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1. Σε εκτέλεση σχετικής διαταγής ΓΕΝ, παραδίδω σήμερα τα καθήκοντα 

του Διοικητού Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, στον Υποναύαρχο Ιωάννη Καλογερόπουλο 

ΠΝ.   

2. Απερχόμενος σήμερα από τη Σχολή στην οποία είχα τη τιμή και το 

προνόμιο να ξεκινήσω τη καριέρα μου και να γαλουχηθώ ως στέλεχος του Πολεμικού 

Ναυτικού, αισθάνομαι ιδιαίτερη συγκίνηση και ευγνωμοσύνη. 

3. Η ολοκλήρωση των καθηκόντων του Διοικητού της Σχολής Ναυτικών 

Δοκίμων, σε μια γεμάτη προκλήσεις περίοδο, μόνο αισθήματα τιμής, σεβασμού και 

υπερηφάνειας θα μπορούσε να δημιουργήσει. Είναι το φυσικό επακόλουθο των 

επιτευγμάτων του προσωπικού, που αποτέλεσε το επιστέγασμα των προσπαθειών 

του και κατέδειξε το υψηλό αίσθημα καθήκοντος και τον επαγγελματισμό του. 

4. Τα παραπάνω τα διαπίστωσα από την πρώτη ημέρα αναλήψεως των 

καθηκόντων μου, παρακολουθώντας και συντονίζοντας, τις άοκνες προσπάθειές 

σας, προκειμένου η Σχολή να ανταποκριθεί στην υψηλή αποστολή της, να παράγει 

και να μεταδίδει γνώση στους Δοκίμους, να αναπτύσσει τις στρατιωτικές αρετές και 

τη στρατιωτική αγωγή και να διεξάγει επιστημονική έρευνα σε τομείς ενδιαφέροντος 

των Ενόπλων Δυνάμεων. Η ανταπόκριση στα εκάστοτε κελεύσματα της ηγεσίας, 

υπογράμμισαν το υψηλό φρόνημα και τον ζήλο σας, για βέλτιστη αξιοποίηση των 

διατιθέμενων μέσων, παρά τα αναγνωρισμένα προβλήματα και αβαρίες.  

5. Στόχοι μου εξαρχής ήταν, ο συντονισμός της ακαδημαικής, ναυτικής και 

στρατιωτικής εκπαίδευσης και ο καθορισμός οράματος για εξάντληση κάθε 

περιθωρίου για βελτίωση των μεθόδων, συνθηκών και εφοδίων, που θα 

διαμόρφωναν αξιωματικούς με στρατιωτική συνείδηση, μόρφωση ανωτάτου 
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επιπέδου, καθώς και κοινωνική, πολιτιστική και πολιτική παιδεία και αγωγή. Κοινός 

παρονομαστής στα ανωτέρω ήταν η εξασφάλιση του καλύτερου και ασφαλέστερου 

δυνατού, ακαδημαϊκού και εργασιακού περιβάλλοντος, και ο σεβασμός του 

ανθρώπινου παράγοντα.  

6. Είμαι ευγνώμων για την επιλογή της ηγεσίας να τοποθετηθώ στην 

τιμητική θέση του Διοικητού της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων. Εκφράζω τις ιδιαίτερες 

μου ευχαριστίες γιατί την όλη προσπάθεια και αποστολή μου, υποστήριξαν τα 

μέγιστα ο Αρχηγός και ο Υπαρχηγός ΓΕΝ, και ο Αρχηγός ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ., με την 

εμπνευσμένη καθοδήγησή τους και την εμπιστοσύνη με την οποία με περιέβαλαν, 

καθώς και το ΓΕΝ και το Α/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. για την πολύτιμη συνδρομή. Επισημαίνω 

επίσης την αποτελεσματική συνεργασία και τη βοήθεια που προσέφεραν στη Σχολή, 

οι Αρχηγοί/Διοικητές και επιτελείς των λοιπών Μειζόνων Διοικήσεων και Ανεξαρτήτων 

Υπηρεσιών του ΠΝ, υπογραμμίζοντας την σημαντική συμβολή του ΑΣ, της ΔΔΜΝ, 

της ΔΝΕ, καθώς και του ΚΕΦΝ, στην εκπαίδευση των Δοκίμων και στην υποστήριξη 

της Σχολής. 

7. Ιδιαιτέρως επιθυμώ να ευχαριστήσω τους Διοικητές των Διοικήσεων του 

ΑΣ και τους Κυβερνήτες των πλοίων στα οποία επέβησαν Δόκιμοι, για την εξαιρετική 

συνεργασία και την πολύτιμη αρωγή τους, στην βελτιστοποίηση της εκπαιδεύσεως 

των Δοκίμων.   

8. Ευχαριστώ θερμά τον Υποδιοικητή μου, Πλοίαρχο Φώτη Μπότσα ΠΝ, 

για την δημιουργική και αρμονική συνεργασία, και την πάντα έγκαιρη και ορθή 

εκτέλεση των διαταγών μου. 

9. Δόκιμοι και προσωπικό της Σχολής, στρατιωτικό και πολιτικό, 

εκπαιδευτικό και διοικητικό. Στη διάρκεια της θητείας μου, ανταποκριθήκατε υπό τις 

διαταγές μου, σε κάθε προγραμματισμένη ή έκτακτη, υπηρεσιακή απαίτηση, που είχα 

την τύχη και τιμή να αναλάβω, με εξαιρετική προθυμία, ρεαλισμό και φαντασία, με 

προσήλωση στις παραδόσεις αλλά και καινοτομίες, με επαγγελματισμό και 

αποτελεσματικότητα. Προς τούτο εκφράζω την απόλυτη ικανοποίησή μου για την 

προσήλωση, το ήθος, και την υπευθυνότητα κατά την εκτέλεση του καθήκοντος. 

Υπογραμμίζω την πρωτοβουλία, την πρωτοτυπία, την ορμητικότητα και την ανησυχία 

για συνεχή βελτίωση, προς επίτευξη της αποστολής της Σχολής να ανταποκριθεί 

κατά τον βέλτιστο δυνατό τρόπο, στο θεσμικό της πεπρωμένο να παράγει ικανούς 
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ηγήτορες με άρτια επαγγελματική και επιστημονική κατάρτιση, άξιους να 

υπηρετήσουν τις μονάδες και τις δομές του Πολεμικού Ναυτικού. 

10. Στον παραλαμβάνοντα Διοικητή, τον αγαπητό συνάδελφο Υποναύαρχο 

Ιωάννη Καλογερόπουλο ΠΝ, εύχομαι καλή τύχη, κάθε επιτυχία στο έργο του, και 

πλήρη ευόδωση των προσπαθειών του.    

11. Δόκιμοι, στελέχη της Σχολής. Σας αποχωρίζομαι με συγκίνηση και 

υπερηφάνεια, όντας βέβαιος ότι θα συνεχίσετε να εργάζεσθε με τον ίδιο ζήλο και 

ενθουσιασμό, με ανησυχία για μάθηση και συνεχή βελτίωση, με πρωτοτυπία, 

ορμητικότητα και πρωτοβουλία, προς επίτευξη σφυρηλάτησης αξιωματικών με 

αρετές, γνώσεις, και εφόδια, με ετοιμότητα και ικανότητα να αντιμετωπίσουν στη 

σταδιοδρομία τους, οποιαδήποτε απειλή και πρόκληση. 

12. Σας εύχομαι ολόψυχα να έχετε επιτυχίες, οικογενειακή και προσωπική 

ευτυχία και Υγεία, και ο Άγιος Νικόλαος να είναι πάντα μαζί σας. 

 

Υποναύαρχος  Δ.Ε. Κατάρας Π.Ν. 
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