
 

Τελετή Ένταξης ΠΓΥ ΑΙΑΣ 

 

Εξοχότατη Κυρία Πρόεδρε της Δημοκρατίας, 

Αξιότιμες κυρίες και κύριοι, 

 

 Με διακατέχουν αισθήματα ιδιαίτερης χαράς και 

ικανοποίησης που για τρίτη φορά στη διάρκεια της θητείας μου 

στις ηγετικές θέσεις του Πολεμικού Ναυτικού, παρευρίσκομαι σε 

τελετή ένταξης και ονοματοδοσίας μίας νέας μονάδας στο Στόλο 

μας, ευγενική δωρεά του Υποναυάρχου επί τιμή κ. Παναγιώτη 

Λασκαρίδη. Είμαι δε, ιδιαίτερα ευτυχής, καθόσον η σημερινή 

ημέρα αποτελεί για το Πολεμικό Ναυτικό ένα ακόμα βήμα των 

συνεχών προσπαθειών για την ανανέωση και τον εκσυγχρονισμό 

του Στόλου και των δυνατοτήτων του.  

 

 

 Η Ελλάδα, ανέκαθεν είχε ιδιαίτερη σχέση με τη θαλάσσιο 

στοιχείο και ο ρόλος του Ναυτικού στη διαμόρφωση της ιστορίας 

του ελληνικού έθνους, ενός έθνους φύσει και θέση ναυτικού, ήταν 

από την αρχαιότητα έως τις μέρες μας κυρίαρχος. Οι ναυτικές 

δυνάμεις, με τα ιδιαίτερα επιχειρησιακά τους χαρακτηριστικά, 

διαδραματίζουν αποφασιστικό ρόλο στην υπεράσπιση της εθνικής 

μας ακεραιότητας και στην εξασφάλιση των εθνικών μας 

συμφερόντων. 

 

 Τούτο αποδεικνύεται καθημερινά από τις πολυάριθμες 

αποστολές του Στόλου, αποτυπώθηκε όμως ανάγλυφα και  

ευκρινώς κατά την πρωτοφανή σε διάρκεια κρίση του 2020, όπου 

παρά τα καταπονημένα σκαριά το Πολεμικό Ναυτικό 

ανταποκρίθηκε απολύτως στις αποστολές και τα έργα που του 



 

ανατέθηκαν. 

 Κυρίες και κύριοι, 

 

 Αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για το Πολεμικό Ναυτικό η 

διατήρηση της υψηλής και αξιόπιστης αποτρεπτικής του 

ικανότητας που προϋποθέτει συνεχή προσπάθεια απόκτησης 

νέων σύγχρονων μονάδων και οπλικών συστημάτων, αναβάθμιση 

των υφισταμένων καθώς και συνεχή εκσυγχρονισμό υποδομών 

και μέσων υποστήριξης. 

 

 

 Μετά από μακροχρόνιες προσπάθειες, επίμονης 

ανάδειξης της απαίτησης ανανέωσης του Στόλου, οι 

τεκμηριωμένες εισηγήσεις του Πολεμικού Ναυτικού βρήκαν 

ευήκοα ώτα, υιοθετήθηκαν από την Πολιτική Ηγεσία και 

εισήλθαν σε τροχιά υλοποίησης, σύμφωνα με τις πρόσφατες 

εξαγγελίες του Κου Πρωθυπουργού, εξασφαλίζοντας την 

πρόσκτηση νέων υπερσύγχρονων μονάδων επιφανείας για 

το Στόλο με τους καλύτερους οικονομικούς όρους και το 

μέγιστο επιχειρησιακό όφελος.   

 

  

 Με τα εν εξελίξει και τα υπό ενεργοποίηση εξοπλιστικά 

προγράμματα, το Πολεμικό Ναυτικό μετά από αρκετά χρόνια 

προσμονής εισέρχεται στη φάση υλοποίησης ενός μακρόπνοου 

εξοπλιστικού προγράμματος, που θα εξασφαλίσει την, επί μακρόν 

επιχειρησιακή του ικανότητα και θα το καταστήσει αξιόπιστη 

εγγύηση αποτροπής, στιβαρό βραχίονα της διπλωματικής μας 

πολιτικής και αδιαπέραστο ανάχωμα σε κάθε μορφής υπερφίαλο 

αναθεωρητισμό. 

 

 



 

 

Στην προσπάθεια αυτή, αρωγός και άξιος συμπαραστάτης 

στέκεται, για ακόμη μια φορά, ο Υποναύαρχος επί τιμή κ. 

Παναγιώτης Λασκαρίδης. Πάντοτε ήταν καταλυτικής σημασίας και 

σπουδαιότητας η ανιδιοτελής και πατριωτική συνδρομή, των 

Ελλήνων πολιτών, που διαχρονικά και ιστορικά αποδεδειγμένα 

συνέδραμε τις κρατικές προσπάθειες για την ενίσχυση του 

αξιόμαχου των Ενόπλων Δυνάμεων, εκφράζοντας τόσο την 

φιλοπατρία όσο και την αγάπη της ελληνικής κοινωνίας, προς τους 

θεματοφύλακες της Εθνικής Άμυνας.  

 

Αντίστοιχης ποιότητας και απαράμιλλης γενναιοδωρίας 

κίνηση, είναι και η δωρεά του τρίτου κατά σειρά Πλοίου Γενικής 

Υποστήριξης ΑΙΑΣ, από τον κ. Λασκαρίδη. Μία δωρεά που 

συμπίπτει έξοχα με την αυγή μίας νέας εποχής για το Πολεμικό 

Ναυτικό και το Στόλο μας, που η ανανέωσή του θα απαιτήσει 

υψηλής ποιότητας και απαιτήσεων υποστήριξη.   

 

Το ΠΓΥ ΑΙΑΣ, όπως και τα αδελφά του πλοία ΑΤΛΑΣ Ι και 

ΗΡΑΚΛΗΣ έρχεται, ως ένας ακόμη ήρωας μυθικής εμβέλειας και 

πολλαπλών ρόλων, που θα υποστηρίξει τις μονάδες του Στόλου,  

θα αναβαθμίσει την επιχειρησιακή του ικανότητα, ενώ ταυτόχρονα 

θα καλύψει πλήθος αναγκών υποστήριξης και εν γένει 

απαιτήσεων διοικητικής μέριμνας του ΠΝ. Οι δυνατότητες του 

πλοίου κινούνται σε ένα ευρύ φάσμα και περιλαμβάνουν: 

Ανεφοδιασμό των μονάδων του Στόλου, μεταφορά φορτίων, 

εξαιρετικές δυνατότητες ρυμούλκησης, διάσωση ναυαγών, 

πόντιση και ανέλκυση αντικειμένων και εν γένει συστημάτων από 

τη θάλασσα με εξαιρετική ακρίβεια, αντιμετώπιση περιστατικών 

θαλάσσιας ρύπανσης και τέλος ανάληψη ρόλου πλατφόρμας 



 

διάσωσης Υ/Β.  

 Κύριε Λασκαρίδη, 

 

Είναι τόσο αναγκαίο αλλά φαντάζει τόσο ελάχιστο το ευχαριστώ 

που σας απευθύνω για τη δωρεά ενός ακόμη πολύτιμου για το 

Πολεμικό Ναυτικό πλοίου. Σας διαβεβαιώ όμως ότι προέρχεται 

από τα βάθη της καρδιάς όλων, όσοι έχουμε την τιμή και την 

ευθύνη να φέρουμε τη στολή του Πολεμικού Ναυτικού. Απηχεί την 

ικανοποίηση, την ευγνωμοσύνη και τη χαρά, όλων όσοι θα το 

υπηρετήσουν και θα εκμεταλλευτούν τις δυνατότητές του. Εύχομαι 

και ελπίζω η νέα γενναιόδωρη προσφορά σας, απτή απόδειξη της 

φιλοπατρίας σας, να αποτελέσει παράδειγμα προς όλους μας, για 

το μερίδιο προσφοράς ενός εκάστου προς την Πατρίδα. 

 

 

 Εξοχοτάτη κυρία Πρόεδρε της Δημοκρατίας, 

Σήμερα ίσως πιο επιτακτικά από ποτέ η διατήρηση αξιόπιστης 

ναυτικής ισχύος, μέσω της συνεχούς ενίσχυσης του στόλου μας,  

είναι απαραίτητη για την αντιμετώπιση των διεθνών προκλήσεων 

και εξελίξεων.  

 

 Σας διαβεβαιώ, πως σε κάθε περίπτωση τα πλοία μας και τα 

άξια πληρώματά τους, πιστά στις αξίες και τις παραδόσεις του ΠΝ 

και εμπνεόμενα από τη ρήση του Ελευθερίου Βενιζέλου προς τον 

Κουντουριώτη «Η Ελλάς δεν αναμένει από εσάς να αποθάνετε γι 

αυτήν. Αναμένει να νικήσετε», είναι πάντα έτοιμα να εκπληρώσουν 

στο ακέραιο την αποστολή τους.  

 



 

 

 Κλείνοντας, θα ήθελα να συγχαρώ την Πλωτάρχη Μηχανικό 

Αναστασία Ψωμαδέλλη ΠΝ γιατί ως η πρώτη γυναίκα Αξιωματικός 

στην οποία ανατέθηκαν τα υψηλής ευθύνης καθήκοντα του Α’ 

Μηχανικού σε φρεγάτα και ταυτόχρονα ως αφοσιωμένη σύζυγος 

και μητέρα, κέρδισε επάξια την ιστορική τιμή να είναι η ανάδοχος 

του πλοίου. 

 

 Απευθυνόμενος προς τον Κυβερνήτη και το πλήρωμα του 

ΠΓΥ ΑΙΑΣ θα ήθελα να τους συγχαρώ για την τοποθέτησή τους σε 

αυτό και να τους ζητήσω να αξιοποιήσουν πλήρως τις 

επιχειρησιακές δυνατότητές του. Να επιτελέσουν το καθήκον τους, 

συνεχίζοντας επάξια την παράδοση του Πολεμικού Ναυτικού, αλλά 

και τιμώντας το δωρητή καθώς και την εμπιστοσύνη, του πάντοτε 

σε εμάς προσβλέποντος ελληνικού λαού.  

 

 Εύχομαι ο Άγιος Νικόλαος να είναι πάντα στην πλώρη σας. 

Σας ευχαριστώ 

 

 


