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 Αξιωματικοί, Υπαξιωματικοί, Στρατιώτες, Εθνοφύλακες και Πολι-
τικό Προσωπικό του Ελληνικού Στρατού,  
 
 Κατόπιν σχετικής απόφασης του ΚΥΣΕΑ παραδίδω σήμερα τα 
καθήκοντα του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Στρατού στον            
διακεκριμένο Αξιωματικό και καταξιωμένο συνάδελφο, Αντιστράτηγο 
Χαράλαμπο Λαλούση. 
 
 Στον εμβληματικό χώρο της Σχολής της Καλής Ελπίδας του Έθ-
νους, μετά από 41 συναπτά έτη στρατιωτικής υπηρεσίας,           απέρ-
χομαι στον πολιτικό βίο αφενός χαιρετώντας με σεβασμό τις ένδοξες 
πολεμικές μας Σημαίες και υποκλινόμενος με ευλάβεια στη μνήμη των 
ηρωϊκώς πεσόντων νεκρών, αλλά και των εν ειρήνη   πεσόντων στην 
εκτέλεση του καθήκοντος, αλλά και αφετέρου        ευχαριστώντας όλο-
υς αυτούς (πολιτικούς και στρατιωτικούς) που πίστεψαν σε εμένα και 
μου έδωσαν το δικαίωμα να οραματιστώ, να εργαστώ και να φθάσω 
μέχρι εδώ. Μα πάνω απ΄ όλα                     ευχαριστώντας το Θεό που 
με ευλόγησε να έχω αυτή τη διαδρομή. 
 
 Αισθάνομαι τυχερός και υπερήφανος για την τιμή να           υπη-
ρετήσω την Πατρίδα μέσω του θεσμού του Αρχηγού του Γενικού Επι-
τελείου του Στρατού Ξηράς, σε εποχές που η αξία της χερσαίας συνισ-
τώσας της στρατιωτικής ισχύος της χώρας καλείται να σταθεί, μαζί με 
τους    άλλους συντελεστές αυτής, στο ύψος που οι          διεθνοπολιτι-
κές συνθήκες επιβάλουν, καθόσον ο ρόλος της στην εδαφική ακεραιό-
τητα της πατρίδας είναι κυρίαρχος, κάτι που μέχρι τώρα έχει στεφθεί 
με επιτυχία. 
 
 Την, ανά τους αιώνες, πορεία της Πατρίδας μας, ελάχιστες περι-
όδους χαρακτήριζαν συνθήκες γαλήνης και ησυχίας. Και       σήμερα  
υποχρεώνεται να διαβεί ατραπούς με εχέγγυα, μεταξύ των άλλων, την 
εγρήγορση, την επιχειρησιακή ετοιμότητα, αρτιότητα,           χρηστικό-
τητα και αποφασιστικότητα του Στρατού Ξηράς αλλά και των λοιπών 
Κλάδων των Ενόπλων μας Δυνάμεων.   
 
 Προς τούτο, η επιχειρησιακή επαγρύπνηση, η διατήρηση της 
υψηλής ετοιμότητας, η υψηλή εκπαίδευση, η ανανέωση και          ανα-
βάθμιση των μέσων, οι έξυπνες επιχειρησιακές λύσεις και     προβο-
λές, η συναδελφικότητα, η σφυρηλάτηση των μεταξύ σας       ψυχικών 
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δεσμών και η παρακαταθήκη της ένδοξης ιστορικής       διαδρομής του 
Στρατού μας δέον είναι πάντοτε ο οδοδείκτης σας.  
 
 Σας ευχαριστώ θερμά διότι σταθήκατε πιστοί συμπαραστάτες 
μου στο όραμα της συνέχισης αυτής της ιστορικής διαδρομής του 
Στρατού Ξηράς, με υψηλό ηθικό, πίστη στις   παραδόσεις, με      αφο-
σίωση στο καθήκον, ευσυνειδησία, εργατικότητα, αυταπάρνηση και      
καθημερινές υπερβάσεις, και σας συγχαίρω όλως ιδιαιτέρως για το α-
ξιέπαινο έργο το οποίο επιτελέσθηκε. Έργο που έδωσε   περισσότερη 
ώθηση στην επιχειρησιακή ετοιμότητα με αύξηση και συνεχείς ασκήσε-
ις διαφόρων τύπων σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του ελλαδικού  χώρο-
υ, ενεργοποίηση πλέον και χρήση μέσων που αποτελούν σοβαρούς 
πολλαπλασιαστές ισχύος για τις Ένοπλες   Δυνάμεις, βελτίωση της 
εκπαίδευσης με σύγχρονες μεθόδους       τακτικής εξομοίωσης, εφαρ-
μογή κατάλληλου οικονομικού ελιγμού έτσι ώστε να τεθούν οι βάσεις 
για   προμήθειες, αναβαθμίσεις      μέσων και βελτίωση των συνθηκών 
διαβίωσης όλων μας. 
 
 Σας προτρέπω να συνεχίσετε τις προσπάθειες ώστε να         δια-
τηρηθεί υψηλή η τιμή, η εμπιστοσύνη και η εκτίμηση με την    οποία 
μας περιβάλλει ο Ελληνικός λαός και να συμβάλετε με       αποφασισ-
τικότητα εις τη διατήρηση του αισθήματος ασφάλειας του   Έθνους.   
 
 Πάντα διατυμπάνιζα στις επαφές μου μαζί σας, ότι θέλω να σας 
κοιτώ στα μάτια γιατί είμαι ένας από εσάς και να σας μιλάω    χωρίς να 
ντρέπομαι. Αυτό κάνω και σήμερα και σας δηλώνω ότι   κάναμε μαζί 
αρκετά πράγματα, δεν τα ολοκληρώσαμε όλα, αλλά   σίγουρα και σε  
αυτά βάλαμε τις βάσεις. Συνεχίστε με το ίδιο όραμα και όρεξη για το 
καλό της Πατρίδας και του Έθνους μας, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο. 
   
 Διακατεχόμενος από αισθήματα συγκίνησης και ιδιαίτερα     υπε-
ρήφανος για την ευθύνη και την τιμή να ηγηθώ του Ελληνικού Στρατού, 
εύχομαι ολόψυχα στο παραλαμβάνοντα Αρχηγό κάθε    τύχη, να συνε-
χίσει με ευλογία και επιτυχία το Έργο όλων των      προκατόχων του, 
εξαντλώντας τη θητεία που η θεσμικότητα της   Πολιτείας παρέχει στο 
αξίωμά του.   
 
 Με τη βοήθεια του Θεού και υπό τη σκέπη του προστάτη μας Αγ. 
Γεωργίου, ευχόμενος   επιτυχία εις τα έργα της ειρήνης, και εάν η     
Πατρίδα κινδυνεύσει, τύχη αγαθή και δόξα εις τα πεδία των  μαχών, 
σας καλώ να αναφωνήσουμε 
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Ζήτω το Έθνος  
Ζήτω ο Ελληνικός Στρατός                                                

                                       Στρατηγός Γεώργιος Καμπάς 
                                                                  Αρχηγός  

 


