Κοπή Βασιλόπιτας Συνδέσμου Αποφοίτων Σ.Ν.Δ. [ΣΑ 24-1-2015]
(Χαιρετισμός του προέδρου του Δ.Σ. Αντιναυάρχου ε.α. Ξ. Μαυρογιάννη Π.Ν.)
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Αποφοίτων Σ.Ν.Δ. σας

καλωσορίζει στην κοπή της Βασιλόπιτας το Συνδέσμου μας.
Με ιδιαίτερη χαρά, συγκίνηση και σεβασμό βλέπουμε να τιμούν την
εκδήλωση μας με την παρουσία τους οι παλαίμαχοι του Β’ Π.Π. Ναύαρχοι
κ.κ. Γεώργιος Μόραλης, Θεόδωρος Λυμπεράκης, Δημήτριος Δούσης,
Σπυρίδων Καψάλης, Ιωάννης Παπαγεωργίου, Βασίλειος Ζήσης, Λέανδρος
Μπάσμπας.
Θεωρούμε επίσης σημαντικό που 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 Π.Ν.
Όπως είθισται η κοπή της Βασιλόπιτας, τα τελευταία χρόνια, γίνεται
εδώ στη Σχολή, το χώρο που κάναμε τα πρώτα μας βήματα στη μεγάλη
ναυτική οικογένεια, που διδαχθήκαμε τη στρατιωτική πειθαρχία, τη
ναυτοσύνη, να υπηρετούμε με πίστη και αφοσίωση την Πατρίδα. “Πειθαρχία
ευπραξίας μήτηρ” έλεγαν οι προγονοί μας.
Η συγκίνηση, όλων ημών των αποφοίτων, είναι μεγάλη όταν περνάμε
την πύλη της Σχολής και αντικρίζουμε το Βασσάνειο, εδώ που περάσαμε
τέσσερα χρόνια στον ανθό της ηλικίας μας. Έρχονται στο μυαλό μας εικόνες
έντονες, γεμάτες νοσταλγία, που αλίμονο έφυγαν για πάντα δίχως επιστροφή,
αφήνοντας πίσω το μεγαλείο της ανάμνησης.
Το Ναυτικό για όλους εμάς δεν είναι μόνον ο κλάδος που
σταδιοδρομήσαμε. Είναι κάτι πιο πολύ. Είναι η καρδιά, που ορίσαμε ως
κυβερνήτη του πεπρωμένου μας.
Ο ομφάλιος λώρος που δένει τους εν ενεργεία αξιωματικούς με τους
απόστρατους είναι απόλυτα στέρεος. Και είναι προς τιμήν της ηγεσίας του
Π.Ν που δεν παύει σε κάθε ευκαιρία να το επιβεβαιώνει με λόγια και με
έργα.
Η χώρα σήμερα αντιμετωπίζει μεγάλα προβλήματα και εξωτερικά και
εσωτερικά. Ο κίνδυνος είναι μεγάλος και πρέπει ενωμένοι να
αντιμετωπίσουμε αυτούς που επιβουλεύονται την Πατρίδα και αυτούς που
απαξιώνουν το σώμα των αξιωματικών και γενικότερα τις Ένοπλες
Δυνάμεις.
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Βρισκόμαστε μπροστά σε μια ηθική, κοινωνική και οικονομική κρίση.
Υπάρχει μια γενικευμένη αίσθηση κοινωνικής αδικίας και χαοτικών
οικονομικών ανισοτήτων. Οι πολίτες δεν έχουν άλλη απαντοχή,
διακατέχονται από απαισιοδοξία, έναν υπόκωφο θυμό. Οι Ένοπλες Δυνάμεις
με τις συνεχείς μειώσεις στις αποδοχές του προσωπικού και στους
προϋπολογισμούς των Γενικών Επιτελείων έχουν σηκώσει βαρύτατο φορτίο
δυσανάλογο με άλλες τάξεις της Ελληνικής κοινωνίας. Οι Αρχηγοί των
Γενικών Επιτελείων κατ’ επανάληψη διατυπώνουν τους προβληματισμούς
τους στην Πολιτεία και τονίζουν τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που
καταβάλλει το προσωπικό για να διατηρήσει το αξιόμαχο του στρατεύματος.
Αρωγοί αλλά και μπροστάρηδες στις προσπάθειες αυτές οι Ενώσεις,
Σύνδεσμοι και Σύλλογοι των Αποστράτων, που με δυναμικές ενέργειες στα
πλαισίου της νομιμότητας και ηθικής, διεκδικούν αυτά τα οποία έχασε το
προσωπικό των Ε.Δ., δυσανάλογα με άλλες τάξεις πολιτών.
“Τι αχάριστη είναι αυτή η εποχή. Να μην μπορείς να έχεις αυτό που σου
ανήκει” έλεγε ο Σαίξπηρ.
Μέσα σ’ αυτή την πολύ δύσκολη κατάσταση το Ναυτικό και πάλι
βγήκε μπροστά. Με απόφαση της ηγεσίας του ανέλαβε να επιλύσει ένα
πολύπλοκο αλλά ιδιαίτερα σημαντικό από άποψη εθνικής αμύνης και
οικονομίας ζήτημα, που εκκρεμούσε επί μια δεκαετία. Με την υποστήριξη
του ΥΕΘΑ ανέλαβε το ίδιο το Ναυτικό, σε συμφωνία με τα ναυπηγεία
Σκαραμαγκά, το συντονισμό και διεύθυνση του έργου για την αποπεράτωση
του προγράμματος ναυπήγησης των Υ/Β 214 “Πιπίνος”, “Ματρώζος”,
“Κατσώνης” και τον εκσυγχρονισμό του “Ωκεανός”. Και συνεχίζουν τα άλλα
δυο. Το ποσό του όλου προγράμματος ανέρχεται στα 75,5 εκατ. ευρώ.
Στη δύσκολη σημερινή κατάσταση καθήκον αυτών που εκπροσωπούν
το Έθνος, αυτών που διαμορφώνουν την κοινή γνώμη λόγω και έργω, αλλά
και όλων μας, είναι να διατηρήσουμε την ηρεμία στον τόπο, την ψυχική και
πνευματική ακεραιότητα του Έλληνα, ιδιαίτερα της νεολαίας, από τα
μηνύματα της φθοράς, της υποβάθμισης, της αναξιοκρατίας. Πρέπει να
κρατήσουμε τους νέους στον τόπο τους. Η φυγή της νεολαίας μας είναι η
αφαίμαξη του Έθνους.
Κυρίες και Κύριοι,
Το ΔΣ του Συνδέσμου μας ευχαριστεί θερμά το ΓΕΝ και τη ΣΝΔ που
μας έδωσαν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουμε, για άλλη μια φορά, την
κοπή της Βασιλόπιτας στη Σχολή.
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Ευχαριστούμε επίσης τον Πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη κ.
Θεοδόσιο, ο οποίος, όπως κάθε χρόνο θα τελέσει τον Αγιασμό.
Στους εν ενεργεία συνάδελφους ευχόμαστε καλή σταδιοδρομία και στα
ανώτερα αξιώματα.
Στους Ναυτικούς Δοκίμους να περατώσουν επιτυχώς τις σπουδές τους.
Σ’ αυτούς βλέπουμε το μέλλον του Ναυτικού μας, σ’ αυτούς πιστεύουμε και
απ’ αυτούς προσδοκούμε τα κάλλιστα.
Ευχές και καλή ευόδωση του έργου τους ευχόμαστε στην ΕΑΑΝ, στους
Συνδέσμους και Συλλόγους που παρευρίσκονται, στο ΝΜΕ, τον ΝΟΕ, τον
ΠΟΙΑΘ.
Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλουμε και στα μέλη των οικογενειών μας
που βρέθηκαν σήμερα κοντά μας και μας στήριξαν σε όλη την πορεία μας
στο Ναυτικό, ξεπερνώντας με υπομονή και αγάπη τις παρουσιαζόμενες
δυσκολίες.
Με χαρά, συγκίνηση και σεβασμό ευχαριστούμε θερμά τους
βετεράνους του Β.Π.Π που μας τίμησαν με τη σημερινή τους παρουσία.
Απευθυνόμενος σε σας θέλω να τονίσω ότι καμία άλλη γενιά τον τελευταίο
αιώνα δεν γνώρισε τέτοιες δοκιμασίες όσες η γενιά η δική σας. Αλλά και
καμία άλλη δεν έδειξε τόσο χαλύβδινη αντοχή. Τότε που ο θάνατος ήταν μια
καθημερινή πράξη, με απόλυτο όπλο την ψυχή και το αίμα δείξατε πόσο
ταυτόσημος είναι ο Έλληνας με τον ήρωα. Με τον υπέροχο αγώνα σας που
θα μείνει ανεξίτηλα στη μνήμη όλων μας τιμήσατε την Πατρίδα. Σας
ευχαριστούμε.
Κυρίες και Κύριοι,
Το ΔΣ σας ευχαριστεί θερμά για τη σημερινή σας παρουσία.
Ευχόμαστε σε όλους το 2015 να είναι ειρηνικό, δημιουργικό και ελπιδοφόρο
για ένα καλύτερο αύριο.
“Η ελπίδα δεν είναι η παρηγοριά μας μέσα στα σκοτάδια. Είναι η
βεβαιότητα ότι το φως θα ξαναλάμψει”, λέει ο Ελύτης.
Θαρρείτε και Ελπίζετε!
Σας Ευχαριστώ
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