελπίδων, από τις υπερσύγχρονες και αξιοζήλευτες εγκαταστάσεις της, 

εδώ στη Βάρη. 

ΠΑΡΑΓΕΙ 

Καλές Ελπίδες για το Έθνος ! Ευέλπιδες! 

Και νέους Αξιωματικούς που μέσα από σκληρή, απαιτητική, επίπονη και συνεχή, 

υψηλού επιπέδου εκπαίδευση (στρατιωτική και ακαδημαϊκή) πυκνώνουν τις τάξεις του 

Στρατεύματος, και στελεχώνουν τις Μονάδες του Υπερήφανου Ελληνικού Στρατού! 



Υποδομές διαβίωσης υψηλού επιπέδου! 

Σύγχρονες εκπαιδευτικές υποδομές! 

Άρτιοι και πλήρεις χώροι άθλησης! 

Πεδία βολής πολλαπλών αποστάσεων! 

Κολυμβητήριο, γήπεδα και τόσα άλλα! 

Αλήθεια, πόσο περήφανος θα ένιωθε ο Καποδίστριας αν μπορούσε να δει το όραμά 

του μετά από 194 χρόνια… 

Εδώ στη Βάρη λοιπόν, συνεχίζει να γράφεται η Ιστορία αυτού του μοναδικού 

ιδρύματος, τα τελευταία 40 χρόνια με απαράλλακτο σκοπό και πρώτιστο μέλημα… 

Να δημιουργεί και να πλάθει ικανούς ηγήτορες για τον Ελληνικό Στρατό! 

Να εμφυσεί και να καλλιεργεί τις στρατιωτικές αρετές…. 

Τις αρετές δηλαδή της φιλοπατρίας, της ανδρείας, της καρτερίας, του στρατιωτικού 

πνεύματος και της πειθαρχίας, αλλά και τις αρετές της Σοφίας και της Φρόνησης, ΟΛΩΝ των 

χαρακτηριστικών δηλαδή εκείνων που κάνουν τον Διοικητή, οποιουδήποτε κλιμακίου 

Ηγήτορα και εν δυνάμει ΗΓΕΤΗ! 

Πυξίδα το έμβλημα της Σχολής: 

 «ΑΡΧΕΣΘΑΙ ΜΑΘΩΝ 

 ΑΡΧΕΙΝ ΕΠΙΣΤΗΣΕΙ» 

Έχοντας πάντα κατά νουν ότι: 

 «Τον άρχοντα τριών δει μέμνησθαι. Πρώτον ότι ανθρώπων άρχει, δεύτερον ότι κατά 

νόμον άρχει. Τρίτον ότι ουκ αεί άρχει», 

όπως μας λέει απ’ τα βάθη του χρόνου ο Αγάθων. 

Με γνώμονα αυτές τις διαχρονικές αξίες, η σύγχρονη ΣΣΕ παρέχει στους Ευέλπιδες 

και τους αυριανούς Αξιωματικούς του Ελληνικού Στρατού πολυεπίπεδη εκπαίδευση, που 

τους καθιστά επαρκείς επαγγελματικά και τους δίνει μια λαμπρή προοπτική σταδιοδρομίας 

έως τα ύπατα αξιώματα του Κλάδου τους, με σκοπό την γνώση και την δύναμη υπεράσπισης 

των εθνικών συμφερόντων, απ’ όποια θέση κι αν υπηρετούν στο εσωτερικό ή στο 

εξωτερικό!!! Σε ακαδημαϊκό και στρατιωτικό επίπεδο! 

Σ’ αυτό συντείνουν τα αξιόλογα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, το Military 

Erasmus που διεξάγει η ίδια η Σχολή αλλά και αυτά στα οποία συμμετέχει! 



Θερμά συγχαρητήρια στην Διοίκηση της Σχολής, στον κύριο Κοσμήτορα αλλά και σε 

όλο το εκλεκτό καθηγητικό προσωπικό της Σχολής (στρατιωτικό και ακαδημαϊκό). Τα 

αποτελέσματα ΕΙΝΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙ εντυπωσιακά!!! Φέτος η Σχολή διακρίθηκε στον διεθνή 

διαγωνισμό στρατιωτικών δεξιοτήτων «Sandhurst 22» στο Γουέστ Πόιντ των ΗΠΑ, όπου οι 

νεαροί Ευέλπιδές μας κατετάγησαν ΠΡΩΤΟΙ μεταξύ των ομάδων των ξένων χωρών και 

έλαβαν το βραβείο της «ΠΛΕΟΝ ΦΟΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΜΑΧΗ!» 

ΕΥΓΕ!!! 

Τίποτα δεν είναι τυχαίο!!! Τίποτε δεν συμβαίνει απλά διότι έτσι συνέβη!!! 

Όλα… μα όλα είναι αποτέλεσμα της σκληρής δουλειάς του απαιτητικού και 

λεπτομερούς προγραμματισμού και της αταλάντευτης θέλησης να πετύχει η ΑΠΟΣΤΟΛΗ, 

όποια κι αν είναι αυτή… 

Συνεχίστε έτσι!!! 

Διοίκηση και Ευέλπιδες!!! 

Καθηγητές και εκπαιδευόμενοι!!! 

Σ’ αυτήν εδώ την Σχολή γαλουχήθηκαν και μορφώθηκαν ηγετικές προσωπικότητες! 

Προσωπικότητες που έβαλαν ανεξίτηλη την σφραγίδα τους στην μοίρα του Έθνους και 

διαμόρφωσαν με τις πράξεις τους την σημερινή μορφή της Πατρίδος! 

Ο πήχυς λοιπόν είναι ψηλά… 

Οι απόφοιτοι της Σχολής διεκρίθησαν και άφησαν ΕΠΙΣΗΣ το αποτύπωμά τους, εκτός 

από τα πεδία των μαχών και των αγώνων του Έθνους στην κοινωνική, στην επιστημονική, 

στην πολιτισμική αλλά και στην πολιτική ζωή της Ελλάδος. Το κάνουν ακόμη μέχρι και 

σήμερα κάποιοι εξ ημών! 

Είμαστε λοιπόν εξαιρετικά και ιδιαίτερα υπερήφανοι διότι η Σχολή μας, η Σχολή των 

Ευελπίδων έχει καταξιωθεί στην συνείδηση του Ελληνικού Λαού και το λειτούργημα του 

Αξιωματικού περιβάλλεται με απόλυτο σεβασμό και αμέριστη εκτίμηση από το σύνολο της 

ελληνικής κοινωνίας! Μιας κοινωνίας που βλέπει στον Στρατό αλλά και στις Ένοπλες 

Δυνάμεις της Πατρίδος εν τω συνόλω τους, τους θεματοφύλακες, τους άγρυπνους 

φρουρούς και τους εγγυητές! ΤΟΥΣ ΑΠΟΛΥΤΟΥΣ εγγυητές και το τονίζω αυτό, της Εθνικής 

Ανεξαρτησίας, της Εδαφικής Ακεραιότητας, της Ελευθερίας και εν τέλει της Αξιοπρέπειας 

της Πατρίδος.  

Αυτό κάνουμε και θα κάνουμε για πάντα, 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο! 



Να μην έχει αμφιβολία κανείς γι’ αυτό. Γι’ αυτό υπάρχουμε!!! 

Γνωρίζουμε το ΓΙΑΤΙ!  

Είναι γραμμένο μέσα μας. 

Ξέρουμε το ΠΩΣ…. 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΑΣΤΕ ΓΙ’ ΑΥΤΟ !!! 

Κλείνοντας θα’ θελα να τονίσω ότι, είμαι σίγουρος ότι η Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, 

η ένδοξη και τιμημένη Σχολή μας, θα συνεχίσει την αξιοζήλευτη πορεία της, γενόμενη κάθε 

χρόνο καλύτερη, στοχεύοντας πάντοτε ψηλά, στις κορυφές της γνώσης και των διακρίσεων, 

σε όλα τα γνωστικά πεδία ενδιαφέροντός της, ανοίγοντας νέους δρόμους προόδου και 

προαγωγής της στρατιωτικής τέχνης και επιστήμης στις επιταγές που έθεσε ο αείμνηστος 

Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τσάτσος, στην πασίγνωστη επιστολή 

του προς τον Έλληνα Αξιωματικό! 

Αυτή η επιστολή, αυτό το πόνημα, θεωρώ ότι παραμένει και σήμερα εξόχως επίκαιρο 

και πλήρες! Είναι πλήρης καταγραφή του πώς πρέπει να γαλουχείται, να διαπαιδαγωγείται 

και να διαμορφώνεται ο Έλληνας Αξιωματικός! Σεβασμός στις παραδόσεις! Σεβασμός στις 

αξίες και την κληρονομιά που παραλάβαμε! Καλλιέργεια των διαχρονικών στρατιωτικών 

ΑΡΕΤΩΝ! Σύγχρονη εκπαίδευση, δίψα για μάθηση, κατάκτηση των κορυφών της γνώσης 

και της αριστείας!  

Κι έτσι θα βγαίνουν πάντα από αυτήν την Σχολή… 

«Παρά δύναμιν ΤΟΛΜΗΤΑΙ, 

παρά γνώμην ΚΙΝΔΥΝΕΥΤΑΙ 

και εν τοις δεινοίς ΕΥΕΛΠΙΔΕΣ!!!» 

Αυτό εξακολουθεί να απαιτεί το Έθνος από εσάς!!! ΠΡΑΞΤΕ ΤΟ. 

Μεγάλη μου τιμή, τιμή για όλη μου τη ζωή που ΕΙΜΑΙ ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΕΣΑΣ!!! ΚΙ ΕΓΩ! 

Σας ευχαριστώ πολύ 


