Κοπή Βασιλόπιτας Συνδέσμου Αποφοίτων Σ.Ν.Δ. [ΣΑ 9-2-2013]
(Χαιρετισμός του προέδρου του Δ.Σ. Αντιναυάρχου ε.α. Ξ. Μαυρογιάννη Π.Ν.)
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Αποφοίτων Σ.Ν.Δ. σας
καλωσορίζει στη σημερινή κοπή της Βασιλόπιτας του Συνδέσμου μας και
σας εύχεται Χρόνια Πολλά, Χρόνια Καλά και το 2013 να είναι ήρεμο,
ειρηνικό, δημιουργικό, με λιγότερο άγχος και αγωνία για τα τεκταινόμενα
στην Πατρίδα μας. Είναι μία ευχή που εκφράζεται εκ βάθους καρδίας και
την έχουμε ανάγκη όλοι μας.
Ο Πανοσιολογιότατος αρχιμανδρίτης κ. Θεοδόσιος, όπως κάθε χρόνο
έτσι και φέτος θα τελέσει τον Αγιασμό και τον ευχαριστούμε θερμά.
Με ιδιαίτερη χαρά, συγκίνηση και σεβασμό βλέπουμε να τιμούν την
εκδήλωσή μας με την παρουσία τους οι παλαίμαχοι του Β΄ Παγκοσμίου
Πολέμου: ναύαρχοι κ.κ. Μόραλης, Λυμπεράκης, Μητσάκος, Δούσης,
Καψάλης, Τσιαδής, Παπασιφάκης, Μπάσμπας, Ζήσης.
Θεωρούμε επίσης σημαντικό ότι βρίσκονται σήμερα μαζί μας και
Ναυτικοί Δόκιμοι. Τους δίνεται, έτσι, η ευκαιρία να γνωρίσουν παλαιούς
αξιωματικούς και σε εμάς να καμαρώσουμε το ελπιδοφόρο μέλλον, τους
αυριανούς ηγήτορες του Πολεμικού Ναυτικού.
Όπως είθισται τα τελευταία χρόνια η κοπή της Βασιλόπιτας γίνεται
στη ΣΝΔ τη μήτρα που μας γέννησε, το χώρο που κάναμε τα πρώτα μας
βήματα στη μεγάλη ναυτική οικογένεια, εδώ που γνωρίσαμε τα πρώτα
σκιρτήματα, με τις καλές και λιγότερο καλές εμπειρίες της στρατιωτικής
πειθαρχίας, που μάθαμε πώς πρέπει να είναι και να συμπεριφέρεται ένας
καλός στρατιώτης, ένας καλός ναύτης.
Τα χρόνια πέρασαν από τότε, κάναμε οικογένειες, αποκτήσαμε
παιδιά, εγγόνια, τα μαλλιά ασπρίσανε, οι ώμοι γείρανε, το βλέμμα όμως
πάντα ζωηρό και η συγκίνηση μεγάλη όταν περνάμε την πύλη της Σχολής
και αντικρίζουμε το Βασσάνειο, εδώ που περάσαμε τέσσερα χρόνια, στον
ανθό της ηλικίας μας.
Την κοπή της Βασιλόπιτας στη Σχολή την καθιερώσαμε τα τελευταία
χρόνια σαν ένα ξαναντάμωμα στο σπίτι της νιότης μας.
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Ανασκαλεύοντας αναμνήσεις μακρινές από τα χρόνια τα πρωτινά,
έρχονται στη θύμησή μας εικόνες έντονες γεμάτες νοσταλγία που αλίμονο
έφυγαν για πάντα δίχως επιστροφή, αφήνοντας πίσω τους το μεγαλείο της
ανάμνησης. Γιατί το Ναυτικό, θεματοφύλακας πάντα των παραδόσεων και
της τιμής της Πατρίδος, για εμάς δεν είναι ο κλάδος που σταδιοδρομήσαμε,
είναι η καρδιά που ορίσαμε ως κυβερνήτη του πεπρωμένου μας.
Οι δεσμοί που συνδέουν τους αποφοίτους της ΣΝΔ είναι ακατάλυτοι,
και τονίζω το ακατάλυτοι για να το γνωρίζουν και να το
συνειδητοποιήσουν ορισμένοι, εκτός της αιθούσης αυτής φυσικά, που
πιθανόν να έχουν άλλη εντύπωση. Είναι αδύνατο γι’ αυτούς να
κατανοήσουν τους δεσμούς που σφυρηλατεί η ΣΝΔ, η τροφός των
αξιωματικών του Π.Ν. που μας έχει γαλουχήσει με τις θαλασσινές αρχές και
παραδόσεις. Μας έχει μπολιάσει με την ενσυνείδητη πειθαρχία, μας έχει
δώσει κοινές αρχές και πίστη στην υπηρεσία της Πατρίδος.
Ο ομφάλιος λώρος που δένει τους εν ενεργεία αξιωματικούς με τους
αποστράτους είναι απόλυτα στερεός. Και είναι προς τιμήν της ηγεσίας του
Π.Ν. που δεν παύει σε κάθε ευκαιρία να το επιβεβαιώνει με λόγια και με
έργα.
Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, πρέπει να είμαστε ενωμένοι όλοι μας,
για να αντιμετωπίσουμε αυτούς που επιβουλεύονται την Πατρίδα και
απαξιώνουν το σώμα των αξιωματικών και γενικότερα τις Ένοπλες
Δυνάμεις, οποθενδήποτε προερχομένους.
Η δυσχερέστατη οικονομική κατάσταση στην οποίαν έχει περιέλθει η
χώρα μας θα πρέπει, παντί τρόπω, να μην επηρεάσει το πολύτιμο αξιόμαχο
των Ενόπλων Δυνάμεων, το ηθικό και το φρόνημα των στελεχών που
απαιτούν σύνεση, προσοχή και αξιοκρατική φροντίδα.
Οι Ένοπλες Δυνάμεις, με τις συνεχείς μειώσεις στις αποδοχές του
προσωπικού και στους προϋπολογισμούς των Γενικών Επιτελείων, έχουν
σηκώσει βαρύ και δυσανάλογο με άλλες τάξεις της ελληνικής κοινωνίας
φορτίο.
Οι Αρχηγοί των Επιτελείων έχουν κατ’ επανάληψη διατυπώσει τους
προβληματισμούς τους στην Πολιτεία. Ιδιαίτερα ο κ. Α/ΓΕΝ τελευταία
παρουσίασε τα προβλήματα του Ναυτικού προς την πολιτική ηγεσία, εν
πάση λεπτομερεία και τις προσπάθειες που καταβάλλει το προσωπικό για
να διατηρήσει σε υψηλό επίπεδο το αξιόμαχο. Ο Σύνδεσμος Αποφοίτων
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ΣΝΔ εξέφρασε στον κ. Αρχηγό εγγράφως την αμέριστη συμπαράστασή του
στη δύσκολη πορεία που έχει χαράξει με εντιμότητα, ευθύνη και
αξιοκρατία, για την εκπλήρωση της αποστολής του.
Παράλληλα, οφείλω να αναφέρω, ότι συνδράμουμε και το έργο της
ΕΑΑΝ στις συνεχείς και δύσκολες οικονομικές διεκδικήσεις μας, λόγω των
συνεχών μειώσεων σε μισθούς και συντάξεις. Η ΕΑΑΝ (Ν.Π.Δ.Δ.), ως
γνωστόν, είναι ο φορέας που μας εκπροσωπεί στις διάφορες απαιτήσεις,
διεκδικήσεις, αν θέλετε, προβάλλοντας τα δίκαια αιτήματά μας στην
Πολιτεία. Δεν χρησιμοποιώ τον όρο συνδικαλιστικό όργανο για την ΕΑΑΝ,
διότι τον θεωρώ απολύτως αδόκιμο για τις Ένοπλες Δυνάμεις.
Κυρίες και Κύριοι,
Είμαι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω ότι ο Αρχιπλοίαρχος
ε.α. κ. Χατζηδάκης, νυν Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου, στις 18 Δεκεμβρίου
2012 τιμήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατακτώντας τη δεύτερη θέση
μεταξύ 350 αιρετών δημοσίων λειτουργών στα πλαίσια της απονομής του
βραβείου Local Leader of the Year. Συγχαρητήρια κ. Δήμαρχε. Η επιτυχία
σας αυτή ας γίνει παράδειγμα στους ταγούς της Πολιτείας, οι οποίοι
οφείλουν να γνωρίζουν και να αναγνωρίζουν ότι οι αξιωματικοί που έχουν
ταχθεί να φυλάττουν Θερμοπύλες, μπορούν να διακριθούν και πέραν του
στρατεύματος, όταν υπάρχει σύνεση, σωφροσύνη και χρηστή διαχείριση
των οικονομικών, για το καλό της Πατρίδος. Ο Σύνδεσμος τιμά τον κ.
Δήμαρχο προσφέροντας τιμητική πλακέτα με το θυρεό του Συνδέσμου.
Επίσης ο ναύαρχος κ. Οικονομόπουλος είχε την ευχαρίστηση να
προσφέρει σε κάθε συνάδελφο το νέο βιβλίο του η «Τριλογία του Χρόνου».
Τον ευχαριστούμε θερμότατα.
Πριν από δύο μήνες κυκλοφόρησε το δεύτερο βιβλίο του ναυάρχου κ.
Κολλινιάτη με τίτλο: «Κοιτάζοντας απέναντι».
Είναι ένα ιστορικό
μυθιστόρημα, θα έλεγα, που μέσα από τα μάτια και τα πιστεύω δύο νεαρών
αξιωματικών του Ναυτικού, ενός Έλληνα και ενός Τούρκου, εξετάζονται οι
σχέσεις των δύο λαών τα τελευταία 60 χρόνια. Τους δύο αξιωματικούς
ενώνει η αγάπη για τη θάλασσα, τους χωρίζει όμως η ιστορία των λαών τους
και τα παγιωμένα συμφέροντα των «Μεγάλων» στην περιοχή. Είναι ένα
πολύ ενδιαφέρον βιβλίο στο οποίο εμείς οι αξιωματικοί του Ναυτικού θα
βρούμε κοινά σημεία από την πορεία μας στο Ναυτικό τα τελευταία 60
χρόνια. Το βιβλίο πωλείται στα βιβλιοπωλεία και θα έλθει και στα πρατήρια
του Ναυτικού προσεχώς.
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Το Διοικητικό Συμβούλιο ευχαριστεί το ΓΕΝ και τη ΣΝΔ που μας
έδωσαν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουμε για άλλη μία φορά τη
σημερινή μας εκδήλωση εδώ στη Σχολή.
Στους εν ενεργεία συναδέλφους ευχόμαστε καλή σταδιοδρομία και
στα ανώτερα αξιώματα.
Στους Ναυτικούς Δοκίμους: σας ευχόμαστε να περατώσετε επιτυχώς
τις σπουδές τους. Κοιτάζοντάς σας, στα μάτια σας βλέπουμε το μέλλον του
Ναυτικού μας. Σε εσάς πιστεύουμε και από εσάς προσδοκούμε τα κάλλιστα.
Ευχές και καλή ευόδωση του έργου τους ευχόμαστε: στην ΕΑΑΝ,
στους Συνδέσμους και Συλλόγους που παρευρίσκονται, στο ΝΟΕ, ΝΜΕ,
ΠΟΙΑΘ.
Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλουμε στα μέλη των οικογενειών μας που
μας ετίμησαν σήμερα με την παρουσία τους και μας βοήθησαν
παντοιοτρόπως σε όλη την πορεία μας στο Ναυτικό.
Το Διοικητικό Συμβούλιο σας ευχαριστεί θερμά για την παρουσία σας.
Ευχόμαστε Καλή Χρονιά με υγεία, ειρήνη, προκοπή και ελπίδα για ένα
καλύτερο αύριο. Γιατί όπως λέει ο Ελύτης: «Η ελπίδα δεν είναι η παρηγοριά
μας μέσα στα σκοτάδια. Είναι η βεβαιότητα ότι το φως θα ξαναλάμψει».
Και ας κλείσουμε μ’ αυτές τις λέξεις: «Θαρρείτε και Ελπίζετε!».
Σας ευχαριστώ.

4

