ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

Π. ΦΑΛΗΡΟ, 22/5/2018
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
To Υπουργείο Εθνικής Άμυνας,
με δέσμευση του Πάνου Καμμένου,
θα τοποθετήσει εκθέματα του Πολεμικού Ναυτικού
στο Άλσος Ναυτικής Παράδοσης

Αναγνωρίζοντας την σημαντική προσπάθεια της
Δημοτικής Αρχής του Παλαιού Φαλήρου για την ανάπλαση
και τον εξωραϊσμό του Πάρκου Ναυτικής Παράδοσης , ο
Υπουργός Εθνικής Άμυνας Πάνος Καμμένος , κατά την
διάρκεια της επίσημης τελετής για το Κίνημα του Πολεμικού
Ναυτικού που πραγματοποιήθηκε στο θωρηκτό ΑΒΕΡΩΦ ,
δεσμεύτηκε ότι το Υπουργείο αλλά και το Πολεμικό Ναυτικό θα
συμβάλουν στην προσπάθεια ανάδειξης της ιστορικής μνήμης.
Στην συγκεκριμένη εκδήλωση και στον χαιρετισμό του, ο
Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου Διονύσης Χατζηδάκης,
περιέγραψε το όραμα του για το Πάρκο Ναυτικής Παράδοσης
και τόνισε ότι : « Εις μνήμη των σπουδαίων αξιωματικών,
υπαξιωματικών και ναυτών που δεν είναι εν ζωή αλλά
και προς τιμή αυτών που ζουν, αποφάσισα να
διαμορφώσω και να αναπλάσω τα 14 στρέμματα του
Πάρκου Ναυτικής Παράδοσης (έναντι του θωρηκτού
ΑΒΕΡΩΦ)». Και συμπλήρωσε : « Σκοπός μου είναι να τους
κρατάμε ζωντανούς στην μνήμη μας με την
επισκεψιμότητα των πολιτών και ιδίως των μαθητών,
διανθίζοντας το Πάρκο με κειμήλια του Πολεμικού
Ναυτικού».
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Σε αυτό ακριβώς το όραμα του Δημάρχου Παλαιού
Φαλήρου, αναφέρθηκε λίγη ώρα αργότερα ο Υπουργός Εθνικής
Άμυνας, ο οποίος στην ομιλία του που ακολούθησε, τόνισε ότι:
«Θέλω σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον
Δήμαρχο Παλαιού Φαλήρου. Κύριε Δήμαρχε, δεσμεύομαι
προσωπικά ότι από αύριο θα ξεκινήσει σε συνεργασία με το
Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας και το Γενικό Επιτελείο
Ναυτικού η προσπάθεια αυτό το πάρκο που εσείς
διαμορφώσατε τόσο ωραία, του χρόνου να έχει εκθέματα από
το Πολεμικό μας Ναυτικό και παράλληλα μια οφειλόμενη
στήλη σε όλους εκείνους που συμμετείχαν στο Κίνημα του
Ναυτικού».
Αξίζει να σημειωθεί ότι τα παραπάνω ειπώθηκαν
παρουσία της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας
Προκόπη Παυλόπουλου, του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας
Φώτη Κουβέλη, του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ Ναυάρχου Π.Ν.
Ευάγγελου Αποστολάκη, των Αρχηγών των τριών όπλων,
του συνόλου της ηγεσίας του Πολεμικού Ναυτικού καθώς
και εκπροσώπων του πολιτικού και επιχειρηματικού
κόσμου.
Όπως ήταν φυσικό, τόσο η πρόταση του Δημάρχου
Παλαιού Φαλήρου όσο και η δήλωση του Υπουργού Εθνικής
Άμυνας, συγκίνησαν τους παριστάμενους αξιωματικούς εν
ενεργεία και απόστρατους καθώς η ανάδειξη της σημασίας του
Κινήματος του Ναυτικού στη Νεότερη Ιστορία σημειώθηκε και
επισημάνθηκε από όλους τους ομιλητές.
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