
 Με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση για την 

αποδοχή της πρόσκλησής μας,  σας καλωσορίζω 

σήμερα στην εκδήλωση, που το Πολεμικό Ναυτικό 

διοργανώνει στο πλαίσιο των εορτασμών του 

προστάτη των ναυτικών, Αγίου Νικολάου και της 

επετείου των νικηφόρων ναυμαχιών των 

Βαλκανικών Πολέμων 1912-1913• στη δική μας 

γιορτή.  

 

 I would like also to welcome, the Defense 

Attaches and the distinguished guests from Allied 

countries and to thank them for their presence here 

today. 

 

 Η ελληνική ναυτοσύνη, τιμά τον Προστάτη  Άγιο 

της, τον Άγιο Νικόλαο. Δεν υπάρχει ναυτικός που να 

μην επικαλείται τον Άγιο Νικόλαο για να έχει «καλές 

θάλασσες». Και δεν υπάρχει ναυτικός που να μην 

έχει νιώσει πιο ασφαλής και πιο σίγουρος στο ταξίδι 

του, όταν τον συνοδεύει η ευχή «Ο Άη Νικόλας να 

είναι στην πλώρη σου». 



 Κυρίες και Κύριοι, 

 Οι ιστορικές ναυμαχίες της Έλλης και της 

Λήμνου που σήμερα τιμούμε, συνέδραμαν 

αποφασιστικά στην επέκταση του σύγχρονου 

ελληνικού κράτους και εδραίωσαν τα θεμέλια της 

εθνικής μας κυριαρχίας στο Αιγαίο, 

απελευθερώνοντας εδάφη, τα οποία για χιλιετίες 

κατοικούνταν από Έλληνες και είχαν ταυτιστεί με το 

σχήμα «Ελλάς». 

 

 Αφιερώνουμε την σημερινή μέρα, πρωτίστως,  

στα στελέχη του Πολεμικού Ναυτικού και τις 

οικογένειες τους.  

 Καθημερινά και αδιάλειπτα, Αξιωματικοί, 

Ανθυπασπιστές, Υπαξιωματικοί, Ναύτες και Πολιτικό 

Προσωπικό, τιμώντας τους προγόνους 

υπερασπιστές των θαλασσών και των δικαίων μας, 

εργάζονται άοκνα, με ευσυνειδησία και με υψηλή 

αίσθηση του καθήκοντος, ώστε το Πολεμικό Ναυτικό 

να ανταποκρίνεται στην αποστολή του και κατ’ 

επέκταση στην ιστορική του ευθύνη. 



 Άλλωστε, η ρήση του Ναυάρχου Παύλου 

Κουντουριώτη «… πλέω μεθ’ ορμής ακαθέκτου και με 

την πεποίθησιν της νίκης εναντίον του εχθρού του 

Γένους», αντηχεί ακόμα στα αυτιά μας και έχει 

γαλουχήσει γενεές στελεχών του Πολεμικού 

Ναυτικού. Η πίστη για την τελική νίκη δεν έλειψε ποτέ 

και αποδείχθηκε περίτρανα πολλάκις στην ελληνική 

ιστορία – ακόμα και όταν δεν υπήρχε αριθμητικό 

πλεονέκτημα ούτε τεχνολογική υπεροπλία.  

 

Από τους Σαλαμινομάχους έως τους ηρωικούς 

καπεταναίους του 1821 και από τους νικητές δύο 

Παγκοσμίων πολέμων έως και τις ημέρες μας, το 

Πολεμικό μας Ναυτικό ήταν  πάντοτε παρόν στους 

μεγάλους αγώνες του ελληνικού έθνους, χαρίζοντας 

νίκες και προσφέροντας άφθονο αίμα που εξέθρεψε 

το δέντρο της ελευθερίας αλλά και της Δημοκρατίας, 

όταν και όποτε η πίστη των στελεχών του στις 

βασικές αξίες και τα ανθρώπινα ιδανικά, τέθηκε στην 

κρίση της Ιστορίας.  

  



Θεμιστοκλής, Μιαούλης, Κανάρης, 

Μπουμπουλίνα, Κουντουριώτης, Τούμπας, Λάσκος, 

και πολλοί άλλοι, γνωστοί ή λιγότερο γνωστοί, 

σφράγισαν την ιστορία μας, με διορατικότητα, 

αποφασιστικότητα, ηρωισμό, αφοσίωση και 

αυταπάρνηση πέραν του καλώς εννοούμενου 

καθήκοντος. Σε όλους αυτούς αποδίδουμε τις ημέρες 

αυτές τιμή, σεβασμό και ευγνωμοσύνη. 



 Κυρίες και Κύριοι, 

 Είκοσι πέντε τουλάχιστον μονάδες του Στόλου 

επί 360 ημέρες το χρόνο βρίσκονται σε επιχειρήσεις 

και αποστολές, αριθμός που αγγίζει τις 70 μονάδες 

σε περιόδους εντάσεων, κρίσεων και μεγάλης 

κλίμακας ασκήσεων,  διατηρώντας στο ακέραιο την 

ετοιμότητα να βρεθούν όπου απαιτηθεί για την 

προάσπιση των εθνικών μας συμφερόντων.  

 

Για να επιτευχθεί όμως αυτό απαιτούνται 

αμέτρητες ώρες επίπονης επιχειρησιακής 

εκπαίδευσης και εργώδεις προσπάθειες 

πληρωμάτων και τεχνικών των επισκευαστικών 

φορέων των ναυστάθμων. Και φυσικά ένα μεγάλο 

απόθεμα ψυχής τόσο των πληρωμάτων όσο και των 

οικογενειών τους, που απορροφούν την προσωπική 

πίεση που γεννά η μακρόχρονη απουσία. 

 

Οφείλουμε λοιπόν ένα μεγάλο ευχαριστώ και 

τεράστια ευγνωμοσύνη στις οικογένειες μας, στους 

δικούς μας ανθρώπους, για την υποστήριξη και την 

κατανόησή τους. Σε αυτούς που φροντίζουν να μη 

διαταράσσεται η οικογενειακή καθημερινότητα όταν 

τα στελέχη απουσιάζουν σε πολυήμερες αποστολές.  

  



Είμαστε υπερήφανοι για το προσωπικό μας, το 

οποίο υπό αντίξοες συνθήκες έχει καταφέρει να 

διατηρεί σε υψηλή ετοιμότητα τα, ομολογουμένως 

ιδιαιτέρως απαιτητικά λόγω ηλικίας, πλοία του 

Στόλου. Είναι ακόμα νωπές στη μνήμη μας οι στιγμές 

που το σύνολο των εν ενεργεία μονάδων του Στόλου, 

δρώντας αποφασιστικά, χωρίς καμία περιττή σκέψη 

ή ενδοιασμό, χωρίς καμία έκπτωση στην 

προσήλωση στο καθήκον, επιχείρησαν από το 

Βόρειο Αιγαίο έως την Ανατολική Μεσόγειο, 

κάνοντας πράξη τη γνωστή σε όλους μας ρήση 

«Καράβια άνευ ικανού έμψυχου υλικού, είναι 

μόλυβδος βαρύς βυθιζόμενος εντός ύδατος».  



Άντρες και Γυναίκες του Πολεμικού Ναυτικού  

 

ΕΣΕΙΣ αποτελείτε τη κινητήριο δύναμη όλων 

των δραστηριοτήτων μας. Η απαράμιλλη 

προσήλωσή σας στο καθήκον, αυθεντικό παράγωγο 

της αγάπης σας για το Ναυτικό και την πατρίδα, με 

γεμίζουν με ικανοποίηση. Να αισθάνεστε 

υπερήφανοι για το έργο που επιτελείτε και να μην 

κάμπτεστε από τις όποιες δυσκολίες. Είναι μόνο ένα 

μικρό πρόσχωμα που θα υπερνικήσετε, όπως 

πάντα. 

 



Κυρίες και Κύριοι, 

 

Το επιτελούμενο επιχειρησιακό έργο του 

Πολεμικού Ναυτικού αντιστοιχεί σε χιλιάδες ημέρες  

εν πλω ετησίως. Από τις αρχές του 2020 μέχρι και 

σήμερα τα πλοία του Στόλου έχουν καταγράψει 

σχεδόν 20 χιλιάδες ημέρες εν πλω και έχουν διανύσει 

αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες ναυτικά μίλια.  

 

 Σήμερα, το Πολεμικό Ναυτικό επιχειρεί στο 

πλαίσιο της αποστολής του, σε όλη την ελληνική 

θαλάσσια επικράτεια καθώς και στην ευρύτερη 

περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, προασπίζοντας 

με αποφασιστικότητα την εθνική μας κυριαρχία και τα 

κυριαρχικά μας δικαιώματα. 

 

 Τούτο επιτυγχάνεται με την καθημερινή 

παρουσία των πολεμικών μας πλοίων, σε όλα τα 

μήκη και πλάτη των θαλασσών μας, προβάλλοντας 

ικανή αποτρεπτική ισχύ. Άλλωστε όπως απολύτως 

εύστοχα είχε επισημάνει ο Θεμιστοκλής, «Το παν 

γαρ ημίν του πολέμου φέρουσι αι νέες» - Σε αυτό 

τον πόλεμο όλα εξαρτώνται από τα πλοία. Στην 

ελληνική γεωμορφία, τίποτα δεν θα μπορούσε να 

είναι πιο ακριβές. 



Η αυταπάρνηση, η δεξιοτεχνία και η ικανότητα 

στη τέχνη του ναυτικού πολέμου, που ιστορικά 

αποδεικνύουν τα πληρώματα του Στόλου, κατέταξαν 

το Πολεμικό Ναυτικό υψηλά στις καρδιές των 

Ελλήνων. Βασιζόμενοι στις παραδόσεις μας και με 

το βλέμμα στο ένδοξο παρελθόν μας πορευόμαστε 

τώρα με σιγουριά προς το μέλλον.  

 

Είναι βέβαιο πως είναι επιτακτική πλέον η 

προσαρμογή στις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις, 

που αλλάζουν τους όρους διεξαγωγής των 

επιχειρήσεων. Η ανανέωση συνεπώς των μονάδων 

του Στόλου, η αναβάθμιση των υφιστάμενων, ο 

εκσυγχρονισμός των μέσων υποστήριξης και των 

υποδομών, προκειμένου να διασφαλιστεί η συνεχής 

ετοιμότητά του και η ικανότητά του να ανταποκριθεί 

άριστα στις αποστολές που του ανατίθενται από τον 

Αρχηγό ΓΕΕΘΑ, αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για 

το Πολεμικό Ναυτικό.  



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 κυρίου 

Πρωθυπουργού, εξασφαλίζοντας την πρόσκτηση 

νέων υπερσύγχρονων μονάδων επιφανείας για το 

Στόλο με τους καλύτερους οικονομικούς όρους και το 

μέγιστο επιχειρησιακό όφελος.   

 

Δεν μένουμε όμως εκεί. Από το 2020 έχει 

ξεκινήσει ένας μαραθώνιος εξοπλιστικών 

υποπρογραμμάτων και κατακύρωσης συμβάσεων 

που προσδοκούμε να ενισχύσουν περαιτέρω τις 

επιχειρησιακές δυνατότητες του στόλου και να άρουν 

μεγάλο μέρος χρόνιων εκκρεμοτήτων. 



 Η υλοποίηση της σύμβασης εκσυγχρονισμού 

των ΑΦΝΕ, η υπογραφή της Σύμβασης για την 

πρόσκτηση νέων ελικοπτέρων, η ενεργοποίηση και 

ένταξη στο Στόλο νέων σκαφών ανορθόδοξου 

πολέμου, η επικείμενη προμήθεια νέων τορπιλών και 

αντιμέτρων για τα υποβρύχια και συστημάτων 

κατευθυνόμενων βλημάτων και πυρομαχικών, η 

αναβάθμιση του συστήματος επιτήρησης, η 

υλοποίηση προγραμμάτων μη επανδρωμένων 

οχημάτων, η αναβάθμιση των υποδομών σε 

Ναυστάθμους και Ναυτικές Βάσεις, καθώς και αυτή 

των υποδομών υποστήριξης του προσωπικού μας, 

είναι μερικά από τα εμφανή αποτελέσματα αυτής της 

προσπάθειας.  

  



 Στο σημείο αυτό, δεν θα μπορούσα να μην 

αναφερθώ στην ανιδιοτέλεια και πατριωτική 

συνδρομή των Ελλήνων πολιτών, που διαχρονικά 

συνέδραμε τις προσπάθειες για την ενίσχυση του 

αξιόμαχου των Ενόπλων Δυνάμεων.  

 

 Μόλις πριν από μία εβδομάδα το Πολεμικό 

Ναυτικό παρέλαβε και ενέταξε στο δυναμικό του 

Στόλου, το τρίτο κατά σειρά Πλοίο Γενικής 

Υποστήριξης ΑΙΑΣ, μία, απαράμιλλης γενναιοδωρίας 

κίνηση, του Υποναυάρχου επί τιμή, κυρίου 

Παναγιώτη Λασκαρίδη. 

 

 



 Όμως, το Πολεμικό Ναυτικό πέραν της κύριας 

αποστολής του, συνδράμει, όποτε απαιτηθεί, τους 

υπόλοιπους φορείς του κράτους, ενώ παράλληλα 

έχει αναπτύξει μια σειρά δράσεων στο πλαίσιο της 

κοινωνικής του προσφοράς.  

 Πολύ συνοπτικά  αναφέρω: 

- την παροχή υπηρεσιών υγείας στα ακριτικά μας 

νησιά σε σταθερή βάση. 

- τη διάθεση υγειονομικού και διοικητικού 

προσωπικού στα εθνικά εμβολιαστικά κέντρα για την 

αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού.  

- τη διάθεση προσωπικού και μέσων σε 

αποστολές δασοπυρόσβεσης και την εκτέλεση 

περιπόλων για την πρόληψη πυρκαγιών , 

- την υδροδότηση άνυδρων ακριτικών νησιών 

από υδροφόρες του Πολεμικού Ναυτικού, ακόμα και 

υπό αντίξοες καιρικές συνθήκες, 

- τη διάθεση της Μονάδας Καταδυτικής και 

Υπερβαρικής Ιατρικής  για την αντιμετώπιση 

καταδυτικών ατυχημάτων, 

- τη συνδρομή σε αποστολές Έρευνας και 

Διάσωσης με πλωτά και ιπτάμενα μέσα του ΠΝ, 

- την ανεκτίμητη παροχή υπηρεσιών τόσο στα 

στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, όσο και σε 

κατοίκους των ακριτικών νησιών από τη Μονάδα 

Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής. 



Επιτρέψτε μου, τέλος, μια ιδιαίτερη αναφορά 

στην πολύπλευρη δράση του Κέντρου Ειδικής 

Φροντίδας Παιδιού που εδρεύει στο Ναυτικό 

Νοσοκομείο Πειραιά. Το εξειδικευμένο κέντρο 

προσφέρει σε όλα τα στελέχη των Ενόπλων 

Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, υπηρεσίες 

διάγνωσης και θεραπευτικής παρέμβασης 

αναπτυξιακών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν τα 

παιδιά στο οικογενειακό, σχολικό και κοινωνικό 

περιβάλλον.  

 

Από την αρχή της λειτουργίας του, το ΚΕΦΠ έχει 

προσφέρει αξιολόγηση σε περισσότερα από 7 

χιλιάδες παιδιά προσχολικής, σχολικής και εφηβικής 

ηλικίας. 

 

Στον ευλογημένο καιρό της ειρήνης η προσφορά 

προς τον συνάνθρωπο αποτελεί τίτλο τιμής και 

υπερηφάνειας για όλους μας, αντίστοιχο της 

πολεμικής δράσης. 



Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους 

όσοι συνεισέφεραν καθ’ οιονδήποτε τρόπο για την 

πραγματοποίηση της σημερινής εκδήλωσης. 

 

 Χρόνια Πολλά σε όλους τους ναυτικούς. 

 

 Χρόνια Πολλά στα στελέχη μας και τις 

οικογένειές τους. 

 

 Είθε ο Άγιος Νικόλαος να προστατεύει όλους 

τους θαλασσοπόρους. 

 

 Σας ευχαριστώ. 


