Χαιρετισμός του Προέδρου του ΣΑ/ΣΝΔ, Ναυάρχου (ε.α) Λ. Παληογιώργου
κατά την Εκδήλωση στη Σ.Ν.Δ. προς τιμήν των Βετεράνων του Β’ Π.Π.
Κύριε Διοικητά της ΣΝΔ,
Κύριοι Nαύαρχοι μέλη του ANΣ,
Σεβαστοί συνάδελφοι, Βετεράνοι του Β’ Π.Π.,
Αγαπητοί συνάδελφοι, μέλη του Συνδέσμου Αποφοίτων ΣΝΔ,
Nαυτικοί Δόκιμοι,
Κυρίες και Κύριοι
Το ΔΣ σας ευχαριστεί για την παρουσία σας στη σημερινή εκδήλωση του Συνδέσμου μας προς
τιμήν των επιζώντων Βετεράνων του Β’ Π.Π., αποφοίτων της ΣΝΔ.
Ευχαριστούμε επίσης τον Διοικητή της Σχολής Υποναύαρχο Κ. Κυριακίδη για την αποδοχή του
αιτήματος μας και για τη συνδρομή της Σχολής στην οργάνωση αυτής της τελετής.
Θέλω να αναφέρω ότι την εκδήλωση αυτή την είχαμε προγραμματίσει με τη Σχολή προ διετίας,
στην επέτειο των 60 ετών από τη λήξη του Β’ Π.Π., όμως αναγκασθήκαμε να την αναβάλουμε
επειδή προέκυψαν αντίστοιχες εκδηλώσεις από το ΥΕΘΑ και το ΓΕΝ.
Η σημερινή εκδήλωση είναι αφιερωμένη σ’ αυτούς που μας χάρισαν την ειρήνη πολεμώντας
εναντίον της βίας και του επεκτατισμού, και υπεράσπισαν με κίνδυνο της ζωής τους αξίες και
ιδανικά όπως η ελευθερία, η δημοκρατία και ο πολιτισμός: στους Βετεράνους του Β’ Π.Π.,
αποφοίτους ΣNΔ.
Σήμερα είναι μια μέρα που συνδυάζει πιστεύω τη χαρά της δικαίωσης και της αναγνώρισης της
προσφοράς τους, με τη λύπη γι’ αυτούς που έδωσαν τη ζωή τους για τα ιδανικά αυτά και γι’ αυτούς
που ένας-ένας έφυγαν μέχρι σήμερα για το μεγάλο ταξίδι.
Eίμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που η εκδήλωση αυτή λαμβάνει χώρα παρουσία και των Ν.
Δοκίμων, κάτι που αποτελούσε επιδίωξη μας. Δίνεται έτσι η ευκαιρία στους Ν.Δ. να γνωρίσουν από
κοντά τους Αξιωματικούς αυτούς που τιμούμε και σεβόμαστε για τη μεγάλη προσφορά τους στην
πατρίδα και το ΠΝ, και να ακούσουν σε όση έκταση ο χρόνος το επιτρέψει κάποιες από τις
εμπειρίες τους.
Οι τιμώμενοι σήμερα εγκατέλειψαν τις οικογένειες και τα προσφιλή τους πρόσωπα και
ακολούθησαν το δρόμο του χρέους και της τιμής. Mε την αφοσίωση στο καθήκον, στην ιστορία και
στις παραδόσεις του Ναυτικού, με τη ναυτική τους αξία, τον ηρωισμό και σε αρκετές περιπτώσεις
με τη θυσία τους έγραψαν νέες σελίδες δόξας στην ιστορία του ΠΝ και της πατρίδος μας.
Eίναι η ζωντανή ιστορία του ΠΝ και μαζί με τους άλλους συναδέλφους τους, που έδωσαν τη ζωή
τους για την πατρίδα είτε πολεμώντας με τα πλοία τους, είτε στο Άγημα Εμβολής, είτε
συνελήφθησαν και εκτελέσθηκαν από τα στρατεύματα κατοχής, αποτελούν τα φωτεινά
παραδείγματα που δείχνουν στους νεότερους το δρόμο του καθήκοντος.
Eμείς πρέπει πάντα να θυμόμαστε τα γεγονότα και τους ήρωές τους και να μην αφήνουμε να
ξεχαστούν στη λήθη του χρόνου. Οι σημερινοί Βετεράνοι ήταν τότε νεαροί έφηβοι, σαν εσάς τους
N. Δοκίμους, είχαν νεανικά όνειρα και προσδοκίες, είχαν όμως και ιδανικά και κυρίως δύναμη
ψυχής σ’ εκείνους τους δύσκολους καιρούς και τόλμησαν. Πάντα έτσι γίνεται. Τα νιάτα δεν
διστάζουν, τολμούν και πληρώνουν το όποιο τίμημα. Εμείς οι νεότεροι, σαν ελάχιστο φόρο τιμής,
κλίνουμε ευλαβικά το γόνυ σ’ αυτούς που θυσιάστηκαν και εκφράζουμε σε όλους το θαυμασμό, το
σεβασμό και την εκτίμησή μας για την προσφορά τους. Και θέλουμε να τους πούμε ότι θα τους
θυμόμαστε και αν χρειαστεί θα τους έχουμε παράδειγμα προς μίμηση. Σεβαστοί συνάδελφοι,
Βετεράνοι του Β’ Π.Π., σας ευχαριστούμε πολύ.
Θα ακολουθήσει ομιλία του Αντιπροέδρου του ΔΣ, Αντιναυάρχου Ξ. Μαυρογιάννη, με θέμα «Αυτοί
που έγραψαν ιστορία» και στη συνέχεια θα επιδοθούν αναμνηστικοί θυρεοί, κατά σειρά εισόδου
στη Σχολή, ενώ θα διαβάζεται ένα πολύ σύντομο βιογραφικό για την υπηρεσία του καθενός στον Β’
Π.Π. με βάση τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο «Βιογραφικό Λεξικό των Αποφοίτων της
ΣΝΔ», που συνέταξε ο Αντιναύαρχος Αν. Δημητρακόπουλος. Λόγω περιορισμού στο χρόνο δεν θα
αναφερθούν άλλα βιογραφικά στοιχεία όπως συμμετοχή σε επιχειρήσεις μετά τον πόλεμο,
σημαντικές διακρίσεις κλπ.
Mετά την επίδοση των αναμνηστικών θα ακολουθήσουν σύντομες ομιλίες Bετεράνων προς του
Nαυτικούς Δοκίμους, οι οποίες παρακαλούμε, κατά το δυνατόν να μην υπερβούν το πεντάλεπτο.
Σας ευχαριστώ

