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    ΄Εχοντας στο νου τη ρήση του Θεμιστοκλή «Έχουμε γη και πατρίδα 

όσο έχουμε πλοία στη θάλασσα» και σε εκτέλεση σχετικής απόφασης 

ΚΥΣΕΑ, προσέρχομαι σήμερα με ιδιαίτερη συγκίνηση, υπερηφάνεια και  

πίστη στο Θεό που με αξίωσε, στον ιερό χώρο της Σχολής Ναυτικών 

Δοκίμων, για να παραλάβω τα καθήκοντα του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου 

Ναυτικού. 

 

     Έχω πλήρη επίγνωση της ύψιστης τιμής αλλά και της ευθύνης και 

των υποχρεώσεων που πηγάζουν από την ανάληψη των καθηκόντων μου, 

τα οποία και συνιστούν μέγιστη πρόκληση.  

 

     Η δύσκολη περίοδος που διανύουμε επιβάλλει περιορισμούς που για 

να τους αντιπαρέλθουμε οφείλουμε να επιδείξουμε όχι μόνο υψηλή 

επαγγελματική ευσυνειδησία, αλλά προσήλωση στην αποστολή, και διαρκή 

ετοιμότητα, προκειμένου να ανταποκριθούμε αποτελεσματικά στα καθήκοντά 

μας, όπως επιτάσσει η ιστορία και η μακραίωνη ναυτική μας παράδοση, 

χωρίς όμως να απεμπολούμε σκέψεις και δράσεις «οραματικού» 

περιεχομένου και την υλοποίηση δράσεων σε μεγάλη κλίμακα. 

 

    Οι προκλήσεις, οι κίνδυνοι και οι απειλές παραμένουν αμείωτες 

λόγω του ασταθούς και ευμετάβλητου γεωπολιτικού περιβάλλοντος, στο 
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οποίο ευρίσκεται η χώρα μας. Η προσοχή μας αποτελεί εθνική υποχρέωση 

να παραμείνει στραμμένη στο Αιγαίο ως κρίσιμη και ζωτική περιοχή αλλά και 

σε όλες τις ελληνικές θάλασσες και στην Ανατολική Μεσόγειο και όπου αλλού 

επιτάσσει η υλοποίηση της αμυντικής διπλωματίας. 

 

    Άνδρες και γυναίκες του Πολεμικού Ναυτικού, 

 

    Οι βασικοί πυλώνες για την επίτευξη της δύσκολης αποστολής μας 

θα είναι: 

 

α. Η εξασφάλιση της μέγιστης διαθεσιμότητας αξιόμαχων μονάδων 

και της μέγιστης μαχητικής ικανότητας αυτών.  

 

β. Η ενάσκηση της διοίκησης, σε όλα τα επίπεδα, με τρόπο 

ανθρωποκεντρικό, χρηστό, αξιοκρατικό και δίκαιο, με έμφαση στην πλήρη 

αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, και στη διατήρηση του υψηλού 

ηθικού. 

 

γ. Η επανεξέταση - αναδιοργάνωση των δομών με κριτήριο τη 

μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των πόρων.  

 

δ. Η βελτίωση της μέριμνας για το προσωπικό. 

 

ε. Η ποιοτική αναβάθμιση της διά βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης 

των στελεχών, στον ακαδημαϊκό και επαγγελματικό τομέα, αλλά και στη 

δημιουργία στελεχών με ηγετικές ικανότητες σε όλα τα επίπεδα της 

ιεραρχίας.  

 

στ. Η εξωστρέφεια του Πολεμικού Ναυτικού και η ενεργότερη 

διασύνδεσή του με την κοινωνία.  

 

ζ. Η διατήρηση και βελτίωση του διακλαδικού πνεύματος, της 

διαλειτουργικότητας, της τυποποίησης και η επαύξηση του συνεργατικού 

αποτελέσματος του Π.Ν με τους λοιπούς κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων, 
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δημόσιους φορείς και υπηρεσίες. 

 

η. Ο απόλυτος και ενσυνείδητος σεβασμός στις παραδόσεις του 

Πολεμικού Ναυτικού.  

 

Άνδρες και γυναίκες του Πολεμικού Ναυτικού, γνωρίζω καλά τα 

προβλήματα που αντιμετωπίζετε και εκτιμώ ιδιαίτερα τις αξιέπαινες 

προσπάθειες που καταβάλετε για την εκπλήρωση της αποστολής σας. 

Συνεχίστε να εργάζεσθε με ενδιαφέρον και υψηλό αίσθημα ευθύνης, ώστε να 

είμαστε σε θέση να ατενίζουμε το μέλλον με όραμα και αισιοδοξία.  

 

 Από τη θέση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού θα ήθελα 

να σας διαβεβαιώσω, ότι θα εργάζομαι καθημερινά, προκειμένου οι 

προσπάθειές σας να επιφέρουν το βέλτιστο αποτέλεσμα. 

 

Κύριε Αρχηγέ του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, θα ήθελα να σας 

ευχαριστήσω για τις προσπάθειες που καταβάλατε, επί δυόμιση χρόνια, για 

τη διατήρηση ενός ισχυρού Ναυτικού, την εξαιρετική μέχρι σήμερα 

συνεργασία μας, την ενδελεχή ενημέρωση και να σας ευχηθώ κάθε επιτυχία 

στα νέα σας απαιτητικά καθήκοντα. Επιτρέψτε μου να σας διαβεβαιώσω, ότι 

το Πολεμικό Ναυτικό και εγώ προσωπικά, θα παραμείνουμε άοκνοι αρωγοί 

στο έργο σας. 

 

  Κύριε Υπουργέ, 

 

Έχοντας πλήρη συνείδηση της τιμής αλλά και των ευθυνών που 

αναλαμβάνω απέναντι στην Πατρίδα και την Πολιτική Ηγεσία, επιθυμώ να 

σας διαβεβαιώσω ότι το Πολεμικό Ναυτικό, θα εξακολουθήσει να κάνει τον 

ελληνικό λαό υπερήφανο, ως θεματοφύλακας της εθνικής μας ανεξαρτησίας, 

ως πολύτιμο εργαλείο ενάσκησης της εξωτερικής μας πολιτικής και ως 

πρωτοπόρο στην καινοτομία και τις δομικές αλλαγές, που επιτακτικά απαιτεί 

η σημερινή κατάσταση.  

 

Στο σημείο αυτό, ως ελάχιστη ένδειξη τιμής και σεβασμού προς το 
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μεγαλείο του Πολεμικού Ναυτικού, αποτίω χαιρετισμό στην Πολεμική μας 

Σημαία και υποκλίνομαι στους ηρωικά πεσόντες νεκρούς των Ναυτικών 

αγώνων, άλλα και στους ήρωες της ειρηνικής περιόδου, διαβεβαιώνοντας ότι 

θα αγωνιστώ με όλες μου τις δυνάμεις, ώστε να πραγματωθούν όλα όσα 

ονειρεύτηκαν.  

 

Με αυτά τα λόγια σας καλώ να αναφωνήσουμε: 

 

Ζήτω το Πολεμικό Ναυτικό. 

 

Ζήτω το Έθνος. 

 

 

 

      Αντιναύαρχος Γ. Γιακουμάκης ΠΝ 

                Αρχηγός ΓΕΝ    

      

 

 

 

 

 

 

 

 


