Ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Στυλιανός Πετράκης ΠΝ, κατά τον Εορτασμό της
49ης Επετείου του Κινήματος του Ναυτικού απηύθυνε τον παρακάτω χαιρετισμό:

Εξοχοτάτη Κυρία Πρόεδρε της Δημοκρατίας,
Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για το Πολεμικό Ναυτικό, η παρουσία σας σήμερα εδώ, στη
Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, σε μια γιορτή της ελευθερίας και της δημοκρατίας που στη
συλλογική μνήμη έχει αποτυπωθεί ως Κίνημα του Ναυτικού.
Σήμερα τιμούμε όλους εκείνους που αψήφησαν τους κινδύνους προκειμένου να
μείνουν πιστοί σε αρχές και αξίες.
Τιμούμε τους επιφανείς πρωταγωνιστές αλλά και τους αφανείς αντιστασιακούς.
Τιμούμε και εκείνους, όπως ο Σπύρος Μουστακλής, που πλήρωσαν το κορυφαίο
τίμημα εξαιτίας της συμμετοχής τους στο κίνημα.
Το κίνημα ξεπήδησε μέσα από τις τάξεις του Πολεμικού Ναυτικού και
συγκαταλέγεται στις πιο σημαντικές στιγμές της σύγχρονης ιστορίας του. Εμφορούμενοι
από δημοκρατικά ιδεώδη και ένθερμο πατριωτισμό αξιωματικοί του Πολεμικού
Ναυτικού αποφάσισαν να αντιταχθούν στο δικτατορικό καθεστώς. Και στην
πρωτοβουλία τους αυτή βρήκαν συνοδοιπόρους συναδέλφους από τους άλλους κλάδους
των Ενόπλων δυνάμεων αλλά και μέσα από την κοινωνία.
Καταλυτική ασφαλώς υπήρξε η ενέργεια αποχώρησης του Αντιτορπιλικού ΒΕΛΟΣ
από την άσκηση του ΝΑΤΟ που συμμετείχε. Καταφεύγοντας με το καράβι του στην
Ιταλία, ο Κυβερνήτης Αντιπλοίαρχος τότε, Νίκος Παπάς και το πλήρωμά του
διεθνοποίησαν τους σκοπούς του κινήματος αλλά και τις αιτίες που οδήγησαν σε αυτό,
καθιστώντας γνωστή σε όλο τον κόσμο την αυταρχικότητα του καθεστώτος. Το κίνημα
όμως δεν ήταν μόνο αυτοί. Ήταν και πολλοί άλλοι, λιγότερο ή περισσότερο γνωστοί,
άνθρωποι με ιδανικά, που δεν φοβήθηκαν να θέσουν σε κίνδυνο την ελευθερία τους ή
και την ίδια τη ζωή τους για να υπερασπιστούν τις ιδέες τους.
Το κίνημα τυπικά προδόθηκε και απέτυχε καθώς δεν μπόρεσε να ολοκληρωθεί και
να υλοποιήσει τους άμεσους στόχους του. Όμως κι αυτή ακόμη η αποτυχία υπήρξε στην
πραγματικότητα μια νίκη καθώς άφησε πίσω της μια σημαντική παρακαταθήκη. Το
γεγονός ότι το κίνημα ξεπήδησε από τους κόλπους των Ενόπλων Δυνάμεων είχε
τεράστια συμβολική σημασία καθώς απέδειξε ότι το καθεστώς, δεν είχε τα ερείσματα
που ήλπιζε στις Ένοπλες Δυνάμεις. Εξίσου σημαντικό όμως ήταν το γεγονός ότι το
κίνημα συνέβαλε στη διατήρηση των δεσμών των Ενόπλων Δυνάμεων με την κοινωνία,
και λειτούργησε ως καταλύτης στη ανάκτηση της κοινωνικής συνοχής στα χρόνια της
μεταπολίτευσης.
Εξοχοτάτη Κυρία Πρόεδρε, Κυρίες και Κύριοι,
Το Πολεμικό Ναυτικό δεν θα μπορούσε να μην αποτελεί πρωτεργάτη στην
προσπάθεια αποκατάστασης της δημοκρατίας. Ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας
του σφυρηλατεί ένα ιδιότυπο τρόπο ζωής και δράσης, όπως και η ζωή στη θάλασσα
άλλωστε, που καλλιεργεί και ευνοεί την ελευθερία του φρονήματος, την πρωτοβουλία,
το θάρρος της άποψης αλλά και την τόσο απαραίτητη εσωτερική και αβίαστη
πειθαρχία, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει τους δεσμούς συναδέλφωσης και ομόνοιας. Το
κίνημα υπήρξε η ατράνταχτη και διαχρονική αποτύπωση όλων αυτών των αξιών, έστω
και εάν συνετέλεσαν εν μέρει και στην αποτυχία του.

Οφείλουμε δε να αναγνωρίσουμε και να επισημάνουμε την έλλειψη ιδιοτέλειας και
ατομικής φιλοδοξίας όλων εκείνων που συμμετείχαν στο κίνημα. Και ταυτόχρονα να
αναγνωρίσουμε ότι ανέδειξε την συλλογική ταύτιση και την προσήλωση στην ελευθερία
και τη δημοκρατία. Αυτός άλλωστε είναι και ο λόγος που το κίνημα του Πολεμικού
Ναυτικού, δεν περιορίστηκε στα στενά όρια του Πολεμικού Ναυτικού.
Εξοχοτάτη κυρία Πρόεδρε, Κυρίες και Κύριοι,
Για εμάς τα στελέχη του Πολεμικού Ναυτικού, αποτελεί ιδιαίτερη τιμή και
υπερηφάνεια να τιμούμε τον αγώνα αυτόν, που διευκόλυνε την επιστροφή στη
δημοκρατία και λειτουργεί ως φάρος ιστορικής μνήμης για τις μελλοντικές γενιές. Το
«Κίνημα του Ναυτικού» μεταφέρει στο χρόνο όλες εκείνες τις αξίες που διαχρονικά το
Πολεμικό Ναυτικό πρεσβεύει και υπηρετεί: το σεβασμό στις παραδόσεις και τη
Δημοκρατία, την πίστη στις πανανθρώπινες αξίες αλλά κυρίως την προσήλωση στην
τιμή και την άνευ όρων αγάπη για την πατρίδα.
Οι αξίες που υπηρετεί το Ναυτικό και ο ρόλος του στην άμυνα και την ασφάλεια της
χώρας εξακολουθούν να αναγνωρίζονται από την κοινωνία ακόμη και σήμερα. Και έτσι
δεν είναι λίγες οι φορές που επιφανείς Έλληνες αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες
εκδηλώνοντας έμπρακτα την υποστήριξή τους.
Στο πλαίσιο αυτό, είμαι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω μια σημερινή
εξέλιξη που αφορά στην εκκίνηση των διαδικασιών αναβάθμισης του Ναυτικού
Νοσοκομείου Αθηνών που αποτελεί μια ακόμη προσφορά του ευπατρίδη Υποναυάρχου
επί τιμή κ. Πάνου Λασκαρίδη, τον οποίο ευχαριστώ από καρδιάς για μια ακόμη φορά
για τη νέα προσφορά του.
Κλείνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά:
- τον Αντιναύαρχο ε.α Αλέξανδρο Παπαδόγγονα πρωταγωνιστή της προετοιμασίας
του εγχειρήματος, ο οποίος θα μας βοηθήσει σήμερα στην ιστορική καταγραφή των
γεγονότων της εποχής,
- και τον Επίκουρο Καθηγητή Ναυτικής Ιστορίας της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων,
κύριο Ζήση Φωτάκη, για την αποδοχή της πρόσκλησης να αποτελέσει τον κεντρικό
ομιλητή της σημερινής επετειακής εκδήλωσης.

