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ΚΥΣΕΑ

1.
Παραλαμβάνω σήμερα τα καθήκοντα του Αρχηγού Στόλου από τον
Αντιναύαρχο Σ. Πετράκη ΠΝ. Κύριε Αρχηγέ, σας ευχόμαστε όλοι δύναμη και κάθε
επιτυχία στα νέα σας καθήκοντα.
2.
Ο Στόλος υπάρχει, στελεχώνεται, συντηρείται και εξοπλίζεται, εκπαιδεύεται
και επιχειρεί ώστε να προβάλει και επιβάλει την βούληση του έθνους. Με αφετηρία
την ικανότητα ανάπτυξης και εφαρμογής αποτελεσματικής ναυτικής ισχύος, παρέχει
επιλογές δράσης προς επίτευξη πολιτικών στόχων μέσω της ανατεθείσας αποστολής.
Οι όποιες αδυναμίες περιορίζουν το εύρος των επιλογών και αυξάνουν τον βαθμό
επικινδυνότητας. Στην θάλασσα αυτό μεταφράζεται σε ιδρώτα και αίμα. Όμως όλοι φίλοι και αντίπαλοι - πρέπει να γνωρίζουν ότι για εμάς, η αξιοπρέπεια του έθνους, το
δίκαιο των θέσεων μας και η ηθική μας υπεροχή, η πίστη και η θέλησή μας, η μακρά
παράσταση και παράδοση νίκης του Πολεμικού Ναυτικού, η εμπιστοσύνη στην
ναυτική μας αντίληψη και ικανότητα, αυτές κυρίως προσδιορίζουν το τι μπορούμε να
κάνουμε και όχι οι αριθμοί.
3.
Οι προσδοκίες που αυτονόητα έχουν οι Έλληνες από τον Στόλο τους,
επιβάλλουν στον Αρχηγό την έκφραση αλήθειας προς όλους, την διατύπωση και
απαρέγκλιτη εφαρμογή θεωρίας νίκης, την ουσιαστική μέριμνα για τα πληρώματα και
την ενεργοποίηση κάθε διαθέσιμου πόρου προς εκπλήρωση της αποστολής.
4.
Αισθάνομαι υπερήφανος που στέκομαι μπροστά σε τέτοια πληρώματα.
Έχουμε συμπλεύσει, συνασκηθεί και συνεπιχειρήσει στο Αιγαίο και αλλού. Μαζί
λοιπόν, εκμεταλλευόμενοι το ήδη συντελεσμένο έργο, θα εστιάσουμε:
α.
Στην ενίσχυση της επιχειρησιακής μας αποτελεσματικότητας με τα
δεδομένα που σήμερα έχουμε. Σε αυτόν τον στόχο αναγνωρίζω την βούληση των
λοιπών Μεγάλων Διοικήσεων του ΠΝ να στηρίξουν το έργο μας και τιμώ τις
προσπάθειες τους.

β.
Στην ενίσχυση του μαχητικού πνεύματος, με οδηγό το σημαίνον,
εδραιώνοντας αντίληψη δικαιοσύνης και διασφαλίζοντας προσωπική και
επαγγελματική ανάπτυξη για τα πληρώματά μας.
γ.
Στην προδιαγραφή και συν-διαμόρφωση ευνοϊκών όρων
επιχειρήσεων του αύριο. Ο Στόλος δεν προκύπτει εξ αίφνης. Απαιτείται λοιπόν να
έχουμε στραμμένο το βλέμμα στον ορίζοντα. Αναμένω από όλους να εκφράζονται
ελεύθερα, χωρίς δισταγμό, αφού η νίκη αποτελεί κότινο της προσπάθειας όλων μας.
5.
Κύριοι Διοικητές, Κυβερνήτες και πληρώματα. Όταν δώσαμε τον όρκο μας
βαπτιστήκαμε στην αντίληψη προσφοράς στο έθνος. Η πραγματικότητα πολλές
φορές μας εκτρέπει από το ιδανικό και μας βαραίνει με αμαρτίες. Σας καλώ να
αγωνιστούμε μαζί, να ενισχύσουμε τις αρετές μας, να υπερβούμε τις αδυναμίες μας
για να επιβάλλουμε με την φήμη μας και όποτε χρειαστεί με τα όπλα μας την θέληση
του έθνους στις θάλασσες που η ελληνική ψυχή γεννήθηκε και γέννησε.
Καλό μας ταξίδι και ο Άγιος Νικόλαος στην πλώρη μας.
Ακριβές Αντίγραφο
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