
 

    
 

ΟΜΙΛΙΑ ΑΡΦΗΓΟΥ ΓΕΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΜΑ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (19 Μαι 14) 
 
 

  αο θαισζνξίδσ ζηελ πξύκλε ηνπ ηζηνξηθνύ Αληηηνξπηιηθνύ ΒΔΛΟ.   
 
    ήκεξα είκαζηε εδώ γηα λα ηηκήζνπκε κία ιακπξή ζειίδα ηεο πινύζηαο 

ηζηνξίαο ηνπ Πνιεκηθνύ Ναπηηθνύ, απηήο ηεο αληηδηθηαηνξηθήο ηνπ δξάζεο.  
 
   Δίκαζηε εδώ γηα λα ηηκήζνπκε ηνπο πξνθαηόρνπο καο πνπ αγσλίζηεθαλ γηα 

λα απνιακβάλνπκε εκείο ηα ηδαληθά ηεο ειεπζεξίαο θαη ηεο δεκνθξαηίαο.  
 
   Γηαρξνληθά, νη λαπηηθέο δπλάκεηο κε ηα ηδηαίηεξα επηρεηξεζηαθά ηνπο 

ραξαθηεξηζηηθά δηαδξακαηίδνπλ απνθαζηζηηθό ξόιν ζηελ ππεξάζπηζε ηεο Δζληθήο 
καο αθεξαηόηεηαο θαη ησλ Δζληθώλ καο ζπκθεξόλησλ. Γεληθά κπνξνύκε λα πνύκε 
όηη ην Πνιεκηθό Ναπηηθό ππήξμε πάληα παξώλ ζηα ζεκαληηθόηεξα γεγνλόηα ηεο 
ηζηνξίαο απηνύ ηνπ ηόπνπ.  

 
   Έηζη ινηπόλ, κέζα από ηα ζπιάρλα ηνπ, γελλήζεθε νκάδα Αμησκαηηθώλ πνπ 

ζηόρεπαλ ζηελ απειεπζέξσζε από ηε Υνύληα, ζηελ απνθαηάζηαζε ηεο 
Γεκνθξαηίαο θαη όρη ζηελ απιή αληηθαηάζηαζε ησλ ζπληαγκαηαξρώλ.  

   Από ηηο αξρέο ηνπ 1969, ν κηθξόο ππξήλαο ησλ ζηειερώλ απηώλ άξρηζε λα 
κεγαιώλεη, κε ηε ζπζηεκαηηθή κύεζε αμησκαηηθώλ ζην Κίλεκα. Σξία ρξόληα 
αξγόηεξα, ε νκάδα είρε πηα κεγαιώζεη θαη πεξηιάκβαλε αλζξώπνπο όρη κόλν από 
ην Πνιεκηθό Ναπηηθό αιιά θαη από ην ηξαηό Ξεξάο θαη ηελ Πνιεκηθή Αεξνπνξία.  

 
   Οη άλζξσπνη ηνπ Κηλήκαηνο,  εκπλεπζκέλνη από ηηο δεκνθξαηηθέο αμίεο θαη 

ην παξαδνζηαθά ειεύζεξν πλεύκα ηνπ Πνιεκηθνύ Ναπηηθνύ ηόικεζαλ ηελ 
ακθηζβήηεζε ηνπ ρνπληηθνύ θαηεζηεκέλνπ.  

 
   Πξέπεη λα επηζεκάλνπκε ηελ πνηόηεηά ηνπο θαη ην δηθό ηνπο ηδηαίηεξν ηξόπν 

κε ηνλ νπνίν έγηλαλ εθθξαζηέο ηεο απόξξηςεο ηεο δηθηαηνξίαο.  
 
   Σν Κίλεκα πξνδόζεθε θαη δελ εθδειώζεθε πνηέ, ελώ αθνινύζεζαλ 

ζπιιήςεηο θαη βαζαληζηήξηα.  
 
   Η Υνύληα κε αλαθνίλσζή ηεο έθαλε ιόγν γηα «νπεξέηα λαπηηθνύ θηλήκαηνο 

νιίγσλ απνζηξάησλ αμησκαηηθώλ», πξνζπαζώληαο λα θξύςεη ην πξαγκαηηθό ηνπ 
κέγεζνο. 

 
   ηηο 25 Μαΐνπ 1973 όκσο, ην Αληηηνξπηιηθό «ΒΔΛΟ», κε θπβεξλήηε ηνλ 

αείκλεζην Ναύαξρν Νηθόιαν Παππά, κε ηελ ηζηνξηθά ζεκαληηθή θίλεζε λα 
απνρσξήζεη από άζθεζε ηνπ ΝΑΣΟ θαη λα δεηήζεη πνιηηηθό άζπιν ζηελ Ιηαιία, 
θαηέξξηςε ην απαμησηηθό  ηζρπξηζκό ηνπ Απξηιηαλνύ θαζεζηώηνο. 

 
   Δίλαη ε δεύηεξε ρξνληά εθέηνο πνπ γηνξηάδνπκε ηε ζεκεξηλή ήκεξα ρσξίο λα 

είλαη θνληά καο ν Ναύαξρνο Παππάο, κία από ηηο ηζηνξηθέο κνξθέο ηνπ Κηλήκαηνο, 



 

αιιά θαη ηνπ Πνιεκηθνύ Ναπηηθνύ ελ γέλεη.  Έλαο αιεζηλόο εγέηεο πνπ καο 
γαινύρεζε θαη καο άθεζε πινύζηα θιεξνλνκηά.   

 
   Μπνξεί ην Κίλεκα ηνπ Ναπηηθνύ λα κελ ζηέθζεθε από επηηπρία ζην ζύλνιν 

ηνπ, αιιά πέηπρε πνιηηηθά. Ίζσο ην ζεκαληηθόηεξν απνηέιεζκα απηνύ, αιιά θαη 
ηεο αληαξζίαο ηνπ ΒΔΛΟ, ήηαλ ε απόδεημε όηη δελ ήηαλ όιεο νη Έλνπιεο 
Γπλάκεηο κε ην κέξνο ηεο Υνύληαο.  

 
   ηάιζεθε έλα ερεξό κήλπκα ελαληίνλ ηνπ δηθηαηνξηθνύ θαζεζηώηνο ζηελ 

Διιάδα ζε παγθόζκην επίπεδν, θαζηζηώληαο αηζζεηό ζηε δηεζλή θνηλόηεηα, ην 
πόζν δπζρεξήο ήηαλ ε πνιηηηθή θαη θνηλσληθή θαηάζηαζε ζηε Υώξα καο.  

 
   Γεληθά, νη ηζηνξηθέο εθείλεο πξάμεηο επέβαιαλ ηζρπξό πιήγκα ζην θαζεζηώο 

θαη ζπλέβαιε απνθαζηζηηθά ζηηο δηεξγαζίεο πνπ αθνινύζεζαλ γηα ηελ επάλνδν ηεο 
Γεκνθξαηίαο.  

  
    Γηα ην Πνιεκηθό Ναπηηθό όκσο ήηαλ θαη κηα έκπξαθηε, πέξαλ από θάζε 

ακθηβνιία, απόδεημε ηεο πξνζήισζεο ηνπ ζηνπο δεκνθξαηηθνύο ζεζκνύο.  Γηα κία 
αθόκα θνξά ζηελ ηζηνξία ηνπ, ζηάζεθε θαη πάιη δίπια ζηελ θνηλσλία, 
θαιιηεξγώληαο κία ζρέζε ακνηβαίαο εκπηζηνζύλεο πνπ πηζηεύσ αθξάδαληα όηη 
ηζρύεη θαη ζήκεξα.  

 
   αξάληα έλα ρξόληα κεηά, ην Κίλεκα ηνπ Ναπηηθνύ θαη ε αληαξζία ηνπ 

ΒΔΛΟ παξακέλεη γηα εκάο κηα βαξύηηκε παξαθαηαζήθε. Ιεξό καο κέιεκα καο 
είλαη λα κεηαδνζεί ζηα λέα κέιε ηνπ Πνιεκηθνύ Ναπηηθνύ, όπσο επίζεο θαη λα 
εκπεδσζεί ζε απηά ην αίζζεκα ππεξεθάλεηαο πνπ πξέπεη λα λνηώζνπλ γηα ην 
όπιν πνπ ππεξεηνύλ. 

 
 Κπξίεο θαη Κύξηνη, 
 
   ηηο κέξεο καο, ε ζπκκεηνρή ηεο Διιάδνο ζην ΝΑΣΟ, ηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε θαη ζην δηεζλέο ζύζηεκα αζθάιεηαο, ζε ζπλδπαζκό κε ηελ πξσηνπνξία 
ηεο ειιεληθήο εκπνξηθήο λαπηηιίαο, απαηηνύλ ηελ παξνπζία ηνπ Πνιεκηθνύ 
Ναπηηθνύ όπνπ επηβάιιεη ην εζληθό ζπκθέξνλ, ζπκθώλσο ησλ θαηεπζύλζεσλ ηεο 
Κπβέξλεζεο.  

 
   Υαξαθηεξηζηηθά ζαο αλαθέξσ όηη ζήκεξα ε Φξεγάηα ΦΑΡΑ επαλέπιεπζε 

κεηά από ηξίκελε απνζηνιή ζηελ επηρείξεζε ATALANTA, ζηνλ δπηηθό Ιλδηθό 
Χθεαλό, ζε κία θξίζηκε πεξηνρή ηόζν γηα ηα εζληθά όζν θαη γηα ηα ζπκκαρηθά 
ζπκθέξνληα. Σεξκαηίζηεθε έηζη ε απνπζία πινίνπ καο γηα δύν θαη πιένλ έηε ζε 
εθείλα ηα λεξά. 

 
    
   Δλ γέλεη, νη ζεκεξηλέο απαηηήζεηο πξνβάιινπλ ηελ αλαγθαηόηεηα πεξαηηέξσ 

ελίζρπζεο ηεο δηαθιαδηθήο δηάζηαζεο ζηελ πξνεηνηκαζία θαη δηεμαγσγή ησλ 
επηρεηξήζεσλ ζηηο πεξηνρέο ζηξαηεγηθνύ ελδηαθέξνληνο ηεο ρώξαο καο, από ηε 
πεξίνδν ηεο εηξήλεο κέρξη ηελ θξίζε θαη ηνλ πόιεκν. 

 



 

   Σν Πνιεκηθό Ναπηηθό, κε πξνηεξαηόηεηεο ηε ζηήξημε ηνπ πξνζσπηθνύ θαη ηε 
δηαηήξεζε ηνπ πςεινύ εζηθνύ ηνπ, ηελ αμηνθξαηία, ηελ εθπαίδεπζε, ηελ πςειή 
επηρεηξεζηαθή εηνηκόηεηα ηνπ ηόινπ, ηε ζπληήξεζε ηνπ πιηθνύ θαη ηε ζπλέρηζε 
ηνπ θνηλσληθνύ έξγνπ, θνηηάεη κπξνζηά, πινπνηεί ην όξακα ηνπ,  θαηλνηνκεί, θηίδεη 
ην αύξην γηα ηα λεόηεξα ζηειέρε, εθπαηδεύεη ην πξνζσπηθό ηνπ γηα λα επηηύρεη ηελ 
πνηνηηθή ππεξνρή θαη αλαπηύζζεη ζπλερώο δηεζλείο ζπλεξγαζίεο. 

 
   Θα κνπ επηηξέςεηε επηγξακκαηηθά λα ζαο αλαθέξσ κεξηθά ζέκαηα. 
 
   Καηαξράο,  κπνξώ λα πσ όηη ζε δύζθνινπο θαηξνύο έρνπκε πςειόηαηε 

δηαζεζηκόηεηα κνλάδσλ, αιιά θαη πςειή επηζθεπαζηηθή θαη απηό-επηζθεπαζηηθή 
ηθαλόηεηα.  

 
   ε κηα πνιύ ζεκαληηθή θίλεζε, κεηά από ελέξγεηεο ηεο Ηγεζίαο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δζληθήο Άκπλαο, έρεη επηηεπρζεί επηηεινύο ιύζε πξνθεηκέλνπ λα 
παξαιάβνπκε ηα ηξία ππεξζύγρξνλα ππνβξύρηα 214, όπσο επίζεο θαη ην 
αλαβαζκηζκέλν ππνβξύρην ΧΚΔΑΝΟ. Σέζζεξα Τπνβξύρηα πνπ νπσζδήπνηε ζα 
πξνζδώζνπλ μερσξηζηή δπλακηθή ζην ηόιν καο. 

 
   Δίλαη δε θνληά ε ώξα πνπ ζα παξαιάβνπκε θαη ην πέκπην ΣΠΚ SUPER 

VITA, ελώ επειπηζηνύκε πσο ζύληνκα ζα αθνινπζήζνπλ θαη ηα άιια δύν.  
 
   Παξάιιεια, έρνπλ ηεζεί νη βάζεηο ώζηε λα θαηαζηήζνπκε επηρεηξεζηαθά ηα 

Αεξνζθάθε Ναπηηθήο πλεξγαζίαο, κία ζεκαληηθόηαηε δπλαηόηεηα πνπ ιείπεη ζηελ 
Αλαηνιηθή Μεζόγεην, ηόζν από εκάο όζν θαη από ηνπο ύκκαρνπο καο. 

 
   Δπίζεο, νη παξαδνζηαθέο άξηζηεο ζρέζεηο ηνπ Πνιεκηθνύ Ναπηηθνύ κε ηα πην 

ζεκαληηθά ζπκκαρηθά Ναπηηθά θαη ινηπά Ναπηηθά ηεο Μεζνγείνπ, έρνπλ ην 
ηειεπηαίν ρξνληθό δηάζηεκα εηζέιζεη ζε πεξίνδν πεξαηηέξσ εκβάζπλζεο ηεο 
ζπλεξγαζίαο.  

 
   Πξνβάιινπκε δε ζπλερώο ηε ζηξαηεγηθή ζέζε ηεο Κξήηεο θαη ηελ 

πξνζηηζέκελε αμία ησλ αεξνπνξηθώλ θαη λαπηηθώλ καο εγθαηαζηάζεσλ, όπσο 
επίζεο θαη ην Κέληξν Δθπαίδεπζεο Ναπηηθήο Απνηξνπήο ζηελ νύδα, ην νπνίν 
απνηειεί ην κνλαδηθό, πηζηνπνηεκέλν από ηελ πκκαρία, εθπαηδεπηηθό θέληξν ηνπ 
ΝΑΣΟ. 

 
   Γεληθά, ιακβάλνπκε ην κήλπκα όηη ην Ναπηηθό καο απνιακβάλεη δηεζλνύο 

ζεβαζκνύ, σο ζεκαληηθόο παξάγνληαο αζθαιείαο ζηελ Αλαηνιηθή Μεζόγεην. 
Αλαγλσξίδεηαη θαη κε απηόλ ηνλ ηξόπν πηζηεύσ, ε ζηξαηεγηθή ζεκαζία ηεο 
Διιάδαο θαη ν  επαγγεικαηηζκόο θαη ε αμία ησλ Δλόπισλ καο Γπλάκεσλ.  

 
   Όια απηά όκσο είλαη εθηθηά ράξε ζηηο άνθλεο πξνζπάζεηεο  ηνπ 

δπλαηόηεξνπ καο όπινπ, δειαδή ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ Πνιεκηθνύ Ναπηηθνύ, πνπ 
κε ζαπκαζηή σξηκόηεηα, επαγγεικαηηζκό, αγάπε γηα ην όπιν ηνπ θαη απόιπηε 
πξνζήισζε ζην θαζήθνλ δίλεη δσή θαη αμία ζηα άςπρα ζπζηήκαηα θαη ζθαξηά.  

 



 

   Γελ ζα κπνξνύζε ινηπόλ ε κέξηκλα γηα ην πξνζσπηθό λα κελ απνηειεί γηα 
εκάο πξώηε πξνηεξαηόηεηα. Υαξαθηεξηζηηθά, κεηαμύ άιισλ, δώζακε βάζε γηα λα 
εθθξάζνπκε ηελ πνιηηηθήο καο κε ην ύζηεκα ηαδηνδξνκηθήο Δμέιημεο ησλ 
Αμησκαηηθώλ, πνπ ηίζεηαη ζε ηζρύ γηα πξώηε θνξά ζηελ ηζηνξία ηνπ Ναπηηθνύ. 
ύζηεκα πνπ  ζα πξνσζήζεη ηα κέγηζηα ηελ αμηνθξαηία, ηε δηαθάλεηα θαη ηηο 
επηινγέο θαξηέξαο ηνπ θάζε ζηειέρνπο. Αλάινγν πόλεκα βέβαηα αθνινπζεί θαη γηα 
ηνπο Τπαμησκαηηθνύο καο. 

 
   πλνςίδνληαο κε δύν ιόγηα, είλαη ζπλερήο ε πξνζπάζεηα ησλ ζηειερώλ καο 

ώζηε λα δπλάκεζα λα αληαπνθξηζνύκε ζηελ παξαδνζηαθή απεηιή, αιιά θαη ζηηο 
λέεο πξνθιήζεηο αζθάιεηαο. Καη πηζηεύσ όηη νη θόπνη ηνπ πξνζσπηθνύ καο 
απνδίδνπλ θαξπνύο. 

   
   αο δηαβεβαηώλσ ινηπόλ, όηη ζε αγαζηή ζπλεξγαζία κε ην Τπνπξγείν, ην 

ΓΔΔΘΑ, ηνπο άιινπο δπν Κιάδνπο ησλ Έλνπισλ Γπλάκεσλ θαη ην αδειθό 
Ληκεληθό ώκα, θαη θάησ από ηηο επηηαγέο ηεο δηαθιαδηθόηεηαο, ην Πνιεκηθό 
Ναπηηθό δηαηεξεί ζηαζεξή πνξεία πξνο ην κέιινλ, κε ππμίδα ηε καθξνρξόληα 
ειιεληθή λαπηηθή παξάδνζε, θαη θαηεύζπλζε ην εζληθό ζπκθέξνλ θαη ηε 
ππνζηήξημε ηεο ακπληηθήο καο  πνιηηηθήο.  

 
   Γηα λα κπνξνύκε ζην ειάρηζην, λα θαλνύκε αληάμηνη ησλ πξνθαηόρσλ καο, 

ηνπο νπνίνπο ηηκνύκε ζήκεξα. 
 
   αο επραξηζηώ πνπ καο ηηκήζαηε κε ηελ παξνπζία ζαο. 


