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ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ 

ΑΡΧΗΓΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ 

ΤΗΣ 10ης ΜΑΪΟΥ 2021 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

 

            Αξιωματικοί, Υπαξιωματικοί, Στρατιώτες, Εθνοφύλακες, και 

Πολιτικό προσωπικό του Στρατού Ξηράς. 

 

         Πιστοί στις παραδόσεις μας, με ευλάβεια και πίστη στο Θεό, 

τιμούμε σήμερα τον προστάτη μας Άγιο, τον «θεῖο ἀριστεύσαντα» τον 

«ἀστέρα τὸν πολύφωτο»: Τον Μεγαλομάρτυρα Άγιο Γεώργιο τον 

Τροπαιοφόρο. 

 

Γιος επιφανούς στρατιωτικού, ο Άγιος Γεώργιος αναδείχθηκε, από 

πολύ νεαρή ηλικία, σε άριστο αξιωματικό του Ρωμαϊκού Στρατού, χάρη 

στα πλούσια στρατιωτικά του προσόντα και στη ζηλευτή πολεμική του 

δράση. Έχοντας ανέλθει σε σύντομο χρονικό διάστημα στο βαθμό του 

Χιλίαρχου, είχε μπροστά του ένα λαμπρό μέλλον, το οποίο δεν δίστασε 

να θυσιάσει για χάρη του Χριστιανισμού.  

 

Υπερασπιζόμενος με γενναιότητα και αυταπάρνηση τα ιδεώδη της 

πίστης του, υποβλήθηκε επί της εποχής του Διοκλητιανού σε φρικτά 

βασανιστήρια, τα οποία αντιπαρήλθε με αξιοθαύμαστη αντοχή και 

καρτερία. Ο δι’ αποκεφαλισμού θάνατός του, στις 23 Απριλίου του 303 

μ.Χ., ενέπνευσε θάρρος και ενδυνάμωσε την πίστη πλήθους Χριστιανών, 

εξασφαλίζοντάς Του περίοπτη θέση ανάμεσα στους πρωτοπόρους 

μάρτυρες της Χριστιανοσύνης.  
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Η μετά θάνατο θαυματουργός παρέμβασή Του έχρισε τον 

«καλλίνικο» Γεώργιο ως τον Άγιο των στρατιωτικών Τον καθιέρωσε στη 

συνείδηση όλων ως «των αιχμαλώτων ελευθερωτής και των πτωχών 

υπερασπιστής».  

 

Την θέση Του ως προστάτη του Στρατού, ο Άγιος Γεώργιος την 

κέρδισε επάξια: Γενναίος στρατιώτης, έντιμος αξιωματικός και δίκαιος, 

αποτελεί το υπόδειγμα για όλους εμάς που επικαλούμενοι τη βοήθεια και 

τη στήριξή Του, προσπαθούμε σε όλη μας τη ζωή να «διάγουμε εν γένει 

ως πιστοί και φιλότιμοι στρατιώτες». 

 

 Η αγία Του μορφή έγινε πολλές φορές ορατή στις επάλξεις των 

φρουρίων, στις πολεμίστρες των πύργων, στα ταμπούρια του 1821, στα 

χαρακώματα της Πίνδου και στις στοές των οχυρών της Μακεδονίας και 

της Θράκης. Κόσμησε τα λάβαρα και τις σημαίες των Ελλήνων από την 

Επανάσταση του 1821 μέχρι τις μέρες μας. Πολέμησε μαζί μας , σε όλους 

τους αγώνες του Έθνους «τέμνων τοὺς ἐχθρούς ἐν μάχαις».  

 

Η ανακήρυξή του ως προστάτη του Στρατού Ξηράς, το 1864, ήταν 

απλώς το τυπικό μέρος μιας ήδη εδραιωμένης πεποιθήσεως. Αποτελεί 

έως σήμερα τον πολύτιμο συμπολεμιστή μας, τον «ἔνδοξο λέοντα» 

παραστάτη μας, και τον «τοῦ Χριστοῦ ὁπλίτη» που φυλάει την τιμή, την 

αξιοπρέπεια και την ελευθερία μας.  

 

Ο φετινός εορτασμός του προστάτη Αγίου μας συμπίπτει με τη 

επέτειο των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση του 
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«ευφρόσυνου» 1821, η οποία στη συνείδηση του Έθνους έλαβε θρυλικές 

διαστάσεις, ενέπνευσε τις επόμενες γενεές των Ελλήνων για διαδοχικούς 

απελευθερωτικούς αγώνες και σε καιρούς δοκιμασίας τις εμψύχωσε για 

καρτερία και εθνική αυτοπεποίθηση. 

 

Επιπλέον το 2021 ο Ελληνικός Στρατός συμπληρώνει 200 χρόνια 

ιστορίας, καθώς το πρώτο ελληνικό τακτικό σώμα συγκροτήθηκε από τον 

Αλέξανδρο Υψηλάντη, στις 3 Μαρτίου 1821. Μέσα σε αυτά τα 200 

χρόνια, ο στρατευμένος ανθός του Έθνους, κατέβαλε βαρύτατο φόρο 

αίματος στα πεδία των μαχών για την τιμή, την αξιοπρέπεια και την 

ελευθερία της πατρίδας μας. Οι νεκροί, οι τραυματίες και οι αγνοούμενοι 

Έλληνες μαχητές, Αξιωματικοί και οπλίτες, ξεπερνούν τις 125.000.  

 

Αξιωματικοί, Υπαξιωματικοί, Στρατιώτες, Πολιτικό Προσωπικό, 

Εθνοφύλακες και Έφεδροι του Στρατού Ξηράς,  

 

Σήμερα, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, καλούμαστε να 

αντεπεξέλθουμε σε ένα πλήθος προκλήσεων. Η απόλυτη ρευστότητα 

που χαρακτηρίζει τη διεθνή γεωπολιτική σκηνή στην περιοχή μας, η 

πάγια και συστηματική υπονόμευση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της 

Πατρίδας μας, η μεταναστευτική κρίση με τις συνεχείς εξάρσεις που 

παρουσιάζει και η απαίτηση της αποτελεσματικής συνδρομής μας στη 

συντονισμένη υπεράσπιση των χερσαίων και θαλάσσιων συνόρων της 

χώρας με συνεχή  παρουσία  σε  όλο  τον  Ελλαδικό  χώρο, έχουν θέσει 

τον Ελληνικό Στρατό σε κατάσταση διαρκούς ετοιμότητας, στο πλαίσιο 

των ενιαίων οδηγιών και κατευθύνσεων του ΓΕΕΘΑ.  
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Για την αντιμετώπιση όλων αυτών των σύγχρονων προκλήσεων, η 

Ελληνική Πολιτεία την τελευταία περίοδο έχει καταβάλλει ιδιαίτερα 

σοβαρές προσπάθειες για την αναβάθμιση των Ενόπλων Δυνάμεων,        

με την ενίσχυση και ανανέωση του προσωπικού, καθώς και την 

ολοκλήρωση μεγάλων και σημαντικών εξοπλιστικών προγραμμάτων. 

 

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της ειρήνης, ο Στρατός παρέχει 

καθοριστική συνδρομή στον τομέα της πολιτικής προστασίας, για την  

ανακούφιση του πληθυσμού από φυσικές καταστροφές, καθώς και με 

υγειονομική υποστήριξη και αεροδιακομιδές, αλλά και για την 

αντιμετώπιση του μεταναστευτικού προβλήματος. 

 

Επιπρόσθετα, η αόρατη απειλή της πανδημίας του νέου κορονοϊού 

απαιτεί να λάβουμε όλα τα αναγκαία μέτρα πρόληψης κατά της 

μετάδοσης της νόσου, στη βάση των αντίστοιχων οδηγιών των αρμόδιων 

κρατικών φορέων, προκειμένου να αναδειχθούμε νικητές απέναντι σ’ 

έναν πρωτόγνωρο εχθρό. 

 

Αξίζει ιδιαίτερα να αναφέρω ότι και στην αντιμετώπιση αυτής της 

πανδημίας, το υγειονομικό προσωπικό του Στρατού έδειξε αυταπάρνηση, 

υπερέβαλε εαυτόν και στήριξε άοκνα και αγόγγυστα την Πολιτεία στο 

δύσκολο έργο της, εξακολουθώντας ακόμα και αυτήν την ώρα να 

εργάζεται νυχθημερόν. Για τους λόγους αυτούς, οφείλω από αυτήν την 

θέση να τους εκφράσω τις απεριόριστες ευχαριστίες μου.  

 

 Όλα αυτά, αποτέλεσαν και αποτελούν την αιτία για την οποία οι 

Ένοπλες Δυνάμεις και ο Στρατός Ξηράς απολαμβάνουν τεράστιας 
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αποδοχής από τον Ελληνικό λαό, η ευγνωμοσύνη του οποίου 

αποτυπώνεται μέσα από τις αναρίθμητες δωρεές του προς τις Ένοπλες 

Δυνάμεις και το Στρατό Ξηράς όχι μόνο μεγάλων και επώνυμων 

δωρητών, αλλά και μικρών ανώνυμων Ελλήνων οι οποίοι προσφέρουν 

ακόμη και το υστέρημά τους. 

 

Με την ευκαιρία του σημερινού εορτασμού και αντλώντας πίστη και 

δύναμη από το παράδειγμα του Προστάτη μας, Μεγαλομάρτυρα Αγίου 

Γεωργίου, καλώ όλους:   

 

Να εμπνευστούμε από το ένδοξο ιστορικό παρελθόν της Πατρίδας 

μας και να αναλογιστούμε το χρέος μας έναντι του πλήθους των ηρώων, 

που έπεσαν στα πεδία των μαχών υπερασπιζόμενοι τα ιδανικά της. 

 

Να εργαστούμε αγόγγυστα, στηριζόμενοι στο φιλότιμο, στο ήθος, στο 

μεράκι, στην αισιοδοξία, στη νικηφόρο στάση και στην καινοτόμο σκέψη, 

προκειμένου να επαυξήσουμε τη μαχητική - αποτρεπτική ικανότητα του 

Στρατού μας, διατηρώντας τον ως την ισχυρή χερσαία  συνιστώσα της 

Διακλαδικής Δύναμης.  

 

Να επιδείξουμε καρτερία και ανθεκτικότητα σε οποιαδήποτε νέα 

πρόκληση κληθούμε να αντιμετωπίσουμε.    

 

Να φανούμε αντάξιοι των προσδοκιών του ελληνικού λαού, 

συνεχίζοντας να αποτελούμε αξιόπιστο εγγυητή του αισθήματος 

ασφάλειας και της αξιοπρέπειάς του. 
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Και τέλος, διατηρώντας αναλλοίωτο τον χαρακτήρα του Έλληνα 

μαχητή, που όσο μεγαλύτερες δυσκολίες αντιμετωπίζει τόσο περισσότερο 

θωρακίζεται, να δώσουμε υπόσχεση για νέες επιτυχίες και θριάμβους σε 

όλα τα πεδία.  

 

Επικαλούμενος, για άλλη μια φορά, τη χάρη του Προστάτη μας Αγίου 

Γεωργίου και πεπεισμένος ότι θα ανταποκριθούμε με επιτυχία στην 

υψηλή αποστολή μας, με βάση το διαχρονικό συμβόλαιο χρέους και τιμής 

που έχουμε συνάψει, σας καλώ να αναφωνήσουμε: 

 

                                          Ζήτω το Έθνος! 

                                          Ζήτω ο Ένδοξος Ελληνικός Στρατός! 

 

Αντιστράτηγος Χαράλαμπος Λαλούσης 

    Αρχηγός  


