
Εκ μέρους όλου του προσωπικού του Πολεμικού Ναυτικού σας 

ευχαριστώ για την παρουσία σας, εδώ στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων. 

Σήμερα γιορτάζουμε διπλά.  

Τιμάμε τον προστάτη του Πολεμικού Ναυτικού, τον Άγιο Νικόλαο. 

Τιμάμε όμως και τις νικηφόρες ναυμαχίες της Έλλης και της Λήμνου, 

δυο σημαντικότατα γεγονότα που χάραξαν ανεξίτηλα την ναυτική – και όχι 

μόνο- διαδρομή της σύγχρονης Ελλάδας. 

Κάθε χρόνο στις 6 Δεκεμβρίου είναι η εορτή του Άγιου Νικόλαου. Είναι η 

ημέρα που τιμάμε ιδιαίτερα τον Άγιο προστάτη μας.  

Όμως οι ναυτικοί στη θάλασσα τον θυμούνται κάθε στιγμή. 

Επικαλούνται πάντα τη θαυματουργή βοήθεια του, είτε σε δύσκολες στιγμές 

πάνω στα κύματα, είτε προκαταβολικά, για παν ενδεχόμενο.  

Άλλωστε, όταν ευχόμαστε «ο Άγιος Νικόλαος να είναι πάντα στην 

πλώρη σου!» το εννοούμε και το πιστεύουμε.  

Δεν θα βρείτε Γέφυρα ή μηχανοστάσιο Ελληνικού πλοίου, εμπορικού ή 

πολεμικού, που δεν θα υπάρχει η εικόνα του, σε περίοπτη πάντα θέση. 

Αυτή είναι η μεγάλη σημασία του Αγίου μας.  

Από την αρχαιότητα μέχρι τις μέρες μας, Ελλάδα και θάλασσα είναι ένα. 

Έλληνας και υγρό στοιχείο μέλη της ίδιας οικογένειας.  

Η σχέση μεταξύ τους, δυο πλευρές του ίδιου νομίσματος.  

Όταν έκτιζε ο έλληνας πάνω στη θάλασσα και είχε ισχυρό Ναυτικό, 

μεγαλουργούσε και ζούσε στιγμές εθνικής υπερηφάνειας. 

Όταν ξεχνούσε ή δεν μπορούσε να εκμεταλλευτεί – με την καλή έννοια – 

τα πλεονεκτήματα, που απλόχερα προσφέρουν οι θάλασσες μας, η πατρίδα 

δυσκολεύονταν, ή ακόμα χειρότερα παρήκμαζε. 

Μια ιδιαίτερα χαρακτηριστική περίπτωση στην πλούσια ιστορία του 

Ελληνικού έθνους, όπου η θαλασσινή ευμάρεια συνετέλεσε τα μέγιστα σε 

εθνική επιτυχία και δόξα, είναι βέβαια και η περίοδος των Βαλκανικών 

πολέμων. 

Η Ελλάδα στο τέλος του δέκατου ένατου αιώνα ήταν μια χώρα σε 

οικονομική ένδεια, με πεσμένο ηθικό. Το Πολεμικό Ναυτικό ανίσχυρο και 

ανοργάνωτο, όπως και ο στρατός μας. 



Όμως, στο ξεκίνημα του εικοστού αιώνα, οι πρόγονοι μας αναθάρρησαν 

και ύψωσαν το ανάστημα τους καθοδηγούμενοι από την ιστορική μορφή του 

εθνικού ηγέτη, Ελευθέριου Βενιζέλου. 

Το Πολεμικό Ναυτικό – όπως και το Εμπορικό Ναυτικό και ο Στρατός - 

μεγάλωσε, δυνάμωσε, ενισχύθηκε, οργανώθηκε, απέκτησε τεχνολογία και 

σύγχρονες μονάδες. Ανέδειξε ικανά στελέχη με πρώτο και καλύτερο έναν 

αξιωματικό θρύλο, τον Ναύαρχο Παύλο Κουντουριώτη. 

Φτάνοντας στο λυκαυγές των Βαλκανικών πολέμων, η Ελλάδα εισήλθε 

στη βαλκανική συμμαχία για διάφορους λόγους. Ένας από τους κυριότερους, 

ήταν το ισχυρό της Ναυτικό. 

Σε αυτούς τους πολέμους λοιπόν, το Ναυτικό μας μεγαλούργησε στα 

γαλανά νερά του Αιγαίου, απελευθέρωσε νησιά και εδάφη, που προαιώνια 

κατοικούσαν έλληνες.  

Ναυτικό και Στρατός, όλοι οι Έλληνες ουσιαστικά, διπλασίασαν την 

έκταση της πατρίδας και άλλαξαν οριστικά σελίδα στην ιστορία μας.  

Ο Ναύαρχος Κουντουριώτης, με έδρα το θρυλικό ΑΒΕΡΩΦ, οδήγησε τα 

πλοία μας σε σπουδαίες νίκες. Στο ακρωτήριο της Έλλης, στον Ελλήσποντο 

στις 3 Δεκεμβρίου του 1912, και στη Λήμνο στις 5 Ιανουαρίου του 1913. 

Απελευθέρωσε τη Σάμο, τη Χίο, τη Μυτιλήνη, τη Λήμνο και άλλα νησιά μας.  

Εγκλώβισε τον εχθρικό στόλο και απαγόρευσε στα πλοία του να 

μεταφέρουν ενισχύσεις στην ηπειρωτική Ελλάδα, όπου ο στρατός μας ηρωικά 

μαχόμενος προέλαυνε, απελευθερώνοντας πόλεις και χωριά. 

 Ο χαρακτήρας, η αξία, η απλότητα, η ηγετική μορφή, οι γνώσεις, και η 

αγάπη για το Ναυτικό και την πατρίδα, που χαρακτήριζαν τον μεγάλο 

Ναύαρχο, τον κατέστησαν πρότυπο για τα στελέχη του Ναυτικού – τότε και 

πόσο μάλλον σήμερα.  

Όμως, ίσως μεγαλύτερη σημασία έχει το γεγονός ότι η αξία του 

Κουντουριώτη αναγνωριζόταν από τον εχθρό. 

Ανακεφαλαιώνοντας λοιπόν, τα κύρια συστατικά  της ναυτικής 

εποποιίας των Βαλκανικών πολέμων, ήταν η ηγεσία, το σύγχρονο και 

αποτελεσματικό υλικό και πάνω από όλα αξιωματικοί, υπαξιωματικοί και 

ναύτες, ένα με τη θάλασσα, με προσήλωση στο καθήκον, αποφασισμένοι να 

τηρήσουν μέχρι εσχάτων τον όρκο τους. 

Θέλω σε αυτό το σημείο να επισημάνω δυο πράγματα. 

Πρώτον – την καταλυτική συμβολή του εμπορικού μας στόλου στις 

μάχες των Βαλκανικών πολέμων. Τα ηρωικά πληρώματα επιτέλεσαν 

σπουδαίο έργο μεταφέροντας εφόδια σε διάφορα σημεία, υποστηρίζοντας τις 



επιχειρήσεις. Όπως και σήμερα εξάλλου, ο εμπορικός μας στόλος μεταφέρει 

το εθνικό μας σύμβολο σε όλες τις θαλασσινές γωνίες της υδρογείου, 

αποτελώντας ένα από τα σημαντικότερα εθνικά κεφάλαια. 

Δεύτερον, κατά την διάρκεια των Βαλκανικών πολέμων, δεν πρέπει να 

ξεχνάμε γεγονότα κατά τα οποία το Πολεμικό Ναυτικό πρωτοπόρησε 

παγκοσμίως, όπως η επιχειρησιακή πτήση αεροσκάφους ναυτικής 

συνεργασίας και η βολή τορπίλης. Γεγονότα που καταδεικνύουν ότι, ιστορικά, 

το Ναυτικό δεν μένει στα κεκτημένα, άλλα προβληματίζεται, κοιτάζει μπροστά, 

εξερευνά και εξελίσσεται.  

Όμως και μετά τους πολέμους εξελίχτηκε και έφτασε σταδιακά στο 

επίπεδο που είναι σήμερα. 

Παρόλο που το Ναυτικό προοδεύει συνεχώς, δεν παύει να παραμένει 

άρρηκτα συνδεδεμένο με την παράδοση του, όπως φαίνεται και από την 

πρόσφατη απόφαση του Ανώτατου Ναυτικού Συμβουλίου να καθορίσει το Θ/Κ 

ΑΒΕΡΩΦ, ως πλοίο έδρας του Αρχηγού του Πολεμικού Ναυτικού. 

Η απόφαση αυτή αποτελεί μια συμβολική κίνηση, που μας δείχνει ότι το 

Ναυτικό σέβεται την ιστορία, τιμά τις αρχές του, τιμά ήρωες όπως ο Παύλος 

Κουντουριώτης και το θρυλικό σκαρί. 

Άλλα και με πράξεις, θέλει να περνάει τα κατάλληλα μηνύματα στους 

νεώτερους. 

Καθώς πέρασα στη σύγχρονη εποχή, θέλω να μοιραστώ μαζί σας τις 

σκέψεις μου για το που βρίσκεται σήμερα το Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό. 

Σήμερα, που η Ελλάδα προβάλλει ως ακλόνητος πυλώνας 

σταθερότητας πάνω στο γεωπολιτικό μωσαϊκό της Ανατολικής Μεσογείου, με 

τις νέες προκλήσεις ασφαλείας, αλλά και την παραδοσιακή απειλή πάντα 

παρούσα. 

Πρώτη μας προτεραιότητα φυσικά παραμένει η ετοιμότητα και η 

δυνατότητα για να εκτελέσουμε την κύρια αποστολή μας, την προάσπιση των 

εθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων. Σας διαβεβαιώνω λοιπόν πολύ απλά, ότι 

έχουμε και υψηλότατη διαθεσιμότητα μονάδων αλλά και επισκευαστική 

ικανότητα.  

Να μην έχετε καμιά αμφιβολία για την ικανότητα και την ισχύ του 

Πολεμικού Ναυτικού. 

Επιχειρούμε όμως δευτερευόντως και όπου αλλού επιτάσσουν οι 

εθνικές ανάγκες και οι οδηγίες του Υπουργείου και του ΓΕΕΘΑ, για την 

προάσπιση του εθνικού συμφέροντος.  



Έτσι λοιπόν συμβάλλουμε ενεργά στο Λιμενικό Σώμα, με το οποίο 

έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία, στην αποτροπή παρανόμως εισερχομένων 

ατόμων, καθώς και στην Ελληνική Αστυνομία με τη μεταφορά αυτών των 

ατόμων σε κατάλληλα μέρη. 

Περνώντας σε ένα άλλο τομέα, θέλω να σας αναφέρω ότι έχουμε 

αναπτύξει αξιόλογη διεθνή συνεργασία με τα σημαντικότερα ναυτικά της 

λεκάνης της Μεσογείου, αλλά και παγκοσμίως. 

Τα πλοία μας επαυξάνουν την παρουσία τους σε διεθνείς αποστολές 

και ασκήσεις στο εξωτερικό. Πέρα από την επιχείρηση UNIFIL, στην οποία 

συμμετέχουμε ανελλιπώς, είχαμε και πάλι Μονάδες μας στον Ινδικό ωκεανό 

στην επιχείρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενάντια στην πειρατεία, αλλά και 

σε συμμαχικές επιχειρήσεις και δυνάμεις, τερματίζοντας έτσι ένα χρονικό 

διάστημα απουσίας.  

Η Ελληνική σημαία πάνω σε πολεμικά πλοία ανέμισε και πάλι στον 

Ινδικό, στον Ατλαντικό και σε όλη τη Μεσόγειο.  

Αυτή η παρουσία των πλοίων μας στο εξωτερικό τονίζει την 

εξωστρέφεια, μας δίνει περαιτέρω οντότητα και εμπειρία, αλλά και 

επιβεβαιώνει το μεγάλο πλέγμα διμερών και πολυμερών δράσεων στις οποίες 

συμμετέχουμε, επισφραγίζοντας έτσι το πλαίσιο της ναυτικής αμυντικής 

διπλωματίας, προς όφελος βέβαια της πατρίδας μας.  

Σας διαβεβαιώνω ότι τα πλοία του Στόλου πρωτεύουν σε αυτές τις 

αποστολές.  

Και ο Στόλος μας είναι ισχυρός και αξιόπιστος, παράλληλα όμως 

ενισχύεται σημαντικά. 

Χαρακτηριστικά, όπως γνωρίζετε, μετά από συμφωνία του Υπουργείου 

Εθνικής Άμυνας και εντολή της Κυβέρνησης, έχει δρομολογηθεί η 

ολοκλήρωση των εργασιών και επιχειρησιακή ένταξη στον στόλο, των τριών 

υποβρύχιων τύπου 214 και του εκσυγχρονισμένου υποβρυχίου ΩΚΕΑΝΟΣ 

που βρίσκονται στα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά. 

Το Πολεμικό Ναυτικό με τις επιταγές της Κυβέρνησης και της Βουλής, 

ανέλαβε μια μοναδική, ακόμα και για τα διεθνή χρονικά, αποστολή, αυτής 

ουσιαστικά της διεύθυνσης των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά, προκειμένου να 

ολοκληρώσουμε και να παραλάβουμε τα υποβρύχια.  

Με απλές κινήσεις, μέσα από πολυσύνθετες όμως διαδικασίες, το 

πρόγραμμα προχωράει ακόμα καλύτερα από ότι περιμέναμε και εμείς οι ίδιοι 

στην αρχή.  



Έχουμε μια αγαστή συνεργασία με τους εργαζόμενους και ήδη τα 

υποβρύχια ΠΙΠΙΝΟΣ και ΩΚΕΑΝΟΣ εκτελούν επιτυχώς δοκιμές εν πλω, ενώ τα 

άλλα δυο έπονται σύντομα. 

Είναι βέβαιο ότι η ισχύς του Στόλου μας αυξάνεται εκθετικά με αυτά τα 

υποβρύχια, τα οποία έχουν χαρακτηριστεί τα καλύτερα συμβατικά υποβρύχια 

παγκοσμίως. Και το επιβεβαιώνω έχοντας την πλούσια εμπειρία από την 

επιχειρησιακή αξιοποίηση του πρώτου από αυτά – του υποβρυχίου 

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ. 

Παράλληλα, ο Στόλος μας θα ενδυναμωθεί σύντομα ακόμα 

περισσότερο, καθώς μετά από και πάλι μεγάλη προσπάθεια περιμένουμε 

σύντομα την πέμπτη πυραυλάκατο Super Vita από τα Ναυπηγεία Ελευσίνας, 

ενώ θα συνεχιστούν οι εργασίες και στα άλλα δυο, υπερσύγχρονα πλοία, του 

προγράμματος, προκειμένου και αυτά να ολοκληρωθούν και να έρθουν σε 

σύντομο χρόνο. 

 Ένα άλλο σημαντικό θέμα, έχει δρομολογηθεί η επαν-ενεργοποίηση 

των πέντε υφιστάμενων αεροσκαφών ναυτικής συνεργασίας. Η ολοκλήρωση 

και αυτού του προγράμματος θα μας ξαναδώσει μια δυνατότητα, η οποία είναι 

κομβική για θέματα επιτήρησης και επιχειρήσεων στο Αιγαίο, άλλα και στην 

Ανατολική Μεσόγειο, τόσο σε εθνικό όσο και σε συμμαχικό πλαίσιο. 

Δεν μένουμε όμως μόνο εκεί. Προχωράμε και διάφορα άλλα 

προγράμματα για την υποστήριξη του Στόλου μας όπως ο εκσυγχρονισμός 

φρεγατών ΜΕΚΟ, η υποστήριξη κινητήρων φρεγατών, πυραυλακάτων και 

ελικοπτέρων. 

Όλα αυτά, τόσο η καθημερινή μας λειτουργία, οι αποστολές στο 

εξωτερικό και η ενίσχυση του στόλου, γίνονται πάντα με σεβασμό στο 

κοινωνικό σύνολο και στο δημόσιο συμφέρον. 

Ο κύριος παράγοντας που μας επιτρέπει να λειτουργούμε σωστά, το 

βασικό όπλο, ο σημαντικότερος πολλαπλασιαστής ισχύος μας, είναι 

οπωσδήποτε το προσωπικό μας.  

Στελέχη άξια, εκπαιδευμένα, με υψηλό ηθικό και εμμονή στον σκοπό. 

Τίποτα δεν είναι πάνω από τους ανθρώπους του Ναυτικού και εμείς 

προσπαθούμε καθημερινά να το αποδεικνύουμε με πράξεις.  

Προσπαθούμε καθημερινά, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων, να 

παρέχουμε την απαραίτητη μέριμνα. Σας αναφέρω χαρακτηριστικά την ίδρυση 

και λειτουργία τον τελευταίο χρόνο του υπερσύχρονου οδοντιατρικού 

κέντρου, την προσπάθεια επίλυσης προβλημάτων στέγασης, διάφορες 

δανειακές διευκολύνσεις και πολλά άλλα. 



Άνδρες και γυναίκες του Πολεμικού Ναυτικού, 

Εσείς είστε η κύρια δύναμη πίσω από κάθε προσπάθεια, κάθε 

δραστηριότητα. Εσείς λειτουργείτε άριστα τα πλοία και τις υπηρεσίες του 

Πολεμικού Ναυτικού. Η απόδοση σας, η προσήλωση σας στο καθήκον, η 

αγάπη σας για το Ναυτικό και την Ελλάδα με γεμίζουν καθημερινά 

υπερηφάνεια και αισιοδοξία για τα επόμενα  βήματα. 

Σας ευχαριστώ για μια ακόμα φορά. 

Σεβαστοί απόστρατοι συνάδελφοι, 

Ήσασταν στο παρελθόν και εσείς ενεργά στελέχη, και δεν παύετε ποτέ 

να ανήκετε στην μεγάλη οικογένεια του Πολεμικού Ναυτικού. Είσαστε πάντοτε 

κοντά μας και σας επαναλαμβάνω ότι εμείς έχουμε δεσμευτεί να 

εξακολουθήσουμε τα βήματα σας και τις αρχές που μας παραδώσατε. 

Κύριε Υπουργέ Εθνικής Άμυνας, 

Το Πολεμικό Ναυτικό πλέει ως ήρεμη δύναμη, με αυτοπεποίθηση, στον 

χώρο του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου. 

Είναι ένα Ναυτικό με άριστο προσωπικό και καλά λειτουργικό υλικό, 

ένα Ναυτικό που σέβεται τις παραδόσεις και τις αξίες του.  

Να είστε σίγουρος ότι είναι πάντα έτοιμο να πράξει στο ακέραιο το 

καθήκον του, με τη διακλαδική συνέργεια του Στρατού Ξηράς και της 

Πολεμικής Αεροπορίας, και κάτω από τις οδηγίες του Υπουργείου και του 

ΓΕΕΘΑ. 

Κυρίες και κύριοι, 

Σας ευχαριστώ και πάλι για την παρουσία σας στην γιορτή μνήμης και 

δόξας του Πολεμικού μας Ναυτικού. 

Και σας καλώ όλους να αναφωνήσουμε: 

Ζήτω το Έθνος! 

Ζήτω το Πολεμικό Ναυτικό!  


