Εκλεκτοί προσκεκλημένοι κυρίες και κύριοι
Η διατήρηση της ιστορικής μνήμης και η διαχρονική απόδοση
τιμών στους συναδέλφους που έδωσαν την ζωή τους για την
πατρίδα, είναι ένας από τους βασικούς σκοπούς του συλλόγου
μας.
Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η σημερινή σημαντική
εκδήλωση για την πόλη μας και εκ μέρους όλων των μελών μας
σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας.
Θα ήθελα να καλωσορίσω τον Αρχηγό του Στόλου Αντιναύαρχο
Στέλιο Πετράκη ΠΝ, του οποίου η παρουσία σήμερα εδώ
αποδεικνύει έμπρακτα ότι το Πολεμικό Ναυτικό δεν ξεχνά και
τιμά αυτούς που θυσιάστηκαν για την πατρίδα, να τον
ευχαριστήσω για την διάθεση προσωπικού και Πολεμικού Πλοίου
και να του ευχηθώ καλή Επιτυχία και δύναμη στα καθήκοντα του.
Κυρίες και κύριοι
Το Αντιτορπιλικό ΨΑΡΑ την 20-4-1941 εδώ στο όρμο των
Μεγάρων πριν 78 χρόνια από σήμερα, δέχεται ξαφνική και
σφοδρή επίθεση Α/Φ της γερμανικής αεροπορίας όπου και τελικά,
παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του ηρωικού πληρώματος
του, βυθίζεται παίρνοντας μαζί στον υγρό τάφο του για πάντα 37
μέλη του. Ο τρόπος αντίδρασης στην αεροπορική επίθεση καθώς
και η μετέπειτα προσπάθεια διασώσεως του πλοίου από το
πλήρωμα του μαρτυρά μια ηρωική πράξη
αντάξια των
παραδόσεων του ΠΝ και η οποία έχει πλέον καταγραφεί στις
λαμπρές σελίδες της ναυτικής μας ιστορίας.
Ανατρέχοντας στα αρχεία της ΥΙΝ και στην αναφορά πολεμικής
δράσης του τότε Αρχηγού Στόλου Υπον/ρχου Καββαδία, θα δούμε
ότι εξελίσσονται συγκλονιστικές στιγμές που μας γεμίζουν

σεβασμό και υπερηφάνεια για το ήθος, το θάρρος και την βαθειά
προσήλωση του πληρώματος του πλοίου στο καθήκον.
Χαρακτηριστική είναι μια σκηνή που διαδραματίζεται πάνω στο
πλοίο και λίγο πριν αυτό βυθισθεί, όπου όλοι οι επιζήσαντες με
μια φωνή κυβερνήτης και πλήρωμα μαζί , ζητούν από τον ΑΣ, ο
οποίος είχε στο μεταξύ ανέβει στο πλοίο για εκτίμηση των
ζημιών, να του ζητούν να μετατεθούν άμεσα σε άλλο πλοίο για να
συνεχίσουν τον πόλεμο. Πραγματικά συγκινητικές στιγμές
αντάξιες των παραδόσεων και της ένδοξης ιστορίας του ΠΝ.
Με τη σημερινή σεμνή τελετή αποδίδουμε την πρέπουσα τιμή
στους ηρωικούς πεσόντες του πλοίου, όμως η υποχρέωσή μας
δεν πρέπει να περιορίζεται άπλα και μόνο στη διατήρηση αυτής
της μνήμης. Εθνική και ηθική υποχρέωση όλων μας ώστε η θυσία
τους να αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη αξία είναι εάν εμείς οι
νεώτερες γενιές δεν ξεχνάμε και ποιο ήταν το διακύβευμα της
εποχής για την χώρα μας .
Οφείλουμε συνεπώς στη μνήμη των πεσόντων του πλοίου αλλά
και τόσων άλλων που θυσιάστηκαν κατά καιρούς στους ναυτικούς
αγώνες, να επισημάνουμε τις διαχρονικές και θεμελιώδεις εκείνες
αλήθειες που ίσχυαν τότε, ισχύουν σήμερα θα ισχύουν στο μέλλον
και οι οποίες ουσιαστικά αφορούν την ύπαρξη μας ως έθνος
αλλά δίνουν και την απάντηση επίσης γιατί η θυσία των
ανθρώπων που τιμούμε σήμερα δεν ήταν μάταιη.
Ποιες είναι αυτές οι αλήθειες?
1. Η Ελλάδα ήταν ανέκαθεν μια Ναυτική δύναμη και τα
γεωπολιτικά συμφέροντα της χώρας μας ήταν πάντοτε
σταθερά προσανατολισμένα με τις Ναυτικές δυνάμεις της
ιστορίας. Η χώρα μας σωστά έπραξε τότε προσχωρώντας στην

συμμαχία των Ναυτικών Δυνάμεων της εποχής και είμαι
σίγουρος ότι το ίδιο σωστά θα πράξει και στο μέλλον εάν
χρειαστεί.
2. Ο ζωτικός χώρος της Ελλάδας είναι κυρίως θαλάσσιος και
ήταν και είναι πάντα το Αιγαίον και η Ν.Α. Μεσόγειος. Σήμερα η
ναυτική κυριαρχία στον εν λόγω γεωγραφικό χώρο είναι ακόμη
πιο σημαντική και επιτακτική από πλευράς μας για ευνόητους
λόγους ( Εξόρυξη υδρογονανθράκων - Αγωγοί μεταφοράς κλπ )
3. Η διατήρηση σήμερα ισχυρών ενόπλων δυνάμεων και μάλιστα
αεροναυτικών, έστω και με οικονομικές θυσίες είναι για εμάς
μονόδρομος. Έλλειψη τους σημαίνει έλλειψη κυριαρχίας στο
Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο το οποίο με τη σειρά του
σημαίνει για την χώρα μας γεωστρατηγικός εκμηδενισμός.
Κυρίες και κύριοι
Θέλω να πιστεύω ότι βρεθήκαμε σήμερα όλοι εδώ, όχι μόνο στα
πλαίσια μιας τυπικής τελετής απόδοσης τιμών υποκινούμενοι από
ένα αίσθημα «ηθικής υποχρέωσης» απέναντι σε «κάποιους»
ήρωες και πεσόντες «κάποιου» πολέμου. Εύχομαι και ελπίζω να
είμαστε σήμερα εδώ, κυρίως για δικό μας όφελος και από δική
μας ανάγκη. Να πάρουμε σαν εφόδιο και βοήθεια αυτά που οι
πεσόντες του ηρωικού πληρώματος του Α/Τ ΨΑΡΑ μας
κληροδότησαν για να μπορούμε με περισσότερη σοφία να
διαχειριστούμε το παρόν και να διαμορφώσουμε το μέλλον.
Πριν κλείσω την σύντομη αυτή ομιλία θα ήθελα να απευθυνθώ
προς τις οικογένειες και τους συγγενείς των απολεσθέντων ηρώων
σε όσους είναι εδώ, παρόντες και σήμερα και όπως σε κάθε
επέτειο κοντά μας αλλά και σε όλους εκείνους που δεν είναι εδώ:
να είστε περήφανοι όπως και όλοι εμείς για την θυσία των

ανθρώπων σας προς την πατρίδα. Σας βεβαιώνουμε δε ότι θα
έχουν πάντοτε την ευγνωμοσύνη μας, τον σεβασμό μας και την
ιερή υπόσχεση ότι δεν θα ξεχαστούν.
Ας είναι αιωνία η μνήμη των ηρωικών πεσόντων του Α/Τ ΨΑΡΑ
και ας προσευχηθούμε για την ανάπαυση της ψυχής τους.
Σας ευχαριστώ!
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Πρόεδρος Συλλόγου Στρατιωτικών
Ενόπλων Δυνάμεων Μεγάρων

