
Εξοχότατε Κύριε Πρόεδρε της Δημοκρατίας 

Αξιότιμοι προσκεκλημένοι, 

Εκ μέρους του Πολεμικού Ναυτικού, σας ευχαριστώ για 

την παρουσία σας, εδώ στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων. 

 Η σημερινή μέρα αποτελεί  τη μεγαλύτερη εορτή για 

την ναυτική οικογένεια. Σήμερα εορτάζουμε στο 

πανελλήνιο τη μνήμη του Αγίου Νικολάου, προστάτη των 

ναυτικών. Ακόμα το Πολεμικό Ναυτικό μαζί με την 

ελληνική πολιτεία τιμά την επέτειο των νικηφόρων 

ναυμαχιών της Έλλης και της Λήμνου. 

 Οι Έλληνες από αρχαιοτάτων χρόνων έλκονται από 

την θάλασσα και είναι ποντοπόροι. Είναι φυσικό και 

ανθρώπινο, μέσα στον διαρκή αγώνα του με την θάλασσα, 

ο έλληνας ναυτικός να νιώσει την ανάγκη της προστασίας 

του θείου, που για εμάς εκφράζεται στην ιερή μορφή του 

Αγίου Νικολάου. Η  μορφή του Αγίου συντροφεύει τους 

ναυτικούς μας στις γέφυρες και τα μηχανοστάσια των 

πολεμικών και εμπορικών πλοίων, σε ώρες γαλήνης και 

σε ώρες φουρτούνας, σε ώρες εύκολες και σε ώρες 

δύσκολες. 

 Κεντρικό γεγονός όμως της σημερινής εορτής είναι 

και οι δυο νικηφόρες ναυμαχίες του στόλου μας, που 

έγιναν στις αρχές του προηγούμενου αιώνα. Η πρώτη στο 
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ακρωτήριο της Έλλης της Καλλίπολης στις 3 Δεκεμβρίου 

του 1912 και η δεύτερη στη Λήμνο στις 5 Ιανουαρίου του 

1913. 

Κοιτώντας στις αρχές του προηγούμενου αιώνα, με 

υπερηφάνεια ανατρέχουμε στις πολεμικές επιτυχίες του 

ελληνικού στόλου, με ναυαρχίδα το «ΑΒΕΡΩΦ», που 

κράτησε τον τουρκικό στόλο στα Δαρδανέλια. Ο Στόλος 

έπλεε στο Αιγαίο και ελευθέρωνε νησιά με την άνεση που 

του χάριζε η πεποίθηση στο δίκαιο του αγώνα, αλλά και η 

επίγνωση της δύναμής του. Αποτέλεσμα ήταν η 

απελευθέρωση της Λήμνου, της Ίμβρου, της Θάσου, του 

Αγίου Ευστρατίου, της Σαμοθράκης, των Ψαρών και της 

Τενέδου. 

Όταν τελικά οι δύο στόλοι συναντήθηκαν, ο ελληνικός 

νίκησε κατά κράτος. Η νικηφόρα έκβαση της ναυμαχίας 

της Έλλης επέτρεψε την απελευθέρωση της Λέσβου και 

της Χίου, ενώ η νικηφόρα έκβαση της ναυμαχίας της 

Λήμνου μετέτρεψε το Αιγαίο κυριολεκτικά σε ελληνική 

θάλασσα. Και επειδή αυτός που κυριαρχεί στο Αιγαίο 

νομοτελειακά κυριαρχεί στην Ελλάδα και σίγουρα στις 

ψυχές των Ελλήνων, ο Ναύαρχος Παύλος Κουντουριώτης 

και το θωρηκτό Αβέρωφ αγαπήθηκαν διαχρονικά τόσο 

πολύ από τους Έλληνες.  
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Το Πολεμικό Ναυτικό κατά τούς βαλκανικούς 

πολέμους έδωσε δυναμικά το παρόν και έπραξε στο 

ακέραιο το καθήκον του. Καταδείχθηκε και πάλι η τεράστια 

σημασία της θαλάσσιας ισχύος για την ασφάλεια, την 

επιβίωση και την επικράτηση του έθνους, το οποίο 

επιβεβαιώνεται και στις μέρες μας. «Μέγα το της 

θαλάσσης κράτος» λέει ο Θουκυδίδης. Επιβεβαιώθηκε ότι 

η θάλασσα αποτελεί το κυρίαρχο στοιχείο και το συνδετικό 

κρίκο για τη συνοχή χιλιάδων μιλίων ακτών και χιλιάδων 

νησιών, όπου επί αιώνες ζει, αναπτύσσεται και προοδεύει 

ο Έλληνας.Αποτελεί το στρατηγικό βάθος της χώρας 
και το οξυγόνο του λαού της. Ελλάδα και θάλασσα 
είναι ένα. Εμείς οι άνθρωποι του πολεμικού ναυτικού 

συνεχίζουμε τη μεγάλη και ένδοξη παράδοση, που μας 

κληροδότησαν οι ναυμάχοι πρόγονοί μας. Συνεχίζουμε με 

τον ίδιο ζήλο την αποστολή μας έχοντας μεγάλο 

συμπαραστάτη μας τον ελληνικό λαό, ο οποίος ανέκαθεν 

προσβλέπει με ελπίδα και εμπιστοσύνη στο ναυτικό του. 

 Βασική συνιστώσα της θαλάσσιας ισχύος της χώρας 

μας, εκτός από τα πολεμικά πλοία, αποτελεί και το 

πανταχού παρόν εμπορικό ναυτικό, η συμβολή τού 

οποίου σε όλους τους αγώνες του έθνους, από την εθνική 

παλιγγενεσία, τους βαλκανικούς πολέμους και τους δύο 

παγκόσμιους πολέμους υπήρξε ανεκτίμητη. Σε καιρό 

ειρήνης, τα πλοία του εμπορικού ναυτικού μεταφέρουν 
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περήφανα την ελληνική σημαία σε όλους τους ωκεανούς 

και σε όλα τα σημεία της υδρογείου, ως μόνιμοι 

πρεσβευτές της χώρας μας και σε πολλές περιπτώσεις ως 

συνδετικός κρίκος με τους απόδημους Έλληνες. 

 Άνδρες και γυναίκες του πολεμικού ναυτικού, 

Θέλω να τονίσω ότι, ζωή στα σκαριά, νόημα στα 

συστήματα που διαθέτουμε, μαχητικό πνεύμα στον Στόλο, 

δίνετε εσείς. Μέρα νύχτα, στη στεριά και στη θάλασσα, με 

τις άοκνες προσπάθειες που καταβάλετε,  εξασφαλίζετε 

την επιτυχή ολοκλήρωση των αποστολών, που 

αναλαμβάνει το ΠΝ. Εσείς είστε η κύρια δύναμη πίσω από 

κάθε προσπάθεια, και κάθε δραστηριότητα.  Η απόδοσή 

σας, η προσήλωσή σας στο καθήκον, η αγάπη σας για το 

ναυτικό και την Ελλάδα με γεμίζουν καθημερινά 

υπερηφάνεια και αισιοδοξία για τα επόμενα  βήματα. 

Έχουμε ιερή υποχρέωση να μετατρέψουμε μια 

περίοδο κρίσης σε πηγή αναγέννησης, σεβόμενοι πάντα 

τις παραδόσεις και τις αξίες του Πολεμικού Ναυτικού 

Σας ευχαριστώ για μια ακόμα φορά. 

 Εξοχώτατε κύριε Πρόεδρε 

Το Πολεμικό Ναυτικό έχει υψηλή επιχειρησιακή αξία 

και εξαιρετικές δυνατότητες σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, 

που το καθιστούν σημαντικότατο παράγοντα ισχύος στην 
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άμυνα της χώρας και αξιόλογο συντελεστή στο διεθνές 

περιβάλλον άμυνας και ασφάλειας.  

Το Πολεμικό Ναυτικό αποτελεί ιστορικά ισχυρό και 

αξιόπιστο σύμμαχο κάθε έθνους που προασπίζεται την 

ειρήνη, το δίκαιο, την ελευθερία και τη δημοκρατία, αλλά 

ταυτόχρονα και αμείλικτο εχθρό έναντι οιουδήποτε, που 

επιβουλεύεται αυτά τα αγαθά. 

Η δύσκολη περίοδος που διανύουμε επιβάλλει 

περιορισμούς, που για να τους αντιπαρέλθουμε οφείλουμε 

να επιδείξουμε όχι μόνο υψηλή επαγγελματική 

ευσυνειδησία και ήθος, αλλά προσήλωση στην αποστολή, 

και διαρκή ετοιμότητα.  

Τα στελέχη του πολεμικού μας ναυτικού, με υψηλό 

ηθικό και αξιοπρέπεια, εργάζονται καρτερικά. Υπερβάλουν 

εαυτόν, ξεπερνούν δυσκολίες, επιδεικνύουν αξιοθαύμαστη 

ωριμότητα, αίσθημα ευθύνης και εμμονή στο σκοπό.  Ο 

ελληνικός λαός μπορεί να είναι βέβαιος ότι κάθε ώρα και 

στιγμή φυλάττουμε Θερμοπύλες  και υπερασπίζουμε 

αποτελεσματικά τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και τα 

εθνικά μας συμφέροντα. 

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να σας ενημερώσω για τις 

προτεραιότητες  που έχομε θέσει στο ΠΝ. 
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Πρώτη μας προτεραιότητα φυσικά παραμένει η 

διατήρηση της μαχητικής ικανότητας και της 

επιχειρησιακής ετοιμότητας του στόλου μας.  

Ο στόλος μας ενισχύθηκε ποιοτικά και αριθμητικά με 

την ένταξη των Υ/Β ΠΙΠΙΝΟΣ και ΜΑΤΡΩΖΟΣ, του 

εκσυγχρονισμένου υποβρύχιου ΩΚΕΑΝΟΣ  καθώς και της 

πέμπτης πυραυλακάτου SUPERVITA, την ΤΠΚ ΡΙΤΣΟΣ.  

Στις αρχές του 2017 θα ενταχθεί επιχειρησιακά στο Στόλο 

και το ΥΒ ΚΑΤΣΩΝΗΣ. 

Με την συνδρομή της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΘΑ 

συνεχίζονται οι εργασίες ναυπήγησης των ΤΠΚ Νο6 και 7 

τ. ΡΟΥΣΣΕΝ, στα Ναυπηγεία Ελευσίνας. 

Εξελίσσεται ομαλά το πρόγραμμα 

επανενεργοποίησης 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 και στην ανατολική Μεσόγειο, τόσο σε εθνικό 

όσο και σε συμμαχικό πλαίσιο. 

Παράλληλα έχουν αναληφθεί ενέργειες για την 

επισκευή και αναβάθμιση των συστημάτων πρόωσης, 

οπλισμού και Ηλεκτρονικών των πλοίων και ελικοπτέρων 

μας, καθώς και για την αναβάθμιση των συστημάτων 

επιτήρησης  και επικοινωνιών.   Πολλά περισσότερα όμως 
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πρέπει να γίνουν όταν η οικονομική κατάσταση της χώρας 

το επιτρέψει.   

Στο έργο μας αυτό έχουμε και την συνδρομή της 

ευρύτερης ναυτικής οικογένειας, ανθρώπων που 

συνεισφέρουν στο Πολεμικό Ναυτικό με χορηγίες,  

συμβουλές ή υπηρεσίες, ενώ αρκετοί από αυτούς μας 

τιμούν σήμερα με την παρουσία τους. Το λιγότερο που 

μπορώ να κάνω είναι να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μας 

και να σας διαβεβαιώσω ότι η βοήθειά σας αξιοποιείται με 

τον καλύτερο τρόπο. 

Συμμετέχουμε στην επιχείρηση διαχείρισης των 

προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών από τη 

θάλασσα, αλλά και στις επιχειρήσεις έρευνας και 

διάσωσης των ανθρώπων αυτών, έχοντας εξαιρετική 

συνεργασία με το Λιμενικό Σώμα αλλά και με τους 

συμμάχους μας. 

Έχουμε αναπτύξει επίσης αξιόλογη διεθνή 

συνεργασία με τα σημαντικότερα ναυτικά της λεκάνης της 

Μεσογείου, αλλά και παγκοσμίως, αναδεικνύοντας τη 

γεωστρατηγική θέση της χώρας και την προστιθέμενη αξία 

του Πολεμικού Ναυτικού. 

Τα πλοία μας είναι παρόντα σε διεθνείς επιχειρήσεις 

και ασκήσεις στο εξωτερικό στο πλαίσιο του NATO, της 

ΕΕ, του ΟΗΕ και άλλων πρωτοβουλιών.    
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Αυτή η ουσιαστική παρουσία των πλοίων μας στον 

ευρύτερο χώρο εθνικού ενδιαφέροντος καταδεικνύει ότι το 

Π.Ν αποτελεί και ένα πολύτιμο εργαλείο ενάσκησης  

εξωτερικής πολιτικής.  

Ο κύριος παράγοντας που μας επιτρέπει να 

λειτουργούμε σωστά και ο σημαντικότερος 

πολλαπλασιαστής ισχύος μας, είναι 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. 

Έχοντας θέσει ως υψηλή προτεραιότητα την 

ενίσχυση της ανθρωποκεντρικής διοίκησης, προσπαθούμε 

καθημερινά να διαχειριζόμαστε το προσωπικό μας με 

δικαιοσύνη, αξιοπρέπεια  και ανθρωπισμό, προωθώντας 

την αξιοκρατία και την επιβράβευση της αριστείας.  

Προσπαθούμε καθημερινά, στο πλαίσιο των 

δυνατοτήτων, να παρέχουμε την απαραίτητη μέριμνα στο 

προσωπικό μας.  Σας αναφέρω ενδεικτικά τη σταδιακή 

αναβάθμιση του εξοπλισμού, των πτερύγων περίθαλψης 

και των υπηρεσιών του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών, 

την προσπάθεια επίλυσης προβλημάτων στέγασης, τη 

βελτίωση των υποδομών παραθερισμού και τις διάφορες 

δανειακές διευκολύνσεις στο προσωπικό μας. 
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Σεβαστοί απόστρατοι συνάδελφοι, 

Αποτελείτε τις ζώσες ρίζες μας και αναπόσπαστο 

μέρος της μεγάλης οικογένειας του Πολεμικού Ναυτικού. 

Είσαστε μία από τις δυνάμεις που μας έχουν διαμορφώσει 

και εμείς έχουμε το χρέος να παραδώσουμε το Ναυτικό 

στους επόμενους, σφυρηλατημένο με τις αρχές που εσείς 

μας παραδώσατε. 

Κυρίες και κύριοι, 

Σας ευχαριστώ και πάλι για την παρουσία σας στην 

γιορτή του Πολεμικού μας Ναυτικού. Αυτή την μεγάλη 

ημέρα θυμόμαστε επιτεύγματα και ανθρώπους 

αξιοθαύμαστους, θυμόμαστε τις στιγμές που ο Άγιος 

Νικόλαος «έβαλε το χέρι του» και αναλογιζόμαστε την 

βαριά ευθύνη που έχουμε, καθώς όπως είπε και ο 

Θεμιστοκλής «Έχουμε γη και πατρίδα όσο έχουμε πλοία 

στην θάλασσα». 

Στο σημείο αυτό, ως ελάχιστη ένδειξη τιμής και 

σεβασμού προς το μεγαλείο του Πολεμικού Ναυτικού, 

αποτίνω χαιρετισμό στην Πολεμική μας Σημαία και 

υποκλίνομαι στους ήρωες και στους ηρωικά πεσόντες 

νεκρούς των Ναυτικών αγώνων, άλλα και στους ήρωες 

της ειρηνικής περιόδου. 
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Κλείνοντας, εύχομαι ο άγιος Νικόλαος να χαρίζει σε 

όλους υγεία, δύναμη και στους θαλασσοπόρους πάντα να 

στέκει φύλακας και προστάτης στην πλώρη τους. 

Και τώρα σας καλώ όλους να αναφωνήσουμε: 

Ζήτω το έθνος 

Ζήτω το Πολεμικό Ναυτικό 
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