Ο Υπουργός Εθνικής Αμύνης κ. Νικόλαος Παναγιωτόπουλος εκπροσώπησε την
Κυβέρνηση στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε χθες στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων στον
Πειραιά, για τον εορτασμό της επετείου του Κινήματος του Ναυτικού της 23ης Μαΐου 1973
παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Κατερίνας Σακελλαροπούλου.
Στην ομιλία του, ο κ. Παναγιωτόπουλος επεσήμανε τα εξής:

«Εξοχοτάτη κ. Πρόεδρε της Δημοκρατίας,
Ειπώθηκαν λίγο – πολύ όλα όσα μπορούσαν να λεχθούν γι’ αυτό το λαμπρό επεισόδιο του
διαρκούς και αέναου Αγώνα για τη Δημοκρατία. Ο Αγώνας για τη Δημοκρατία είναι διαρκής
και αέναος και πρέπει να γίνεται με όρους πίστης, αφοσίωσης και ανιδιοτέλειας. Θα μου
επιτρέψετε να κάνω την εκτίμηση ότι είναι καλό να επικεντρώνω τη ματιά μας στην
καταγραφή των γεγονότων και των πρωταγωνιστών περισσότερο, και λιγότερο στην ερμηνεία
των γεγονότων. Η ερμηνεία εγκυμονεί και τη διάσταση των απόψεων, ακόμα και την
αντιδικία, ενώ η καταγραφή των γεγονότων και των πρωταγωνιστών είναι στοιχεία
αδιαμφισβήτητα.
Επομένως, κυρίες και κύριοι, σπεύδω να πω ότι αποτελεί για μένα μεγάλη τιμή, ως Υπουργός
Άμυνας, να βρίσκομαι εδώ, σ’ αυτή τη σεμνή τελετή, που επιβεβαιώνει την πίστη των Ελλήνων
στη Δημοκρατία και την ελευθερία, τιμώντας τους πρωταγωνιστές του «Κινήματος του
Ναυτικού», τους Αξιωματικούς του Πολεμικού Ναυτικού και των λοιπών Κλάδων που από τη
στιγμή της επιβολής της δικτατορίας, διατράνωσαν την αντίθεση τους σε αυτή.
Ένα Κίνημα που ενώ ξεπήδησε από τις τάξεις των Αξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού,
συνεπεία της δημοκρατικής συνείδησης και της ιστορικής διαδρομής του Όπλου, συμμετείχαν
εν τούτοις σε αυτό στελέχη του Στρατού Ξηράς και της Πολεμικής Αεροπορίας αλλά και
ιδιώτες, εκφράζοντας το σύνολο των δημοκρατικών στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και
του Ελληνικού Λαού.
«Φως της αλήθειας, μάρτυρας των καιρών, δάσκαλος της ζωής είναι η Ιστορία» είπε ο
Κικέρων. Αντλώντας, λοιπόν, μαθήματα πατριωτισμού, υγιούς δημοκρατίας, ενότητας και
ομοψυχίας από το παρελθόν, οφείλουμε να μιλήσουμε με αίσθημα ευθύνης για το παρόν και
με βαθύ σεβασμό για την ιστορική αλήθεια. Διότι μέσω της ιστορικής αλήθειας, ενισχύεται η
εθνική μας συνείδηση, ενδυναμώνεται η φιλοπατρία και επέρχεται η εθνική αυτογνωσία.
Το μήνυμα του «Κινήματος του Ναυτικού» ως συμβόλου του αντιδικτατορικού αγώνα,
διαδραματίζει τεράστιο εθνικό και ενωτικό ρόλο. Όλοι μαζί, Πολιτική Ηγεσία, Ένοπλες
Δυνάμεις και Πολίτες πρέπει να στεκόμαστε αμετακίνητοι και ενωμένοι, με απόλυτη
ομοψυχία, για την προάσπιση των εθνικών συμφερόντων, την προστασία της δημοκρατίας,
της ελευθερίας και της αξιοπρέπειας των πολιτών.
Οι συμμετέχοντες στο Κίνημα, αποτέλεσαν με την πράξη τους παράδειγμα δημοκρατικής
νομιμότητας, αξιοπρέπειας και ελεύθερης βούλησης. Γι’ αυτό, αποτελούν μαζί το πλήρωμα του
αντιτορπιλικού «ΒΕΛΟΣ» και το εγχείρημα του το Μάιο το ’73, μέρος της Ιστορίας του
Έθνους.

Εξοχοτάτη κ. Πρόεδρε της Δημοκρατίας,
Οι Ένοπλες Δυνάμεις αποτελούν σήμερα, μέσα από το συνταγματικό τους ρόλο και αποστολή,
εγγυητή της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας μας, που είναι και η προϋπόθεση για την
πλήρη λειτουργία της Δημοκρατίας μας και της ελεύθερης άσκησης των πολιτικών,
οικονομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων του λαού μας.
Οι εξωτερικές απειλές και οι προκλήσεις για τη χώρα μας είναι πάντα υπαρκτές, όπως ήταν
και κατά τα χιλιάδες χρόνια της Ιστορίας μας. Κι όπως το «Κίνημα του Ναυτικού» είχε άμεσες
πολιτικές και κοινωνικές συνέπειες, τόσο στο εσωτερικό της χώρας, όσο και στο εξωτερικό,
έτσι κι εμείς αφενός ενισχύουμε, κι αυτό αποδεικνύεται καθημερινά, τις ήδη ικανές και
αποτρεπτικές Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας, αφετέρου διευρύνουμε τις διεθνείς συμμαχίες
μας με αμυντικό, πάνω απ’ όλα, αποτύπωμα.
Στη δύσκολη συγκυρία που περνούμε πολλές αξίες μπορεί, ενδεχομένως, να εκτεθούν σε
κινδύνους. Σίγουρα όμως δεν μπορεί να εκτεθεί σε κανέναν κίνδυνο η ακεραιότητα, η
ασφάλεια και η ανεξαρτησία της χώρας, καθώς και η ίδια η Δημοκρατία. Η Δημοκρατία,
κυρίες και κύριοι, δεν διακινδυνεύει. Με εγγυητές της τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις όλοι οι
Έλληνες μπορούμε να αισθανόμαστε και υπερήφανοι και ασφαλείς.
Κλείνοντας, στο σημείο αυτό, θα ήθελα να αποτίσω φόρο τιμής στα στελέχη του Πολεμικού
Ναυτικού αλλά και σε όλους τους στρατιωτικούς που όταν έπρεπε, εξέφρασαν όχι μόνο την
αντίθεση τους στη δικτατορία, αλλά θυσίασαν ακόμα και τη ζωή τους, ώστε σήμερα όλοι μας
να απολαμβάνουμε τα αγαθά που μας παρέδωσαν οι πρόγονοί μας. Η παρακαταθήκη τους
είναι βαθιά ριζωμένη στη συνείδηση του συνόλου των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων.
Σας ευχαριστώ πολύ».

