
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ  

‘’ ΤΟ ΤΡΙΣΧΙΛΙΕΤΕΣ ΜΕΓΑ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΚΡΑΤΟΣ’’ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 14 ΟΚΤ 17 

 Κυρίες & Κύριοι, 

  

 Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής, που βρίσκομαι σήμερα εδώ στη 

Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο των εκδηλώσεων που έχουν 

διοργανωθεί από το Πολεμικό Ναυτικό, με επίκεντρο τον κατάπλου 

του Θ/Κ Αβέρωφ στο λιμένα της πόλης. Σε συνεργασία με το 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και συγκεκριμένα την Έδρα ΓΕΕΘΑ 

Στρατηγικών Σπουδών «Θουκυδίδης» συνδιοργανώνεται σήμερα 

στη ΛΑΦΘ η ημερίδα με την τίτλο ‘’ ΤΟ ΤΡΙΣΧΙΛΙΕΤΕΣ ΜΕΓΑ ΤΗΣ 

ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΚΡΑΤΟΣ’’.  

 Εδώ και χιλιάδες χρόνια, η μοίρα όρισε στην Ελλάδα να 

συνδέσει την ίδια την επιβίωσή της με τη θάλασσα. Από αυτή 

γεννιέται, ευημερεί, αναπτύσσει πολιτισμό, δοξάζεται και 

μεγαλουργεί. Η δύναμη και η αίγλη της πηγάζει από το υγρό 

στοιχείο που αγκαλιάζει κάθε της γωνιά και γίνεται ο συνδετικός 

της ιστός. Η ίδια η ζωή, η οικονομία, η έμπνευση και η ψυχική 

ανάταση που βιώνει ο λαός μας δίπλα στη θάλασσα 

υπογραμμίζουν τη θεμελιώδη σημασία της στην ανέλιξη του 

έθνους μας. 
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 Επιπλέον η θάλασσα αποτελεί το στρατηγικό βάθος της 

χώρας μας, μέσω του οποίου αντλεί το απαραίτητο οξυγόνο για 

την επιβίωσή του ο λαός μας. Καθίσταται επομένως κρυστάλλινα 

διαυγές ότι οι Ελληνικές θάλασσες και η Ανατολική Μεσόγειος 

αποτελούν το ζωτικό χώρο από γεωπολιτικής, γεωστρατηγικής 

γεωοικονομικής, γεωπολιτισμικής και γεωιστορικής άποψης, όχι 

μόνο της Ελλάδας αλλά και ολόκληρου του Ελληνισμού. Το 

γεγονός ότι σε μεγάλο βαθμό οι σύγχρονες απειλές και τα επίκαιρα 

ζητήματα ασφάλειας περιστρέφονται γύρω από τη θάλασσα απλά 

επιβεβαιώνει όλα τα παραπάνω.  

 

 Η ιδιαίτερη σχέση των Ελλήνων με τη θάλασσα, η εξοικείωσή 

τους με τις αντιξοότητες του υγρού στοιχείου και ικανότητά τους να 

κυριαρχούν σ’ αυτή μας δίνει ένα στρατηγικό πλεονέκτημα σε 

σχέση με άλλους λαούς. Ζούμε σε έναν πλανήτη όπου σε ποσοστό 

70% είναι καλυμμένος από νερό. Το 80% του παγκόσμιου 

πληθυσμού ζει σε  απόσταση μέχρι 100 μιλίων από τις ακτές και το 

90% του παγκόσμιου εμπορίου διακινείται μέσω θαλάσσης. Είναι 

προφανές ότι η κυριαρχία στις θάλασσες αποτελεί έναν από τους 

κρισιμότερους παράγοντες εθνικής ισχύος. 
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 Ο ρόλος του Πολεμικού Ναυτικού σε μία χώρα όπως η 

Ελλάδα δεν μπορεί παρά να είναι ξεχωριστός. Η ελευθερία 

διάπλου των θαλασσών, η ικανότητα που έχουν τα πολεμικά πλοία 

να αναπτύσσονται ταχύτατα και να παραμένουν επί μακρόν σε 

οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, και επιπλέον, το μεγάλο εύρος 

επιχειρήσεων που είναι δυνατόν να διεξαγάγουν, καθιστούν το 

Πολεμικό Ναυτικό μοναδικό εργαλείο άσκησης εξωτερικής 

πολιτικής που παρέχει μεγάλη ευελιξία στην πολιτική εξουσία. Η 

παρουσία ενός Πολεμικού Πλοίου μπορεί είτε να σηματοδοτεί τη 

σύσφιξη σχέσεων, είτε να αποσκοπεί σε προβολή ισχύος, ήπιας ή 

δυναμικής. Κατά συνέπεια γίνεται κατανοητό ότι το ΠΝ συμβάλλει 

στην προστασία των συμφερόντων της χώρας καθημερινά από την 

περίοδο της ειρήνης. 

 

 Κυρίες & Κύριοι, η αστάθεια και η πολυπλοκότητα του 

γεωπολιτικού μας περιβάλλοντος χαρακτηρίζει την εποχή που 

ζούμε. Ειδικότερα δε, η περιοχή της Μεσογείου επηρεάζεται τόσο 

από τα τεκταινόμενα στη Μέση Ανατολή και στη Βόρεια Αφρική, 

όσο και από τις συγκρούσεις και τον παγκόσμιο ανταγωνισμό 

ισχύος που μέρος του αποτελεί και ο έλεγχος των φυσικών 

αποθεμάτων ενέργειας και πόρων όπως και των θαλάσσιων οδών 
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μεταφοράς τους. Το συνεχώς αυξανόμενο ενδιαφέρον για τις 

ενεργειακές πηγές της ευρύτερης  περιοχής της Κασπίας, της 

Μαύρης Θάλασσας, της Μέσης Ανατολής, της Αφρικής και της 

Ανατολικής Μεσογείου, η προοπτική διοχέτευσης των ενεργειακών 

πόρων μέσω των Βαλκανίων στην Κεντρική Ευρώπη και η χρήση 

νέων μεθόδων εξαγωγής υδρογονανθράκων, έχουν δημιουργήσει 

νέα δεδομένα για τη στρατηγική σημασία της Ανατολικής 

Μεσογείου. 

 Όλα τα ανωτέρω οδηγούν νομοτελειακά στην απαίτηση 

διατήρησης υψηλής ετοιμότητας και μαχητικής ικανότητας από το 

Πολεμικό Ναυτικό, για την αποτροπή όλων των πιθανών 

προκλήσεων και για την άμεση αντίδραση έναντι των οιονδήποτε 

απειλών, απ’ όπου κι αν προέρχονται. «Τό ἀντίπαλον καί 

ἐλεύθερον καθίσταται» αναφέρει ο Θουκυδίδης, καταδεικνύοντας 

ότι η αποτροπή διασφαλίζει την ελευθερία.   

 Η αύρα του ένδοξου παρελθόντος και το δυναμικό παρόν, το 

οποίο στηρίζεται στο υψηλό ηθικό των στελεχών μας, συνιστά 

εγγύηση για το μέλλον. Ηθικό το οποίο πηγάζει μεταξύ άλλων και 

από το γεγονός ότι το Πολεμικό Ναυτικό είναι το μοναδικό Ναυτικό 

στον κόσμο, που δεν έχει υποστείλει ποτέ την Σημαία του, 

απορρίπτοντας κατηγορηματικά οιοδήποτε ενδεχόμενο 

παράδοσης, ενώπιον υπέρτερων αντιπάλων. Ο Στόλος ως 
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κληρονόμος της ένδοξης Ναυτικής μας ιστορίας, αποτελεί με την 

ισχυρή παρουσία του το φύλακα των κυριαρχικών μας 

δικαιωμάτων και τον υπερασπιστή των εθνικών μας συμφερόντων. 

 Η πορεία της Ελλάδας ήταν, είναι και θα παραμείνει άρρηκτα 

συνδεδεμένη με την πορεία του Πολεμικού Ναυτικού. Στην 

εξαιρετικά κρίσιμη περίοδο που διέρχεται η Πατρίδα απαιτείται όσο 

ποτέ άλλοτε κατά τις τελευταίες δεκαετίες, να διατηρήσουμε το 

Στόλο αξιόμαχο. Με οιοδήποτε κόστος απαιτηθεί να καταβληθεί 

είτε προσωπικό είτε συλλογικό, πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις 

σύγχρονες και μελλοντικές απειλές και προκλήσεις ασφαλείας τόσο 

σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο συνεισφέροντας με 

ουσιαστικό τρόπο στην προβολή της στρατηγικής αξίας της χώρας, 

καθιστώντας την αξιόπιστο συνομιλητή και εταίρο.  Μια νέα εθνική 

στρατηγική με βασικό άξονα τη θάλασσα και την εξωστρέφεια, 

μοιάζει να αποτελεί τα νέα «ξύλινα τείχη», που θα διασφαλίσουν 

την ευοίωνη προοπτική της πατρίδας μας. 

 Ολοκληρώνοντας αυτόν το σύντομο χαιρετισμό, και 

κηρύσσοντας παράλληλα την έναρξη της ημερίδας, θεωρώ 

σκόπιμο να αναφέρω τη θρυλική πλέον αποστροφή του 

Θεμιστοκλή, λίγο πριν τη ναυμαχία της Σαλαμίνας, η οποία 
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αναδεικνύει την πεμπτουσία της πορείας και της μοίρας του έθνους 

μας, ανά τους αιώνες: 

«Έχομεν γην και πατρίδα, όταν έχομεν πλοία εις την Θάλασσαν»  

  

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας 


