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ΔΙΑΤΑΓΗ ΑΡΧΗΓΟΥ ΓΕΝ
ΘΕΜΑ : Παράδοση Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Ναυτικού
ΣΧΕΤ : Υπ΄αριθμ. 2/Σ.1ης /16-1-2017 Απόφαση ΚΥΣΕΑ
Σε εκτέλεση σχετικής απόφασης ΚΥΣΕΑ, παραδίδω σήμερα
καθήκοντα Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, στον Αντιναύαρχο Νικόλαο
Τσούνη ΠΝ, καταξιωμένο και αγαπητό συνάδελφο, ο οποίος αναλαμβάνει την
Ηγεσία του Πολεμικού Ναυτικού, σε μία εποχή δημοσιονομικών περιορισμών,
σημαντικών προκλήσεων στην ευρύτερη περιοχή μας, που απαιτούν ένα
ισχυρό Ναυτικό με συνεχή παρουσία στην Ανατολική Μεσόγειο.
Η διοίκησή μου βασίστηκε στο τρίπτυχο, Όραμα, στρατηγικός
σχεδιασμός και επίτευξη θεσμικών αλλαγών και όχι απλά στη διαχείριση μιας
κατάστασης.
Πάντοτε πίστευα στην αστείρευτη δύναμη που έχει το Ναυτικό, και
πηγάζει από το διαχρονικό ήθος του, την προσήλωση στην Αποστολή, το
δέσιμο με την θάλασσα, τις ελληνικές ανθρώπινες αρχές και αξίες, τις
παραδόσεις του, και την τοποθέτηση του ανθρώπου και της πατρίδας στο
κέντρο όλων των δράσεων.
Με αυτά τα δεδομένα είναι αυτονόητο ότι η Διοίκησή μου έπρεπε να
είναι ανθρωποκεντρική. Για το λόγο αυτό έθεσα από την αρχή, ως βασικούς
στόχους, την αξιοκρατία, την επιβράβευση της αριστείας, την ενίσχυση του
αισθήματος δικαίου, την εμπιστοσύνη του προσωπικού προς την Διοίκηση,
την αξιοποίηση του προσωπικού, χωρίς αποκλεισμούς, με βάση τις
δυνατότητες και τα επιτεύγματά του, τη μέριμνα για το προσωπικό και την
άμεση επικοινωνία μου με τη βάση. Ενισχύθηκε η μέριμνα προσωπικού μέχρι
του σημείου να μην επηρεάζεται αρνητικά η επιχειρησιακή ικανότητα του
στόλου, όπως επίσης βοηθήθηκαν και προστατεύθηκαν οι αδύνατοι χωρίς να
παραβιάζεται η αξιοκρατία.
Ως υποχρέωση προς τον ελληνικό λαό, που κάνει θυσίες και έχει
εμπιστοσύνη στον Στόλο του, άλλος βασικός στόχος μου ήταν η βέλτιστη
εκμετάλλευση των διαθέσιμων πιστώσεων, για την διατήρηση της μαχητικής
ικανότητας του στόλου μας, με την συντήρηση και επισκευή του υλικού και
την εκπαίδευση του προσωπικού μας. Φροντίσαμε ο Στόλος να βγαίνει στην

θάλασσα για να εκπαιδεύεται και να επιχειρεί, για να υπερασπίζεται τα εθνικά
συμφέροντα αλλά και να γίνεται σώφρονα χρήση των μέσων, ώστε να έχομε
επιχειρησιακά πλοία για τα επόμενα έτη.
Παράλληλα επιδιώχθηκε η ενίσχυση των δεσμών του Πολεμικού
Ναυτικού με την κοινωνία, τόσο μέσω της κοινωνικής προσφοράς, όπως η
διαχείριση του προσφυγικού, όσο και με την συνεχή εξωστρέφεια με
παραγωγικούς, ακαδημαϊκούς, δημόσιους, τοπικούς φορείς και άλλους.
Οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Πολιτική Ηγεσία που μου
εμπιστεύθηκε την τύχη του Πολεμικού Ναυτικού, αναθέτοντάς μου την τόσο
καταξιωμένη θέση του Αρχηγού του Πολεμικού Ναυτικού.
Στο δύσκολο αυτό έργο είχα τη συνδρομή της Πολιτείας, μέσω του
Υπουργού Εθνικής Άμυνας και του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άμυνας,
που ήταν κοντά στο Πολεμικό Ναυτικό και ότι αυτό αντιπροσωπεύει. Επίσης
είχα τη συνδρομή και του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ. Τους ευχαριστώ όλους, διότι
έδωσαν λύσεις εκεί που οι αρμοδιότητες του ΓΕΝ έφθαναν στα όρια τους.
Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους απερχόμενους
Αρχηγούς ΓΕΣ και ΓΕΑ, για την εξαιρετική συνεργασία, την ειλικρινή σχέση
που είχαμε, με αντίκτυπο στην εμπέδωση της διακλαδικότητας, την αύξηση
της αποδοτικότητας των ΕΔ και την επίτευξη οικονομιών κλίμακας.
Στους ανθρώπους του Πολεμικού Ναυτικού όλων των βαθμών και
όλων των ειδικοτήτων θα ήθελα να αποστείλω ένα ΒΥΡΩΝ ΖΕΥΣ, για το ζήλο
και την αυταπάρνηση που επιδεικνύετε στην υπηρεσία της πατρίδας και του
συνανθρώπου μας. Το έργο σας αποτελεί τον ύψιστο φόρο τιμής στους
πεσόντες μας, που έδωσαν τη ζωή τους στην ειρήνη και στον πόλεμο, πιστοί
στον όρκο τους, τις αξίες και τις παραδόσεις του Πολεμικού Ναυτικού.
Επιπρόσθετα, θα ήθελα να τονίσω τη βοήθεια και τη συνδρομή της
ναυτιλιακής κοινότητας, των βιομηχάνων, επιχειρηματιών αλλά και απλών
πολιτών στην υποστήριξη του Στόλου και των εγκαταστάσεων του ΠΝ, τους
οποίους και ευχαριστώ, οι οποίοι συνέδραμαν το Πολεμικό Ναυτικό με τη
πολύτιμη εμπειρία και τεχνογνωσία τους και κυρίως με εργασία, υλικά και
πιστώσεις στο μέτρο του δυνατού.
Τέλος αισθάνομαι επιτακτική την ανάγκη να ευχαριστήσω το Θεό γιατί
με αξίωσε να τοποθετηθώ στην θέση του Αρχηγού ΓΕΝ, με βοήθησε να
παραμείνω πιστός στις αρχές και αξίες μου, αλλά και να ζήσω μία
σταδιοδρομία για την οποία είμαι ευγνώμων. Σε αυτή την σταδιοδρομία είχα
πάντοτε την υποστήριξη της οικογένειας μου, που έδειχνε αμέριστη
κατανόηση στις ιδιαιτερότητες, που έχει η ζωή στο Πολεμικό Ναυτικό.
Αναλογιζόμενος τη δυσκολία των καιρών και το δυσανάλογο βάρος
που καλείται να σηκώσει ο νέος Αρχηγός, θέτω εαυτόν στη διάθεσή του, ως
απλός ναύτης, θέλοντας να περάσω το μήνυμα ότι κανένας δεν περισσεύει,
τόσο στο Ναυτικό αλλά και στη κοινωνία μας, και απαιτείται εθνική
συστράτευση, ομοψυχία και συνεννόηση σε όλα τα επίπεδα.

Στον νέο Αρχηγό εύχομαι ολόψυχα να οδηγήσει το Ναυτικό σε
υψηλότερα επίπεδα και ο Άγιος Νικόλαος να είναι πάντοτε στην πλώρη του.
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