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ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ       ΕΠΕΙΓΟΝ 

 

 

ΘΕΜΑ:  Παράδοση Καθηκόντων Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Ναυτικού 

ΣΧΕΤ:   Υπ΄αριθμ.3 /Σ.1ης /17-1-2020  Απόφαση ΚΥΣΕΑ 

       

       Αξιωματικοί, Ανθυπασπιστές, Υπαξιωματικοί, Ναυτικοί Δόκιμοι, Μαθητές 

ΣΜΥΝ, Ναυτοδίοποι, πολιτικό προσωπικό,  

 

             Σε εκτέλεση σχετικής απόφασης ΚΥΣΕΑ, παραδίδω σήμερα καθήκοντα 

Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Ναυτικού στον Αντιναύαρχο Στέλιο  Πετράκη Π.Ν., 

καταξιωμένο και αγαπητό συνάδελφο, ο οποίος αναλαμβάνει την ηγεσία του πολεμικού 

Ναυτικού σε μια εποχή σημαντικών προκλήσεων, που απαιτούν ένα σύγχρονο, ισχυρό 

Ναυτικό. 

 

        Ήταν πρωινό Δευτέρας, το ημερολόγιο έλεγε 17 Σεπτεμβρίου του 1979, όταν 

διαβαίνοντας την πύλη αυτής της Σχολής ξεκινούσε το μεγάλο ταξίδι της σταδιοδρομίας 

μου στο Πολεμικό Ναυτικό. Ήταν ένα ταξίδι μεγάλο σε χρόνο, πλούσιο σε εμπειρίες, 

γεμάτο συγκινήσεις και συναισθήματα, με αγωνίες, με απογοητεύσεις, με ικανοποίηση, 

με λύπες, με χαρές, με καμάρι, με υπερηφάνεια, μα κυρίως ήταν το δικό μου ταξίδι και 

τώρα που τελειώνει κοιτάζω πίσω και λέω ναι, ναι αυτό το ταξίδι θα έκανα αν ξεκινούσα 

από την αρχή, γιατί άξιζε , γιατί έδωσε νόημα στη ζωή μου, γιατί μου επιτρέπει να 

κοιτάξω στα μάτια τους νέους Αξιωματικούς, τα νέα στελέχη και να τους προτρέψω: 

Αγαπήστε το Πολεμικό Ναυτικό και τα πλοία, δουλέψτε, αναμετρηθείτε με τις 
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προκλήσεις, βγείτε μπροστά στα δύσκολα και τις ευθύνες και να είστε βέβαιοι ότι θα 

επιτύχετε. 

    Σήμερα, 23 Ιανουαρίου του 2020 το ταξίδι τελειώνει και εγώ έχοντας υπηρετήσει 

επί πλοίων, περισσότερο από τα μισά χρόνια της καριέρας μου ως Αξιωματικός, 

έχοντας υπηρετήσει ως Κυβερνήτης έξι πολεμικών πλοίων, έχοντας διοικήσει τη 

Διοίκηση Ταχέων Σκαφών και τη Διοίκηση Φρεγατών ,τις δύο Διοικήσεις αιχμής του 

Στόλου, έχοντας την τιμή και ευθύνη να είμαι ο τακτικός διοικητής του Στόλου εν πλω 

υπηρετώντας ως Υπαρχηγός Στόλου και τέλος τα τρία τελευταία χρόνια έχοντας την 

ευθύνη του Πολεμικού Ναυτικού υπηρετώντας ως Αρχηγός του ΓΕΝ νοιώθοντας 

ευλογημένος από το Θεό, απέρχομαι πλήρης, ευτυχισμένος, υπερήφανος και με ήρεμη 

τη συνείδηση μου ότι υπηρέτησα πάντοτε τις αρχές και τις αξίες του Πολεμικού 

Ναυτικού με σταθερότητα και πίστη, 

 

    Στελέχη του Πολεμικού Ναυτικού, 

 

την ύστατη ετούτη ώρα της καριέρας μου θέλω να δηλώσω την υπερηφάνεια μου που 

υπήρξα Αρχηγός σας. Την ευγνωμοσύνη μου για την αμέριστη στήριξη σας. Την 

ευαρέσκεια μου για την επίπονη καθημερινή σας προσπάθεια και τέλος την 

ικανοποίηση μου για την υψηλή σας αποδοτικότητα. Έργο σας είναι η υψηλή  

διαθεσιμότητα μέσων και συστημάτων καθώς και η εξαιρετική μαχητική ικανότητα και 

ετοιμότητα του Στόλου, παρά τα τεράστια δημοσιονομικά προβλήματα. Εσείς με τη 

δουλειά σας έχοντας τον Στόλο καθόλα έτοιμο εξασφαλίζετε την αποτροπή και δίνετε 

στην Πολιτεία άλλο ένα εργαλείο, προκειμένου να αντιμετωπίσει την όποια 

αμφισβήτηση. 

 

     Είμαι βέβαιος, ότι αν απαιτηθεί, έχοντας τη γνώση και το φρόνημα, θα 

επιχειρήσετε όπως έχετε εκπαιδευτεί και αλλοίμονο σε αυτόν που παρανόησε την 

ψύχραιμη στάση σας και την εξέλαβε ως αδυναμία, θα εκπλαγεί δυσάρεστα.  
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        Μπορείτε να επαίρεστε για το έργο σας σας οφείλουμε πολλά . 

  

 Κύριε Υπουργέ,   

 

σας ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη που μου δείξατε και για την εποικοδομητική 

συνεργασία μας. Η πόρτα σας ήταν πάντα ανοιχτή , το ενδιαφέρον σας άμεσο και 

ειλικρινές και η αγωνία μας κοινή για το παρόν και μέλλον του Πολεμικού Ναυτικού. 

Επιτρέψτε μου να σας προτρέψω να συνεχίσετε την προσπάθεια για ταχεία 

ενεργοποίηση των ναυτικών εξοπλιστικών προγραμμάτων, όπως είναι ο 

εκσυγχρονισμός των φρεγατών τ. ΜΕΚΟ, η πρόσκτηση σύγχρονων τορπιλών βαρέως 

τύπου, η πρόσκτηση των αντιμέτρων τορπιλών για τα Υ/Β, η πρόσκτηση σύγχρονων 

φρεγατών και κορβετών καθώς και των ναυτικών ελικοπτέρων, η επέκταση του 

πρωτοποριακού συστήματος επικοινωνιών έμπνευσης των στελεχών του Πολεμικού 

Ναυτικού που υλοποιεί η εγχώρια βιομηχανία . Η ενίσχυση του Στόλου είναι όσο ποτέ 

άλλοτε επιβεβλημένη. Όλες οι εν δυνάμει απειλές της χώρας σχετίζονται με το θαλάσσιο 

περιβάλλον και επιτάσσουν την κατά προτεραιότητα ενδυνάμωση της ναυτικής 

αποτρεπτικής δυνατότητάς μας.  

  

 Στο σημείο αυτό αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω  

- Τον Θεό που με αξίωσε 

- Την πολιτεία, που μου εμπιστεύτηκε το ύπατο Αξίωμα του Αρχηγού του 

Πολεμικού Ναυτικού 

- Τους Υπουργούς Εθνικής Άμυνας, κυρίους Πάνο Καμμένο, Ναύαρχο 

Ευάγγελο Αποστολάκη και Νικόλαο Παναγιωτόπουλο, τους Αναπληρωτές 

Υπουργούς Άμυνας, κυρίους Δημήτρη Βίτσα, Φώτη Κουβέλη, Παναγιώτη 

Ρήγα, καθώς και τον Υφυπουργό Άμυνας, Στρατηγό Αλκιβιάδη Στεφανή και 

τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου, κ. Αντώνιο Οικονόμου για την 

εμπιστοσύνη και εποικοδομητική συνεργασία 
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- Τους συνυπηρετήσαντες την τελευταία τριετία Αρχηγούς των Γενικών 

Επιτελείων των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας για την 

άριστη συνεργασία.      

- Τους Διοικητές, Κυβερνήτες και όλους τους συναδέλφους ανεξαρτήτως 

βαθμού, που διαχρονικά με δίδαξαν, με στήριξαν και με βοήθησαν κατά την 

διάρκεια της σταδιοδρομίας μου 

- Τους συνέλληνες, επώνυμους και ανώνυμους που συνεισέφεραν τον οβολό 

τους, έκαστος στο μέτρο των δυνατοτήτων του, συμβάλλοντας στην εθνική 

προσπάθεια ενδυνάμωσης του Πολεμικού Ναυτικού.        

- Τους αείμνηστους γονείς μου και τον αδερφό μου, Αρχιπλοίαρχο Ιωάννη 

Τσούνη ΠΝ, για τις αρχές και τις αξίες με τις οποίες με μεγάλωσαν 

- Τη σύζυγο μου και τις κόρες μου, για την αγάπη και την πολύτιμη στήριξη, 

που μου επέτρεψε απερίσπαστος να αφιερωθώ με όλες μου τις δυνάμεις στο 

απαιτητικό έργο μου. 

  

    Κύριε Υπουργέ, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, 

 

με υπευθυνότητα σας διαβεβαιώνω ότι στις παρούσες δύσκολες συνθήκες, το Πολεμικό 

Ναυτικό είναι αξιόμαχο, έχει ικανότατα στελέχη με υψηλό φρόνημα και αίσθηση 

καθήκοντος και είναι επιχειρησιακά έτοιμο να φέρει εις πέρας επιτυχώς την αποστολή 

του, υπερασπιζόμενο την ακεραιότητα της χώρας και διασφαλίζοντας τα εθνικά 

συμφέροντα. 

  

    Αγαπητέ Αρχηγέ, φίλε Στέλιο, 

 

συγχαρητήρια για την επιλογή σου. Η επαγγελματική σου επάρκεια και οι ικανότητες 

σου είναι δεδομένες. Είμαι βέβαιος ότι το καράβι θα πλεύσει στη σωστή ¨ρότα¨. Σου 

εύχομαι υγεία, τύχη και επιτυχία στα καθήκοντα σου. 
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    Τελειώνοντας, σας ευχαριστώ όλους για την εξαιρετική τιμή που μου κάνατε να 

παρευρίσκεστε  στην σημερινή τελετή, σας εύχομαι υγεία, ευτυχία , επιτυχίες και ο Άγιος 

Νικόλαος να στέκει πάντα πλάι σας. 

 

    Αποχαιρετώντας σας, σας καλώ να αναφωνήσουμε «ΖΗΤΩ ΤΟ ΕΘΝΟΣ, ΖΗΤΩ 

ΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ».   

 

Ναύαρχος Νικόλαος Τσούνης ΠΝ 

                                Α ρ χ η γ ό ς  Γ Ε Ν 

 

   


