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 Σε εκτέλεση σχετικής αποφάσεως ΚΥΣΕΑ , παραλαμβάνω σήμερα 
καθήκοντα  Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Ναυτικού από τον Ναύαρχο Γεώργιο 
Γιακουμάκη ΠΝ. 
 
 Η επιλογή του ΚΥΣΕΑ αποτελεί ύψιστη τιμή προς το πρόσωπο μου. 
Αντιλαμβανόμενος πλήρως τις ευθύνες που απορρέουν από τα καθήκοντά 
μου ως Αρχηγού, διαβεβαιώνω ότι θα καταβάλω κάθε δυνατή προσπάθεια, 
προκειμένου να εκτελέσω κατά τον καλύτερο τρόπο τα καθήκοντα μου και να 
εκπληρώσω την αποστολή μου. 
 
 Στην παρούσα περίοδο που η χώρα  αντιμετωπίζει προκλήσεις σε 
όλους τους τομείς και σε όλα τα επίπεδα, όπου το περιβάλλον ασφαλείας στην 
εγγύς αλλά και στην ευρύτερη περιοχή, χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα, 
αστάθεια και αυξημένη ρευστότητα, καθίσταται επιβεβλημένη η ανάγκη 
ύπαρξης ισχυρού Πολεμικού Ναυτικού το οποίο από κοινού με τα υπόλοιπα 
Όπλα των Ενόπλων Δυνάμεων συγκροτούν την αποτρεπτική δύναμη της 
χώρας.                 

  
Γνωρίζω ότι παραλαμβάνω ισχυρό και αξιόμαχο Πολεμικό Ναυτικό με 

προσωπικό άριστα εκπαιδευμένο, με υψηλό ηθικό, με επαγγελματική 
συνείδηση και προσήλωση στο καθήκον.  
  

Οι κύριοι στόχοι μου είναι : 
 
η επαύξηση της συμβολής του Πολεμικού Ναυτικού στην αποτρεπτική 

δυνατότητα της χώρας δια του αξιόμαχου του Στόλου που επιτυγχάνεται με 
υψηλή διαθεσιμότητα μονάδων και υψηλή μαχητική ικανότητα, 
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η ενίσχυση του Στόλου με την σύντομη και επιτυχή ολοκλήρωση των εν 
εξελίξει εξοπλιστικών προγραμμάτων, 

 
η χρηστή και αποδοτική αξιοποίηση των πόρων που μας παρέχει, από 

το υστέρημα του, ο Έλληνας φορολογούμενος, 
 
η αξιοκρατική και δίκαιη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, 
 
η ποιοτική αναβάθμιση της εκπαίδευσης ώστε να επιτυγχάνεται το 

βέλτιστο αποτέλεσμα με το μικρότερο κόστος 
 
και τέλος, όχι ως προς την προτεραιότητα, αλλά ως προς την αναφορά, 

η ολιστική βελτίωση της μέριμνας για το εν ενεργεία και εν αποστρατεία 
προσωπικό.  
  
Άντρες και Γυναίκες του Πολεμικού Ναυτικού, 
 

Η προϋπόθεση για την υλοποίηση όλων των παραπάνω στηρίζεται 
στον κεντρικό πυρήνα του Πολεμικού Ναυτικού, που δεν είναι άλλος από 
εσάς, το έμψυχο δυναμικό του. Από τις προηγούμενες θέσεις μου σας 
γνωρίζω, γνωρίζω το έργο σας, είμαι υπερήφανος που θα είμαι ο Αρχηγός  
σας, σας εμπιστεύομαι και είμαι βέβαιος ότι θα επιτύχουμε. Είμαι σίγουρος ότι 
θα είστε αρωγοί μου, ώστε οι στόχοι μου να πραγματωθούν, διατηρώντας  
υψηλό ηθικό και φρόνημα, προσήλωση στο καθήκον, σεβασμό και  τήρηση 
των ναυτικών παραδόσεων. Από την πλευρά μου σας διαβεβαιώνω ότι θα 
είμαι δίπλα σας συμπαραστάτης σε κάθε σας προσπάθεια για βελτίωση και 
αρωγός σε κάθε προσωπικό και οικογενειακό σας πρόβλημα. 
  

Κύριε Υπουργέ Εθνικής Άμυνας, κύριε Αρχηγέ του Γενικού Επιτελείου 
Εθνικής Άμυνας, κύριοι Αρχηγοί των Γενικών Επιτελείων, σας διαβεβαιώνω 
ότι το Πολεμικό Ναυτικό θα συνεχίσει αταλάντευτα και με εμμονή στην 
ολοκλήρωση της διακλαδικότητας, υλοποιώντας την ανασυγκρότηση που 
απαιτείται έχοντας ως γνώμονα ότι μόνο μέσω της διακλαδικότητας μπορούμε 
να γίνουμε περισσότερο λειτουργικοί, ευέλικτοι, οικονομικοί και  
αποτελεσματικοί.           
 

Τον απερχόμενο καταξιωμένο Αρχηγό ΓΕΝ και αγαπητό συνάδελφο, 
Ναύαρχο Γεώργιο Γιακουμάκη ΠΝ ο οποίος ολοκληρώνει σήμερα μία μακρά 
και λαμπρή καριέρα στο Πολεμικό Ναυτικό, ευχαριστώ για την προσφορά του 
προς την πατρίδα και το Πολεμικό Ναυτικό και του εύχομαι ολόψυχα υγεία, 
προσωπική και οικογενειακή ευτυχία.  

 



Άντρες και γυναίκες του Πολεμικού Ναυτικού 

 Έχοντας επίγνωση του ένδοξου ιστορικού μας παρελθόντος, απαιτείται 
να ισχυροποιήσουμε το παρόν, ώστε να ατενίζουμε με αισιοδοξία το μέλλον 
του Πολεμικού Ναυτικού. 

Συνεχίστε με υψηλό ηθικό να εκτελείτε στο ακέραιο το καθήκον σας, 
πέρα από οποιεσδήποτε δυσκολίες. Γνωρίζεται καλά, ότι απολαμβάνουμε την 
αναγνώριση και την εμπιστοσύνη της κοινωνίας μας, μέγιστη τιμή που πρέπει 
να διαφυλάξουμε ως κόρη οφθαλμού. 

Ολοκληρώνοντας, υποκλίνομαι ευλαβικά στην πολεμική Σημαία του 
Πολεμικού Ναυτικού, στους αθάνατους νεκρούς των αγώνων του Έθνους, 
αλλά και εκείνων που έφυγαν την περίοδο της ειρήνης πάνω στο καθήκον και 
σας καλώ να αναφωνήσετε  

 
Ζήτω το Έθνος, 
Ζήτω το Πολεμικό Ναυτικό 

 
 
 
   
                                                                            Αντιναύαρχος Ν. Τσούνης ΠΝ  
Ακριβές Αντίγραφο                  Αρχηγός ΓΕΝ 
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