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Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε της Δημοκρατίας,

Η παρουσία σας στην τελετή αποφοίτησης των
Σπουδαστών της 71ης Εκπαιδευτικής Σειράς Κανονικής
Φοίτησης, αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για την Σχολή Εθνικής
Άμυνας και καταδεικνύει το ιδιαίτερο ενδιαφέρον της
Πολιτείας για το έργο και την αποστολή της.
Η Σχολή Εθνικής Άμυνας αποτελεί το Ανώτατο
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα των Ενόπλων Δυνάμεων και έχει
ως αποστολή, την επιμόρφωση στις Στρατηγικές και
Αμυντικές Σπουδές των Αξιωματικών των Ενόπλων
Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Λιμενικού
Σώματος, καθώς και υπαλλήλων Υπουργείων,
Οργανισμών και Επιχειρήσεων του Δημοσίου και
Ιδιωτικού Δικαίου, με σκοπό να καταστούν ικανοί να
χειρίζονται θέματα Εθνικής Άμυνας, στο πλαίσιο των
αρμοδιοτήτων τους.
Στην 71η εκπαιδευτική σειρά, της οποίας οι σπουδές
άρχισαν τον Σεπτέμβριο του 2018, φοίτησαν 64
σπουδαστές, από τους οποίους:


44 είναι Αξιωματικοί του Στρατού Ξηράς,



7 του Πολεμικού Ναυτικού,



5 της Πολεμικής Αεροπορίας,



1 της Ελληνικής Αστυνομίας,
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1 του Λιμενικού Σώματος,



3 Μόνιμοι Πολιτικοί Υπάλληλοι του Υπουργείου
Εθνικής Άμυνας, του Υπουργείου ΠαιδείαςΈρευνας και Θρησκευμάτων και του Υπουργείου
Υποδομών και Μεταφορών,



1 Αξιωματικός από την Κύπρο, καθώς και



2 Αξιωματικοί από τις συμμαχικές και φίλες χώρες
της Αιγύπτου και της Αλβανίας.

Η Σχολή Εθνικής Άμυνας, γνωρίζοντας ότι οι
Ένοπλες Δυνάμεις και η Δημόσια Διοίκηση είναι δύο
σημαντικοί συντελεστές Εθνικής Ισχύος, δίνει ιδιαίτερη
βαρύτητα στην παροχή των απαραίτητων γνώσεων αλλά
και στην ανάπτυξη της στρατηγικής σκέψης και
κατανόησης
του
πολυσύνθετου
διεθνούς
γεωστρατηγικού
περιβάλλοντος,
προκειμένου
να
αποδώσει Επιτελείς Εθνικής Άμυνας, οι οποίοι θα
επαυξήσουν τους συντελεστές ισχύος των Ενόπλων
Δυνάμεων και των λοιπών φορέων του Κρατικού
Μηχανισμού της Χώρας.
Είναι γενικά αποδεκτό, ότι η εποχή μας
χαρακτηρίζεται από μία εν γένει αυξανόμενη ρευστότητα
και αβεβαιότητα, λόγω του ταχέως μεταβαλλόμενου
διεθνούς περιβάλλοντος, στο οποίο η χώρα μας αποτελεί
πυλώνα σταθερότητας, και καλείται να αντιμετωπίσει
συνεχείς προκλήσεις. Το ζητούμενο λοιπόν είναι, να
επιτευχθεί η αξιοποίηση των δυνατοτήτων και
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ικανοτήτων μας στο μέγιστο βαθμό, ώστε να
μετατραπούν οι «απειλές» και οι «προκλήσεις», σε
«ευκαιρίες».
Για το λόγο αυτό, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και
το ΓΕΕΘΑ, δίνουν ιδιαίτερη σημασία στην εκπαίδευση
του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, θεωρώντας
ότι η δια βίου μάθηση συνδέεται άμεσα με την αποστολή
τους και ανταποκρίνεται στην ανάγκη συνεχούς
αναβάθμισης της ικανότητάς τους να διαχειρίζονται
τεράστιο όγκο πληροφοριών, με τρόπο ώστε να τις
μετατρέπουν σε γνώση και πολύ περισσότερο σε Σοφία,
η οποία μαζί με την Τέχνη του πολέμου αποτελούν τα
απαραίτητα εργαλεία που θα καταστήσουν τα στελέχη
ικανά να ανταποκριθούν στα κελεύσματα των καιρών.

Στο πνεύμα αυτό, η ΣΕΘΑ παρέχει υψηλού
επιπέδου Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση, με διδακτικό
προσωπικό αποτελούμενο από καθηγητές Ανώτατων
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ), εξωτερικούς ομιλητές
και συνεργάτες υψηλού επιπέδου, ενώ εξέχουσες
προσωπικότητες του πολιτικού, στρατιωτικού και του
κοινωνικού χώρου καθώς και της επιστημονικής
κοινότητας της χώρας και του εξωτερικού, συμπλήρωσαν
με τις ομιλίες και τις παρουσιάσεις τους, τον κύκλο
σπουδών της Σχολής. Για το εξαιρετικό έργο και τη
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γνώση που πρόσφεραν, τους ευχαριστώ όλους από
καρδιάς.
Σημειώνεται δε ότι η Σχολή συνεργάζεται με το
Πάντειο Πανεπιστήμιο, για την παροχή Μεταπτυχιακού
Τίτλου Σπουδών σε 23 σπουδαστές στις «Στρατηγικές
Σπουδές Ασφάλειας» καθώς και με το Βρετανικό
Πανεπιστήμιο Plymouth, παρέχοντας Μεταπτυχιακό
Τίτλο Σπουδών σε 32 σπουδαστές στην «Εφαρμοσμένη
Στρατηγική και Διεθνή Ασφάλεια».
Πέραν αυτών, η ΣΕΘΑ στοχεύει στη διεύρυνση της
συνεργασίας της και με άλλα Ανώτατα Εκπαιδευτικά
Ιδρύματα, με σκοπό τη διοργάνωση επιπλέον
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), ώστε
να δοθεί η δυνατότητα στο σύνολο των σπουδαστών του
Ακαδημαϊκού έτους, αλλά και αποφοίτων προηγουμένων
ετών, στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Τίτλου.
Νέοι Επιτελείς Εθνικής Άμυνας,
Η σημερινή ημέρα αποφοίτησης αποτελεί την
αφετηρία μιας νέας περιόδου αυξημένων ευθυνών. Οι
γνώσεις που αποκομίσατε, αποτελούν ανεκτίμητα εφόδια
για να ανταποκριθείτε με επιτυχία στην αποστολή σας.
Είμαι απόλυτα πεπεισμένος, ότι έχετε αναπτύξει
περαιτέρω την ικανότητα κριτικής και πρωτότυπης
σκέψης, αντιλαμβάνεσθε τις σταθερές και δυναμικές
παραμέτρους του γεωπολιτικού περιβάλλοντος
και

-5-

δύνασθε να συμμετάσχετε αποτελεσματικά στη
διαμόρφωση λήψης αποφάσεων στρατηγικού επιπέδου.
Για την προσπάθεια που καταβάλλατε, σας
συγχαίρω και σας εύχομαι υγεία, δύναμη, και κάθε
επιτυχία στα νέα σας καθήκοντα.
Ιδιαίτερα θα ήθελα να συγχαρώ τον Αξκό από την
Κύπρο και τους αλλοδαπούς Αξκούς της Αιγύπτου και
της Αλβανίας καθώς και τις χώρες τους, που επέλεξαν
την Ελλάδα και την Σχολή μας για την επιμόρφωσή τους.
Κλείνοντας θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες μου
στην πολιτική και στρατιωτική ηγεσία για την ενεργή
στήριξη και την καθοδήγηση που παρείχε στην
ολοκλήρωση του έργου μας, καθώς και σε όλο το
ανθρώπινο δυναμικό της Σχολής που εργάσθηκε με ζήλο
για την υλοποίηση του προγράμματος σπουδών.

