
ΟΜΙΛΙΑ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΟΣ ΑΡΧΗΓΟΥ ΓΕΝ  
ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΔΡΥΜΟΥΣΗ ΠΝ 

 
-Κύριε Υπουργέ Εθνικής Άμυνας 
 
-Κύριε Υπουργέ Μετανάστευσης και Ασύλου 
 
-Κύριοι Υπουργοί 
 
-Κύριοι Βουλευτές 
  
-Κυρία Πρόεδρε του Αρείου Πάγου 
 
-Κύριε Αρχηγέ του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας 
 
-Σεβασμιότατε Μητροπολίτη Πειραιά 
 
-Κύριε Πρέσβη της Γαλλίας-Υοur Excellency Ambassador of 
France 
 
-Κύριε Δήμαρχε 
 
-Kύριε τέως  Υπουργέ Εθνικής Άμυνας 
 
-Κύριοι Επίτιμοι Αρχηγοί του Γενικού Επιτελείου Εθνικής 
Άμυνας 
 
-Κύριοι Αρχηγοί των Γενικών Επιτελείων και των Σωμάτων 
Ασφαλείας 
 
-Κύριοι Γενικοί Γραμματείς 
 
-Αγαπητά Στελέχη του Πολεμικού Ναυτικού 
 
-Εκλεκτοί προσκεκλημένοι-Κυρίες και Κύριοι 
 
-Distinguished Guests 
 



 
Σε εκτέλεση σχετικής απόφασης ΚΥΣΕΑ παραλαμβάνω 

σήμερα καθήκοντα Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Ναυτικού 
από το Ναύαρχο Στυλιανό Πετράκη ΠΝ. 

 
Δοξάζω και υμνώ τον Ύψιστο που με αξίωσε, στο χώρο 

της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων που γαλουχήθηκα με τις αρχές 
και τις αξίες του Πολεμικού Ναυτικού  να παραλάβω τα 
καθήκοντα του Αρχηγού. 

 
Ευχαριστώ την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία της 

πατρίδας για την εμπιστοσύνη που επέδειξαν στο πρόσωπό 
μου, αναγνωρίζοντας την για σαράντα ένα χρόνια συνεχή 
προσπάθειά μου να επιμορφωθώ και να εργασθώ με 
μοναδικό μου στόχο και σκοπό να προασπίσω τα 
συμφέροντα της Πατρίδας, των Ενόπλων δυνάμεων και του 
Πολεμικού Ναυτικού. 

 
Τη χρονική αυτή περίοδο που εντείνονται οι προκλήσεις 

και οι αμφισβητήσεις απέναντι στη πατρίδα μας σε μια σειρά 
από πεδία, που αφορούν στα εδάφη αλλά και στους φυσικούς 
πόρους στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, το Πολεμικό 
Ναυτικό, υπερασπιστής των θαλασσών μας είναι στη διάθεση 
της Πατρίδας να επέμβει όπου και αν απαιτηθεί. 

 
Είναι το Πολεμικό Ναυτικό που δεν έχει υποστείλει ποτέ τη 

Σημαία του, που έχει συμμετάσχει σε όλους τους αγώνες της 
πατρίδας μας, που στην μακρά ιστορία της ανέδειξε 
Ναυμάχους όπως οι Σαλαμινομάχοι, ο Κίμων, ο Κανάρης, ο 
Κουντουριώτης, ο Τούμπας και τόσοι άλλοι. Είναι αυτό το 
Ναυτικό που εκπροσωπεί τα ελληνικά συμφέροντα με τα 
πλοία του, που είναι ανεπτυγμένα καθημερινά στις θάλασσες 
του Αιγαίου, Ιονίου και της Ανατολικής Μεσογείου. 

 
 
 
 
 



 
Πέρα και πάνω από όλα είναι το Ναυτικό που το 

προσωπικό του διαθέτει χαρακτηριστικά που λίγοι λαοί τα 
διαθέτουν. Είναι η προσαρμοστικότητα, η αποφασιστικότητα, 
ο δεσμός με το υγρό στοιχείο που αποτέλεσε μέσο επιβίωσης 
για τον Έλληνα. Αυτά τα χαρακτηριστικά που διακρίνουν τα 
πληρώματα μας, δύσκολα αντιμετωπίζονται. 

 
Ενός προσωπικού που πολλές φορές έχει ειπωθεί ότι 

αποτελεί τον πολλαπλασιαστή ισχύος του Πολεμικού μας  
Ναυτικού. 

 
Άντρες και γυναίκες του Πολεμικού ,  
 
Εσείς που αποτελείτε τον πυρήνα του Πολεμικού μας 

Ναυτικού,  εσείς με το υψηλό ηθικό σας, την αγάπη σας για 
την Πατρίδα, τον υψηλό επαγγελματισμό σας, έχετε αποδείξει 
σε Συμμάχους και εχθρούς ότι η κυριαρχία του Πολεμικού 
Ναυτικού στις θάλασσές  μας είναι αδιαμφισβήτητη  και τυχόν 
επιβουλέας τους πρέπει να το σκεφτεί σοβαρά πριν 
αμφισβητήσει την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματά της 
Πατρίδας μας. Σας καλώ λοιπόν να συνεχίσετε με την ίδια 
εμμονή για την επιτυχή εκπλήρωση της αποστολής του 
Πολεμικού Ναυτικού. 

 
Έχοντας στο νου την κρίσιμη περίοδο που διανύουμε 

στόχοι μου είναι:  
 
- Η επαύξηση της διαθεσιμότητας, της ετοιμότητας  και 

της Μαχητικής Ικανότητας, 
  

- H προετοιμασία του Πολεμικού Ναυτικού ώστε να 
καταστεί ικανό να εκπληρώσει επιτυχώς όλες τις 
αποστολές που θα ανατεθούν. 
 

- Η αναθεώρηση της επιχειρησιακής σχεδίασης, 
δογμάτων και τακτικών προσαρμοσμένων στα νέα 
μέσα, όπλα και τακτικές, 



 
- Η προετοιμασία Υποδοχής των νέων μονάδων που 

αναμένεται να παραληφθούν τα επόμενα χρόνια, 
Φρεγάτες, Ελικόπτερα, Εκσυγχρονισμένα Αεροσκάφη 
Ναυτικής Επιτήρησης και υπόλοιπες μονάδες 
επιφανείας.  

 
- Η Ενάσκηση διοίκησης με ανθρωποκεντρικό 

χαρακτήρα, χρηστή, βασισμένη στο ΔΙΚΑΙΟ και στην 
πλήρη αξιοποίησή του προσωπικού, 

 
- Η ποιοτική αναβάθμιση της εκπαίδευσης, 

 
- Η βελτίωση του διακλαδικού πνεύματος συνεργασίας 

και η συνεργασία με τους λοιπούς κλάδους. 
 
 
 Κύριε Αρχηγέ του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμύνης, 
σας διαβεβαιώ ότι θα καταβάλω κάθε προσπάθεια ώστε το 
Πολεμικό Ναυτικό να συμβάλει ουσιαστικά στην αποτρεπτική 
ισχύ των Ενόπλων Δυνάμεων εκπληρώνοντας στο ακέραιο 
την αποστολή του σύμφωνα με τους νόμους και τις διαταγές 
σας. 
 
 Κύριε Υπουργέ Εθνικής Άμυνας στο πρόσωπό σας 
ευχαριστώ την ελληνική πολιτεία για την τιμή που μου 
επιφύλαξε και σας διαβεβαιώ πως το ένδοξο Πολεμικό 
Ναυτικό είναι έτοιμο να εκτελέσει στο ακέραιο την αποστολή 
του, όποτε απαιτηθεί.  
 
 
 Τον παραδίδοντα σήμερα καθήκοντα Αρχηγού Γενικού 
Επιτελείου Ναυτικού, καταξιωμένο από την επιτυχή του 
πορεία στις τάξεις του Πολεμικού Ναυτικού, και αγαπητό 
συνάδελφο, Ναύαρχο Στυλιανό Πετράκη ΠΝ, εύχομαι 
ολόψυχα προσωπική και οικογενειακή ευτυχία. 
 



 Ως ελάχιστη ένδειξη τιμής και σεβασμού προς το μεγαλείο 
του Πολεμικού Ναυτικού, κλίνω ευλαβικά το γόνυ στην 
Πολεμική μας Σημαία και στους πεσόντες νεκρούς των 
Ναυτικών αγώνων και σας καλώ να αναφωνήσουμε: 
 
 Ζήτω το Έθνος – Ζήτω το Πολεμικό Ναυτικό. 
 
 
    Αντιναύαρχος Ιωάννης Δρυμούσης ΠΝ 
 
               Αρχηγός ΓΕΝ  
 
 
 


