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1. Σε εκτέλεση σχετικής διαταγής ΓΕΝ παραλαμβάνω σήμερα καθήκοντα  
Διοικητού της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων από τον Υποναύαρχο Δημήτριο-
Ελευθέριο Κατάρα ΠΝ. 
 

2. Ευχαριστώ την  ηγεσία  του Πολεμικού  Ναυτικού για  την τιμητική αυτή  
τοποθέτησή μου, μια και όπως αναφέρει η Ακαδημία Αθηνών, η Σχολή 
Ναυτικών Δοκίμων «από ιδρύσεώς της μέχρι σήμερον ανέδειξε ήρωας, 
σοφούς άνδρας και διακεκριμένους επιστήμονας, προσενεγκούσα ούτω 
μεγάλας υπηρεσίας εις την Πατρίδα και το Έθνος» και έχω πλήρη συναίσθηση 
των ευθυνών μου έναντι της βαριάς αυτής κληρονομιάς της Σχολής, όπου 
ήρωες και προσωπικότητες που φοίτησαν σε αυτήν, σημάδεψαν την νεώτερη 
ιστορία της Ελλάδος. 
 

3. Υποκλίνομαι ευλαβικά  στην  πολεμική  σημαία  της  Σχολής και αποτίω 
φόρο τιμής στους ήρωες απόφοιτούς της, που θυσιάσθηκαν για την πατρίδα 
στο βωμό  των Αρχών, των Ιδανικών  και των Αξιών του Πολεμικού μας 
Ναυτικού. 
 

4. Ναυτικοί Δόκιμοι ,  με  βαριά   κληρονομιά  την  ιστορική παρακαταθήκη 
της Σχολής που αποτελεί τον θεματοφύλακα και το λίκνο των παραδόσεων 
του ΠΝ, καλείστε σήμερα σε μια κρίσιμη για τη πατρίδα μας εποχή, όπου η 
περιφερειακή αστάθεια και οι προκλήσεις  δοκιμάζουν τις αντοχές του 
συστήματος ασφαλείας που μας περιβάλλει, να συμβάλετε και εσείς από τη 
θέση σας και στο μερίδιο που σας αναλογεί  εκμεταλλευόμενοι  κάθε 
δυνατότητα εκπαίδευσης, στην ενίσχυση του Πολεμικού μας Ναυτικού, το 
οποίο αναδεικνύεται σε έναν από τους κρισιμότερους παράγοντες εθνικής 
ισχύος για την προάσπιση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων και των εθνικών 
μας συμφερόντων.Είστε με άλλα λόγια σαν ανθρώπινο δυναμικό ο 
αναδυόμενος πολλαπλασιαστής ισχύος που η πατρίδα μας σήμερα χρειάζεται 
περισσότερο από ποτέ. Η νέα Διοίκηση με κύριο γνώμονα τα κριτήρια της 
αξιοκρατίας, της δικαιοσύνης και της αριστείας, θα είναι αρωγός στις 
προσπάθειές σας αυτές, μα συνάμα και αυστηρός σας κριτής, απαιτώντας να 



ακολουθείτε ενα κώδικα αξιών, ειλικρίνειας, εντιμότητας, ακεραιότητας,  
θάρρους, τόλμης και ευγενούς άμιλλας. 
 

5. Η Σχολή καλείται να εκτελέσει την αποστολή της βασιζόμενη στους 
πυλώνες της ακαδημαικής εκπαίδευσης, που αναπτύσσει το κατάλληλο 
γνωστικό υπόβαθρο για τη δημιουργία Αξιωματικών που θα είναι σε θέση να   
ανταποκριθούν στις σύχρονες υψηλές τεχνολογικές και επιστημονικές 
απαιτήσεις, καθώς  και της Στρατιωτικής-Ναυτικής εκπαίδευσης και αγωγής, 
ώστε να διαμορφωθούν Αξιωματικοί  με στρατιωτική συνείδηση, επαρκή 
κοινωνική και πολιτιστική παιδεία, καθώς και κατάλληλη ψυχοσωματική 
υποδομή, προκειμένου να ηγηθούν και να διεξάγουν επιτυχώς όποιο έργο 
τους ανατεθεί από το Πολεμικό Ναυτικό. 

 
6. Για την επιτυχή επίτευξη της αποστολής της Σχολής απαιτείται η 

μέγιστη συνδρομή όλων μας, ήτοι του Στρατιωτικού προσωπικού, του 
διακεκριμένου μας Εκπαιδευτικού προσωπικού, καθώς και του πολιτικού 
προσωπικού όπως με ζήλο και αυταπάρνηση έπραττε μέχρι σήμερα και  
προσβλέπω στην υπέρβαση, προκειμένου να καταφέρουμε να  κατακτήσουμε 
ακόμη υψηλότερους στόχους. 
 

7. Στον  παραδίδοντα  Διοικητή, αγαπητό φίλο και καταξιωμένο συνάδελφο 
Υποναύαρχο Δημήτριο-Ελευθέριο Κατάρα ΠΝ, νέο Ναύαρχο εν πλώ του 
ένδοξου και αήττητου Ελληνικού Στόλου, του οποίου άπασες οι Διαταγές 
παραμένουν σε ισχύ και ιδιαίτερα όσες αφορούν σε θέματα αριστείας, εύχομαι 
κάθε επιτυχία στα νέα του καθήκοντα ως Υπαρχηγού Στόλου και ο Άγιος 
Νικόλαος να είναι πάντα προστάτης των πλοίων του Στόλου μας. 
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