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ΘΕΜΑ:  Παραλαβή Καθηκόντων Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Ναυτικού 

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

 

Σε εκτέλεση σχετικής απόφασης ΚΥΣΕΑ παραλαμβάνω σήμερα καθήκοντα  

Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Ναυτικού από το Ναύαρχο Νικόλαο Τσούνη ΠΝ. 

 
    Η επιλογή της Πολιτικής Ηγεσίας και η εμπιστοσύνη στο πρόσωπό 

μου που αυτή συνεπάγεται, αποτελεί ύψιστη τιμή. Η συγκίνηση μου έκδηλη, 

με πλήρη όμως επίγνωση των υποχρεώσεων που επωμίζομαι και της 

ευθύνης που μου κληροδοτούν η ένδοξη ναυτική μας παράδοση, η 

μακραίωνη ιστορία του Ναυτικού μας και η βαριά παρακαταθήκη των 

προκατόχων μου.    

 
    Η ανάληψη των καθηκόντων μου συμπίπτει με μία χρονική συγκυρία 

κατά την όποια η περιφερειακή αστάθεια και οι προκλήσεις του γεωπολιτικού 

μας περίγυρου δοκιμάζουν τις αντοχές του συστήματος ασφαλείας που μας 

περιβάλλει.  

 
     Σ’ ένα τέτοιο αβέβαιο και ταχέως μεταβαλλόμενο περιβάλλον, ο 

ρόλος του Πολεμικού Ναυτικού ενισχύεται. Το Πολεμικό Ναυτικό 

αναδεικνύεται σε έναν από τους κρισιμότερους παράγοντες εθνικής ισχύος για 

την προάσπιση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων, των εθνικών μας 

συμφερόντων και γεωπολιτικών μας επιδιώξεων. Οι απαιτήσεις αυξάνονται 
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και, σε συνδυασμό με την έλλειψη πόρων, θέτουν σε καθημερινή δοκιμασία 

τις αντοχές του Πολεμικού Ναυτικού.   

 
 Σε κάθε όμως περίπτωση επιβάλλεται η διατήρηση υψηλής 

μαχητικής ικανότητας για την αποτροπή όλων των πιθανών προκλήσεων και 

απειλών, κάτι που αποτελεί τη βασική και προεξάρχουσα αποστολή μας. 

Άλλωστε η αποτροπή διασφαλίζει την ελευθερία όπως χαρακτηριστικά 

επισημαίνει ο Θουκυδίδης,  

«Προς τε γαρ τους αστυγείτονας πάσι 

το αντίπαλον και ελεύθερον  καθίσταται». 

 
      Προτεραιότητες στην κρίσιμη περίοδο που ακολουθεί θα 

αποτελέσουν: 

 
      α.   Ο Στόλος και η μεγιστοποίηση της αποτρεπτικής του ισχύος, με 

αναγκαίες συνιστώσες την επιχειρησιακή εκπαίδευση και την αύξηση της 

διαθεσιμότητας μονάδων και  μέσων. 

 
      β.   Το προσωπικό και η βέλτιστη αξιοποίηση του, με πνεύμα 

δικαιοσύνης και αξιοκρατίας, με ενδιαφέρον στις ανάγκες και στα προβλήματα 

του, χωρίς όμως εκπτώσεις σε θέματα πειθαρχίας, επαγγελματισμού, και 

αφοσίωσης στο καθήκον, που επηρεάζουν άμεσα την αποστολή του 

Πολεμικού Ναυτικού.  

 
      γ.  Η προώθηση των εξοπλιστικών αναγκών, που αποτελούν 

πλέον αδήριτη ανάγκη για να εξασφαλιστεί η αποτρεπτική ισχύς του 

Πολεμικού Ναυτικού και κατ’ επέκταση των Ενόπλων Δυνάμεων τα επόμενα 

χρόνια, με απόλυτο σεβασμό στις θυσίες του ελληνικού λαού και τις 

προτεραιότητες της Πολιτείας.     

  
 Άντρες και Γυναίκες του Πολεμικού Ναυτικού, 

Αποτελείτε την έμπνευση κάθε ηγεσίας, τη βεβαιότητα ότι οι στόχοι μου 

θα υλοποιηθούν με τη δική σας πολύτιμη στήριξη και προσήλωση στο 

καθήκον. Γνωρίζοντάς σας, αισθάνομαι δυνατός να αντιμετωπίσω την 

υψηλότερη πρόκληση της σχεδόν τεσσαρακονταετούς σταδιοδρομίας μου. Η 

ποιότητα σας επιβεβαιώνει ότι αποτελείτε τον αδιαμφισβήτητο 



πολλαπλασιαστή ισχύος του Ναυτικού.  

Κύριε Αρχηγέ του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, 
 

Επιθυμώ να σας διαβεβαιώσω ότι θα καταβάλω κάθε προσπάθεια 

ώστε να επιτευχθούν οι  στόχοι που έχετε θέσει και το Πολεμικό Ναυτικό να 

ανταποκριθεί στις απαιτήσεις συμβάλλοντας ουσιαστικά και αποτελεσματικά 

στην αποτρεπτική ισχύ των Ενόπλων Δυνάμεων. 

 

Κύριε Υπουργέ, 

 

Στο πρόσωπό σας επιθυμώ να ευχαριστήσω την Ελληνική Πολιτεία για 

την ύψιστη τιμή που μου επιφύλαξε. Σας διαβεβαιώνω ότι το Πολεμικό 

Ναυτικό, παρά τις δημοσιονομικές δυσχέρειες, θα προστατεύσει 

αποτελεσματικά τα εθνικά μας δίκαια και συμφέροντα στη θαλάσσια περιοχή 

εθνικού ενδιαφέροντος ή οπουδήποτε αλλού κληθεί να το πράξει.     

 
         Τον παραδίδοντα σήμερα καθήκοντα Αρχηγού Γενικού Επιτελείου 

Ναυτικού, καταξιωμένο από τη μακρά και εξαιρετικά επιτυχή πορεία του στις 

τάξεις του ΠΝ συνάδελφο, Ναύαρχο Νικόλαο Τσούνη ΠΝ, ευχαριστώ για το 

Πολεμικό Ναυτικό που μου παραδίδει. Αποτέλεσε τιμή για μένα να 

υπηρετήσω υπό τις διαταγές του ως Αρχηγός Στόλου. Του εύχομαι ολόψυχα 

υγεία, προσωπική και οικογενειακή ευτυχία και ευόδωση όλων των 

προσδοκιών του.  

 
         Με απόλυτο σεβασμό, κλείνω ευλαβικά το γόνυ στην Πολεμική 

μας Σημαία και στους πεσόντες τόσο των ναυτικών μας αγώνων όσο και κατά 

την περίοδο της ειρήνης . Ο Άγιος Νικόλαος ας είναι προστάτης όλων μας. 

 

       Ζήτω το Έθνος, 

 

       Ζήτω το Πολεμικό Ναυτικό. 

 

         Αντιναύαρχος Στυλιανός Πετράκης ΠΝ 

                            Α ρ χ η γ ό ς  Γ Ε Ν 

 


