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ΘΕΜΑ: Παράδοση Καθηκόντων Αρχηγού Στόλου

ΣΧΕΤ.: Υπ’ Αριθμ. 3 της 1  ης   Συνεδρίασης της 17 Ιανουαρίου 2020 Απόφασης 
ΚΥΣΕΑ

1. Αξιωματικοί  -  Ανθυπασπιστές  -  Υπαξιωματικοί  -  Ναύτες-  Πολιτικό
Προσωπικό  του  Αρχηγείου  Στόλου,  σε  εκτέλεση  σχετικής  απόφασης  ΚΥΣΕΑ
παραδίδω σήμερα, βαθύτατα συγκινημένος, τα καθήκοντα του Αρχηγού Στόλου που ο
Θεός και η Ηγεσία μου επιφύλαξαν την τεράστια τιμή να μου εμπιστευθούν.

2. Από  την  αυγή  της  ανάληψης  των  καθηκόντων  μου  κατέθεσα  την
αταλάντευτη δέσμευσή μου να τιμήσω τις παραδόσεις και τον όρκο του Πολεμικού
μας  Ναυτικού,  και  να  εργαστώ  άοκνα  για  την  επαύξηση  της  επιχειρησιακής
ετοιμότητας και της μαχητικής ικανότητας του Στόλου.

3. Κατέθεσα  επίσης  την  πίστη  και  την  αισιοδοξία  μου  για  την  επιτυχή
εκτέλεση της αποστολής μου, γνωρίζοντας την ποιότητα των ανδρών και γυναικών
που συγκροτούν τον πυρήνα του στόλου μας. Οι ικανότητές τους και η ναυτοσύνη
που κληρονόμησαν ως μέρος της συλλογικής ταυτότητας του έθνους μας είναι αυτά
που δίνουν υπόσταση στο «Μέγα το της θαλάσσης Κράτος». 

4. Ένα  χρόνο  μετά,  αποχωρώ  από  το  Αρχηγείο  Στόλου  πλήρης
συναισθηματικά,  και  υπερήφανος  που  μου  δόθηκε  η  ευκαιρία  να  ηγηθώ  των
υπέροχων πληρωμάτων των πολεμικών μας πλοίων. Οι άντρες και οι γυναίκες του
στόλου  σε  πλοία,  διοικήσεις  και  επιτελεία  είναι  αυτοί  που  σήκωσαν  το  βάρος  τα
τελευταία  δέκα χρόνια  και  κράτησαν το στόλο μας ζωντανό,  παρά την κρίση που
μοιραία άφησε στα καράβια μας ένα ισχυρό αποτύπωμα. 

5. Είναι εκείνοι, που παρά το γεγονός της εξαιρετικά σημαντικής απομείωσης
του Π/Υ του ΠΝ σε σχέση με τα προ της κρίσης επίπεδα, έχουν επιτύχει τα καράβια
μας να ταξιδεύουν ετοιμοπόλεμα.

6. Είναι  αυτοί  που πέτυχαν την ενεργοποίηση του Αεροσκάφους Ναυτικών
Επιχειρήσεων  ως  πρώτο  βήμα  για  την  ανάταξη  του  αεροπορικού  δυναμικού  του
στόλου.



7. Είναι αυτοί που πέτυχαν, ύστερα από πολλά έτη, το Αρχηγείο Στόλου να
διαθέτει σήμερα 10 υποβρύχια σε ενέργεια.

8. Είναι  αυτοί  που  πέτυχαν  την  πλήρη  απορρόφηση  κονδυλίων  για  τη
συντήρηση των μονάδων σε πολύ σύντομα χρονικά διαστήματα.

9. Είναι αυτοί που πρότειναν και υλοποίησαν παρεμβάσεις μικρές μεν, πλην
όμως  μεγάλης  αποτελεσματικότητας,  όπως  η  τοποθέτηση  νέων  ραντάρ  και
ηλεκτροοπτικών συστημάτων στις μονάδες κρούσης. 

10. Είναι  αυτοί  που  έφεραν  σε  πέρας  το  σύνολο  των  αποστολών  και  της
επιχειρησιακής εκπαίδευσης, διακινδυνεύοντας καθημερινά, και  κάνοντας πράξη τη
γνωστή ρήση του  Παύλου Κουντουριώτη “τα Πολεμικά Πλοία προορίζονται  δια  να
κινδυνεύουν”.

11. Κύριε Αρχηγέ, Κυρίες  και  Κύριοι  η  πολυετής  οικονομική  κρίση  άφησε
έντονο  αποτύπωμα  στο  στόλο.  Το  Πολεμικό  Ναυτικό  διαθέτει  το  υλικό  με  το
υψηλότερο κόστος αρχικής κτήσης. Παρόλα αυτά απολαμβάνει το μικρότερο μερίδιο
του προϋπολογισμού των Ενόπλων Δυνάμεων, και με αυτό καταβάλλει προσπάθεια
να συντηρήσει μονάδες, που σε πολλές περιπτώσεις η ηλικία τους υπερβαίνει τα 40
έτη.

12. Η ανανέωση του στόλου είναι επιβεβλημένη. Απαιτεί συνέχεια και συνέπεια
και  συνεπάγεται  τεράστιες  επιβαρύνσεις  για  τον  ελληνικό  λαό  και  τον  κρατικό
προϋπολογισμό. Τα κόστη δεν περιορίζονται στην πρόσκτηση νέων μονάδων ή των
εκσυγχρονισμό  παλαιότερων.  Οι  σύγχρονες  μονάδες  απαιτούν  και  ανάλογες
υποδομές και κατάλληλη συντήρηση, δηλαδή προσωπικό και υλικό. Το συνολικό αυτό
τίμημα είμαστε υποχρεωμένοι να καταβάλουμε αν θέλουμε να λειτουργεί η αποτροπή
και ο ανταγωνισμός ισχύος να μην μας βρει σε μειονεκτική θέση. Έξυπνες επιλογές
υπάρχουν. Όμως το  έξυπνο και φτηνό όπλο που θα επιλύσει όλα μας τα προβλήματα
είναι  μάλλον πόθος παρά πραγματικότητα,  ιδιαίτερα όσο διευρύνεται  το πεδίο της
απειλής.

13. Άντρες και γυναίκες του στόλου, σταδιοδρομία που έχετε επιλέξει απαιτεί
αυταπάρνηση  και  αυτοθυσία.  Αυταπάρνηση  καθημερινή,  που  ζητά  από  εσάς  να
παραμερίσετε ακόμη και τις οικογένειές σας και τα προσφιλή σας πρόσωπα γιατί οι
βλάβες στη μηχανή και το πυροβόλο δεν μπορούν να περιμένουν, ή γιατί το πλοίο στο
οποίο υπηρετείτε πρέπει να αναλάβει άμεσα αποστολή. Όλοι εμείς που ταξιδεύουμε
καθημερινά,  που αντιμετωπίζουμε  τον  επιβουλέα  στη  θάλασσα,  αντιλαμβανόμαστε
καλύτερα την αξία που έχουν τα πολεμικά πλοία για την πατρίδα. Παίρνουμε δύναμη
από τις κακουχίες και τις δυσκολίες, προσωπικές και επαγγελματικές. Σφυρηλατούμε
δεσμούς  που  μας  καθορίζουν  ως  προσωπικότητες  ακόμη  και  έξω  από  τον
επαγγελματικό  μας  χώρο.  Γνωρίζουμε  όλοι  μας  ότι  δεν  μας  χρωστάει  τίποτα  το
ναυτικό και η πατρίδα. Αντίθετα εμείς που σήμερα απολαμβάνουμε την ελευθερία, τη
δημοκρατία και αυτόν τον υπέροχο τόπο, χρωστάμε τα πάντα στην πατρίδα, και σε
αυτούς που προηγήθηκαν και θυσιάστηκαν για μας. Συνεχίστε λοιπόν να εργάζεστε
με  αυταπάρνηση  βάζοντας  πάνω  από  όλα  τα  ναυτικό  και  την  πατρίδα,  σταθείτε



αντάξιοι  των  προγόνων  μας,παραδώστε  στις  επόμενες  γενιές  μια  πατρίδα  όχι
χειρότερη και  όχι μικρότερη από αυτή που παραλάβατε.

14. Οι ημέρες που ζούμε δεν επιτρέπουν εφησυχασμό. Απαιτείται από όλους
σας να συνεχίσετε να καταθέτετε μεγαλείο ψυχής και  στο μέλλον, προκειμένου τα
ελληνικά πολεμικά πλοία να μπορούν να κυριαρχούν στις θάλασσες, όπως επιτάσσει
η ιστορία μας και όπως επιβάλλει η επιβίωση του έθνους.

15. Κύριε  Αρχηγέ,  Κυρίες  και  Κύριοι,θα  ήθελα  να  εκφράσω  τις  θερμές
ευχαριστίες μου στην πολιτική ηγεσία για την εμπιστοσύνη με την οποία με περιέβαλε,
στον Υπαρχηγό Στόλου καταξιωμένο συνάδελφο Υποναύαρχο Ιωάννη Δρυμούση ΠΝ,
τον  Αρχιεπιστολέα  του  Στόλου  Αρχιπλοίαρχο  Ιωάννη  Καλογερόπουλο  ΠΝ,  τους
Διοικητές  των  Διοικήσεων  και  τους  Κυβερνήτες  των  Πολεμικών  Πλοίων  για  την
έμπρακτη υποστήριξή τους.

16. Άντρες και γυναίκες του Αρχηγείου Στόλου,στέκομαι με απόλυτο σεβασμό
απέναντί σας για όλα όσα προσφέρετε στην πατρίδα και σας προτρέπω να στηρίξετε
με την ίδια  αποτελεσματικότητα και  τη νέα ηγεσία του Στόλου.  Έχετε  κερδίσει  μια
ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου.

17. Στον  παραλαμβάνοντα  καθήκοντα  Αρχηγού  Στόλου  καταξιωμένο
συνάδελφο Αντιναύαρχο Παναγιώτη Λυμπέρη, εύχομαι καλή επιτυχία, δύναμη, υγεία
και  ο Άγιος  Νικόλαος να καθοδηγεί και να φυλάσσει τον ίδιο και τα πληρώματά μας.

18. At this point, I would like to express my heart-felt thanks to the Naval and
Defence Attaches from our allied nations, for their presence here today and for their
support on the multitasking matters of our mutual relations. I am sure that we will
continue our fruitful cooperation from my new post.

19. Με συγκίνηση και σεβασμό, κλείνω ευλαβικά το γόνυ στην Πολεμική μας
Σημαία  και  στους  αθάνατους  νεκρούς  του  Πολεμικού  Ναυτικού  που  έπεσαν  στο
καθήκον. Αυτοί φωτίζουν το δρόμο μας και ενισχύουν το φρόνημά μας.

Ενώπιών τους σας καλώ να αναφωνήσουμε: 

Ζήτω το Έθνος. Ζήτω το Πολεμικό Ναυτικό.

Αντιναύαρχος  Στυλιανός Πετράκης ΠΝ
Ακριβές Αντίγραφο Αρχηγός Στόλου

Ανθυπασπιστής (ΤΗΛ) Σοφία Σοφρά
Γραμματέας ΓΑΣ


