
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ 
ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΟΣ ΑΡΧΗΓΟΥ ΓΕΣ  

ΤΗΣ 25ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023 
 

 Αξιωματικοί, Υπαξιωματικοί, μαθητές των 
παραγωγικών Σχολών, Στρατιώτες, Εθνοφύλακες 
και Πολιτικό Προσωπικό του Στρατού Ξηράς,  
 

 Με απόφαση του ΚΥΣΕΑ  και μετά από τρία 
χρόνια ως Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου 
Στρατού, απέρχομαι σήμερα από την ενεργό 
υπηρεσία, παραδίδοντας τα καθήκοντά μου στον 
καταξιωμένο Αντγο Άγγελο Χουδελούδη.       
 

Αισθάνομαι ιδιαίτερα συγκινημένος αλλά και 
υπερήφανος, που ο κύκλος της σταδιοδρομίας μου 
στις τάξεις του Στρατού Ξηράς κλείνει εδώ ακριβώς 
όπου πριν 43 χρόνια ξεκίνησε, στη Σχολή των 
Ευελπίδων, που είχα και την τιμή να διοικήσω, «τη 
δεξαμενή Ηρώων...τη δεξαμενή της αρετής» όπως 
την αποκαλούσε ο αείμνηστος Πρόεδρος της 
Ελληνικής Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τσάτσος.  
 

Σήμερα, παραδίδοντας τα καθήκοντά μου, 
αισθάνομαι πλήρης, γεμάτος ευγνωμοσύνη για όσα 
βίωσα και ικανοποίηση για τη δέσμευση και την 
αφοσίωση που επέδειξα μπροστά στην ευθύνη μιας 
ιδιαίτερα κρίσιμης περιόδου. Ευχαριστώ την 
πολιτική ηγεσία της Χώρας και του Υπουργείου 
Εθνικής Άμυνας και ειδικά τον κύριο Πρωθυπουργό 
που μου εμπιστεύτηκε για τρία χρόνια το ύπατο 
αυτό αξίωμα. Η ανάθεση των καθηκόντων του 
Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Στρατού, αποτελεί 
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την ύψιστη επαγγελματική καταξίωση και 
αναγνώριση για έναν Αξιωματικό.  
 

Θέλω να σας διαβεβαιώσω, επίσης, ότι 
αισθάνομαι απόλυτα   ικανοποιημένος, διότι  κατά 
την θητεία μου, αφενός συνεχίστηκε το έργο των 
προκατόχων μου, αφετέρου προσδιορίσθηκαν 
καινούργιοι στόχοι που είτε ήδη έχουν επιτευχθεί, 
είτε βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο 
υλοποίησης. Η πρόοδος που πραγματοποιήθηκε 
οδήγησε στην αύξηση της μαχητικής ισχύος του 
Στρατού Ξηράς, στην ισχυροποίηση της 
αποτρεπτικής ικανότητας, στην ενδυνάμωση του 
ρόλου  του στο διεθνές  περιβάλλον, αλλά και στη 
βελτίωση των συνθηκών ασφαλείας και διαβίωσης 
του προσωπικού. 

 

Αυτή, άλλωστε, είναι και η πρόκληση σε κάθε 
αλλαγή καθηκόντων του  Αρχηγού του Γενικού 
Επιτελείου Στρατού, να διαδέχονται ηγέτες, που 
παραλαμβάνουν με ευλάβεια στα χέρια τους ένα 
έργο, το οποίο θα πιστέψουν, θα τιμήσουν και, στη 
συνέχεια, θα ενισχύσουν. Κι όταν φτάσει η στιγμή, 
να παραδώσουμε «τη σκυτάλη», θα το κάνουμε 
υπερήφανα, γνωρίζοντας πως επιτελέσαμε το 
χρέος μας με ψυχή.  

 

Για τους παραπάνω λόγους, θεωρώ καθήκον 
μου να ευχαριστήσω όλους τους προκατόχους μου 
για το σπουδαίο έργο που αυτοί επιτέλεσαν, 
υπηρετώντας το δικό τους όραμα, ανάλογα με τις 
συνθήκες της εποχής τους. Ευχαριστώ επίσης 
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όλους τους απόστρατους συναδέλφους, για το 
γεγονός ότι υπήρξαν οι δάσκαλοι που μας δίδαξαν 
την έννοια του καθήκοντος και του χρέους και 
αποτέλεσαν λαμπρά παραδείγματα για όλους εμάς 
τους νεότερους, αλλά και για όλα όσα προσέφεραν 
στον Στρατό και στην Πατρίδα μας.  

 

Σε όλη μου τη θητεία, έστρεψα και διατήρησα 
συνειδητά το βλέμμα μου προς τα εμπρός και πάντα 
κύρια προσπάθειά μου ήταν να συμβάλω στον 
εκσυγχρονισμό και στη διαμόρφωση του μέλλοντος 
του Στρατού Ξηράς. 
 

Αισθάνομαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος, γιατί 
εργασθήκαμε με φιλότιμο και μεράκι, καινοτόμο 
σκέψη και με την πεποίθηση ότι μαζί μπορούμε να 
αντιμετωπίσουμε και τις μεγαλύτερες προκλήσεις, 
εκπληρώσαμε ένα δύσκολο και ταυτόχρονα εθνικά 
σημαντικό έργο, βάζοντας πάντα πρώτα το «εμείς» 
και όχι το «εγώ». Γι’ αυτό και οφείλω να σας 
ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου. Ό,τι 
καταφέραμε μαζί, το κατορθώσαμε, όχι επειδή είναι 
εύκολο, αλλά επειδή ακριβώς είναι δύσκολο, επειδή 
στο μυαλό και την καρδιά μας βάλαμε «πάνω από 
όλα την Πατρίδα μας».  

 

Η Ελλάδα μας…..«Ένα πέτρινο ακρωτήρι στη 
Μεσόγειο, που δεν έχει άλλο αγαθό παρά τον 
αγώνα του λαού της, τη θάλασσα, και το φως του 
ήλιου» σύμφωνα με τον Γιώργο Σεφέρη. 
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Είμαι υπερήφανος που διετέλεσα Αρχηγός του 
Γενικού Επιτελείου Στρατού για τρία χρόνια και 
ανάλωσα όλες μου τις δυνάμεις στην υλοποίηση του 
οράματός μου, έχοντας ως πρώτο μέλημα τη 
μέριμνα για τον άνθρωπο, που αποτελεί πάντοτε 
την ύψιστη αξία, την κινητήρια δύναμη για κάθε 
προσπάθεια. Για αυτό και το 2023 το 
χαρακτηρίσαμε ως έτος υγείας, άθλησης και 
υγιεινούς διατροφής του προσωπικού, 
αποδεικνύοντας εμπράκτως πως το ανθρώπινο 
δυναμικό μας είναι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος 
και της μέριμνάς μας.  

 

Προς αυτήν την κατεύθυνση, θα ήταν 
παράλειψη να μην αναφέρω το τεράστιο έργο που 
έγινε και αφορά στις συνθήκες διαβίωσης του 
προσωπικού μας, με τη βελτίωση των 
εγκαταστάσεων των στρατοπέδων και με την 
κατασκευή οικημάτων στέγασης, ξενώνων, 
βρεφονηπιακών σταθμών και τη βελτίωση των 
λεσχών, των πρατηρίων και των ΚΑΑΥ.  

 

Ιδιαίτερα σημειώνω την κατασκευή των νέων 
φυλακίων στη Γαύδο, στη Στρογγύλη, στους 
Οθωνούς και το Επιτηρητικό Φυλάκιο 5 στη Βύσσα 
του Β. Έβρου, την ηλεκτροδότηση ορισμένων και 
την επαύξηση των δυνατοτήτων επιτήρησης των 
φυλακίων με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, 
αλλά και την ανακαίνιση του μεγαλύτερου αριθμού 
αυτών, γιατί πάντα πίστευα ότι αυτοί που 
υπηρετούν στις ακριτικές περιοχές πρέπει να έχουν 
τις καλύτερες συνθήκες διαβίωσης. Έτσι 
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εκφράζουμε το ελάχιστο «ευχαριστώ» στους ακρίτες 
μας. 

 

Όσον αφορά στην επιχειρησιακή ετοιμότητα, 
αξίζει να αναφέρω τη βελτίωση του συστήματος 
διοίκησης και έλεγχου, με την αναβάθμιση των 
χώρων και των επικοινωνιακών δυνατοτήτων   όλων 
των ΚΕΠΙΧ, καθώς και την κατασκευή μεγάλου 
αριθμού κωλυμάτων και έργων οχύρωσης.          
 

Βελτιώσαμε την ποιότητα ζωής και την 
ασφάλεια κίνησης του προσωπικού μας, 
εξοπλίζοντας τις Μονάδες με μεγάλο αριθμό  
σύγχρονων  λεωφορείων και οχημάτων.  
 

Επιπλέον, αναβαθμίσαμε σημαντικά τη 
λειτουργία, τον ιατρικό εξοπλισμό  και τις υποδομές  
των Στρατιωτικών Νοσοκομείων.  
 

Ενισχύσαμε τις διεθνείς συνεργασίες με άλλες 
χώρες, πραγματοποιώντας ένα μεγάλο αριθμό 
ασκήσεων - συνεκπαιδεύσεων με συμμαχικούς 
στρατούς και εταίρους για πρώτη φορά, οι οποίες 
ήταν αμοιβαία επωφελείς και προέβαλαν τις 
δυνατότητες του Ελληνικού Στρατού.   

 

Ολοκληρώσαμε ένα σημαντικό αριθμό 
εξοπλιστικών προγραμμάτων υψηλής τεχνολογίας, 
ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαδικασίες για έγκριση 
και χρηματοδότηση των υπολοίπων που έχουμε 
προγραμματίσει και που επαυξάνουν καταλυτικά τις 
επιχειρησιακές δυνατότητες και την τεχνολογική 
υπεροχή του Ελληνικού Στρατού.     
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Συνολικά δώσαμε ιδιαίτερη βαρύτητα στη 
Διοικητική Μέριμνα και ειδικά στη συντήρηση και 
υποστήριξη των οπλικών συστημάτων, 
βελτιώνοντας το μηχανισμό συντήρησης με 
προτεραιότητα τα στρατιωτικά εργοστάσια, 
εκποιήσαμε ένα μεγάλο αριθμό  άχρηστων υλικών, 
ενώ ακόμη εκσυγχρονίσαμε το οικονομικό – 
λογιστικό σύστημα.  

 

Ιδιαίτερη αξία έχει η αναβάθμιση που 
επιτεύχθηκε στις υποδομές και στην ακαδημαϊκή και 
στρατιωτική εκπαίδευση των Στρατιωτικών Σχολών, 
που έλαβε και διεθνή χαρακτήρα, εφόσον το 
επίπεδο του κάθε Στρατού εξαρτάται από την 
ποιότητα της παιδείας, της μόρφωσης και από τις 
ικανότητες των ηγητόρων του. 
 

Μάλιστα, αξίζει να αναφέρω ότι για να 
καλύψουμε τις μεγάλες οικονομικές ανάγκες του 
Στρατού, δεν αρκεσθήκαμε μόνο στις δυνατότητες 
του λειτουργικού προϋπολογισμού, αλλά με 
καινοτόμο σκέψη αξιοποιήσαμε σύγχρονα 
χρηματοδοτικά εργαλεία (ΕΣΠΑ, ΣΔΙΤ, ΠΔΕ) και 
προχωρήσαμε, σε συνεργασία με τις Περιφέρειες, 
στην ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων, στην αγορά 
μηχανημάτων ΜΧ, αλλά και στον εξοπλισμό των 
στρατιωτικών νοσοκομείων με σύγχρονα ιατρικά 
μηχανήματα, ενώ παράλληλα καταφέραμε τη 
μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος των κτιρίων 
μας.  
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Επιπρόσθετα, με την κατάλληλη 
ευαισθητοποίηση σε επίπεδο εθνικής ευεργεσίας, 
υπήρξε μια συγκινητική ανταπόκριση από δωρητές, 
που συνέδραμαν σημαντικά στην κάλυψη διαφόρων 
αναγκών, ως δείγμα ευγνωμοσύνης και έμπρακτης 
αναγνώρισης με υψηλό συμβολισμό, της 
συνεισφοράς του Στρατού στην άμυνα και ασφάλεια 
της Πατρίδας. Για αυτό το λόγο, τους ευχαριστώ 
θερμά και μακάρι και άλλοι να μιμηθούν την πράξη 
τους.     
 

Οι προκλήσεις που αντιμετωπίσαμε αυτά τα 
τρία χρόνια, κατά επιτυχή τρόπο, θεωρώ πως ήταν 
μοναδικές.          
 

Καταρχάς, αναφέρομαι στην αποτελεσματική 
αντιμετώπιση της υβριδικής απειλής, όταν τον 
Μάρτιο του 2020 η Χώρα μας δέχθηκε αιφνίδια, 
μαζική, οργανωμένη πίεση από μεγάλες 
μετακινήσεις πληθυσμών στα ανατολικά χερσαία 
σύνορά μας, στην περιοχή του Έβρου. Η επιτυχία 
αυτή η οποία έδωσε αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση   
στην Ελληνική κοινωνία, ήταν αποτέλεσμα άριστης 
γνώσης της περιοχής, ορθής εκτίμησης της 
κατάστασης, κατάλληλης χρησιμοποίησης των 
μέσων και ιδανικής συνεργασίας όλων των 
εμπλεκόμενων φορέων.      
 

Έπειτα, επισημαίνω την πανδημία του 
κορονοϊού, στην αντιμετώπιση της οποίας το 
υγειονομικό προσωπικό του Στρατού έδειξε 
αξιοθαύμαστη αυταπάρνηση, υπερέβαλε εαυτόν και 
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στήριξε άοκνα και αγόγγυστα την Πολιτεία στο 
δύσκολο έργο της. Για τους λόγους αυτούς, οφείλω 
από αυτήν την θέση, να εκφράσω τις απεριόριστες 
ευχαριστίες μου σε όλο το υγειονομικό προσωπικό. 
 

Στη συνέχεια, θα αναφερθώ στη 
διαμορφωθείσα κατάσταση το καλοκαίρι του 2020 
στη ΝΑ Μεσόγειο, όπου η αντίδραση ήταν άμεση και 
αποφασιστική, θέτοντας το Στρατό σε κατάσταση 
ετοιμότητας, γεγονός που συνέδραμε καθοριστικά  
στην υλοποίηση αξιόπιστης αποτροπής.  

 

Δε θα παραλείψω, μάλιστα, τη μεγαλειώδη 
παρέλαση του 2021,  κατά την επέτειο των 200 
χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση του 
«ευφρόσυνου» 1821, η οποία ενέχει ιδιαίτερα 
συμβολικό χαρακτήρα, στο βαθμό κατά τον οποίο 
παρακαταθήκη και οδηγό του έργου μας,   αποτελεί 
η ιστορική πορεία του Ελληνικού Στρατού, που 
αρχίζει με την επανάσταση του 1821 και είναι 
άρρηκτα συνδεδεμένη με την υπόσταση, τις ελπίδες 
και τους αγώνες του έθνους.   

 

Πέραν όμως του κύριου επιχειρησιακού μας 
έργου, καθοριστική υπήρξε και η συνδρομή στον 
τομέα της πολιτικής προστασίας, για την 
αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών, καθώς 
και με υγειονομική υποστήριξη και αεροδιακομιδές. 
Χαρακτηριστικά αναφέρω ότι από το 2020 μέχρι 
τέλος του 2022 τα Ε/Π της αεροπορίας Στρατού, 
εκτέλεσαν πτητικό έργο 2.500 ωρών διακομίζοντας 
1.200 ασθενείς.     
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Ειδικά, παρατηρούμε ότι τα τελευταία χρόνια 
σημειώθηκαν ακραία καιρικά φαινόμενα εξαιτίας της 
κλιματικής κρίσης, γεγονός που αναδεικνύει πόσο 
καταλυτική ήταν η συνδρομή του Στρατού, αλλά και 
πόσο σημαντική υπήρξε η διοργάνωση για πρώτη 
φορά διεθνούς άσκησης αντιμετώπισης φυσικών 
καταστροφών.         
 

Αυτό που θέλω ιδιαίτερα να τονίσω είναι πως 
ό,τι καταφέραμε μαζί τα τελευταία τρία χρόνια, 
πραγματοποιήθηκε σε ένα ανθρωποκεντρικό 
περιβάλλον, με αλληλοσεβασμό και 
αλληλοκατανόηση, υπομονή, εμπνευσμένη 
δημιουργικότητα, χαμόγελο και αισιοδοξία, βασικές 
συνιστώσες της κάθε επιτυχίας.  
 

 Μάλιστα, ύψιστη ηθική αμοιβή, αλλά και 
σημαντική αναγνώριση του έργου και της 
προσφοράς του Στρατού Ξηράς στην άμυνα και 
ακεραιότητα της Πατρίδας, αποτελεί η τιμητική 
διάκριση τον Δεκέμβριο του 2022, από  την 
Ακαδημία Αθηνών με το Χρυσό Μετάλλιο αυτής.   

 

Σήμερα, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, 
καλούμαστε να αντεπεξέλθουμε σε ένα πλήθος 
προκλήσεων. Η ρευστότητα που χαρακτηρίζει τη 
διεθνή γεωπολιτική σκηνή στην περιοχή μας, η 
πάγια και συστηματική υπονόμευση των 
κυριαρχικών δικαιωμάτων της Πατρίδας μας και η 
μεταναστευτική κρίση, έχουν θέσει τον Ελληνικό 
Στρατό σε μια κατάσταση διαρκούς επαγρύπνησης.  
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Το τελευταίο μήνυμα που απευθύνω ως 
Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, προς 
κάθε Ελληνίδα και Έλληνα, ειδικά αυτή την περίοδο, 
είναι να έχουν εμπιστοσύνη στις δυνατότητες και 
στην αποφασιστικότητα του Ελληνικού Στρατού και 
να αισθάνονται την ασφάλεια και τη σταθερότητα 
που τους εγγυώμεθα. 

 

Ο Στρατός Ξηράς έχει το τιμητικό  προνόμιο να 
είναι κατά το μεγαλύτερο μέρος του ανεπτυγμένος 
από τον καιρό της ειρήνης στις ακριτικές και τις 
παραμεθόριες περιοχές. Σε κάθε νησί, σε κάθε 
βραχονησίδα, σε κάθε οριογραμμή, από το Ορμένιο 
μέχρι το Καστελόριζο και από τη Γαύδο μέχρι τους 
Οθωνούς, αποτελεί νύχτα και μέρα το άγρυπνο μάτι 
της επιτήρησης των συνόρων και της ασφάλειας της 
Χώρας μας. Η σημασία του ελέγχου του χερσαίου 
τμήματος της επικράτειας, είναι ζωτική, καθώς με 
βάση το έδαφος χαράσσονται όλες οι θαλάσσιες και 
εναέριες ζώνες.  

 

Για την αντιμετώπιση όλων αυτών των 
σύγχρονων προκλήσεων, η Ελληνική Πολιτεία την 
τελευταία περίοδο έχει καταβάλει ιδιαίτερα σοβαρές 
προσπάθειες για την αναβάθμιση των Ενόπλων 
Δυνάμεων, με την ενίσχυση και ανανέωση του 
προσωπικού, με την πρόσληψη νέων ΕΠΟΠ και την 
αύξηση των μονίμων στελεχών, καθώς και με την 
ολοκλήρωση μεγάλων και σημαντικών 
εξοπλιστικών προγραμμάτων. 
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Ο Ελληνικός Στρατός ισχυρότερος από κάθε 
άλλη φορά  αποτελεί βασικό πυλώνα εθνικής ισχύος 
και σταθερότητας και ισχυρή δύναμη αποτροπής, 
έτοιμος και ικανός για τη διασφάλιση της εδαφικής 
ακεραιότητας, της εθνικής ανεξαρτησίας και της 
κυριαρχίας της Χώρας, καθώς και της αξιοπρέπειας 
και της τιμής  του Ελληνικού λαού.   
 

Οι Έλληνες πολίτες αναγνωρίζουν με σεβασμό 
το πολυποίκιλο έργο του Στρατού, το  οποίο  δεν 
προσμετράται απλώς με αριθμούς και στατιστικά 
στοιχεία. Μάλιστα, για τον λόγο αυτό, ο Στρατός 
κατέχει πάντα υψηλή θέση στην εκτίμησή τους και 
αποτελεί πηγή υπερηφάνειας και σιγουριάς. 

 

Άντρες και γυναίκες του Στρατού Ξηράς  
 

Το συγκριτικό πλεονέκτημα και η ειδοποιός 
διαφορά του Ελληνικού Στρατού, είσθε εσείς, το 
ανθρώπινο δυναμικό μας.  

 

Εκφράζω την απεριόριστη ευγνωμοσύνη μου 
στους Αξιωματικούς, τους Υπαξιωματικούς μέχρι και 
τον τελευταίο Στρατιώτη, διότι επιτελούν μέρα και 
νύχτα με υπέρτατη αφοσίωση το καθήκον τους 
απέναντι στην Πατρίδα, μη φειδόμενοι κόπου και 
θυσιών, συνήθως μακριά από τις οικογένειές τους, 
και πολλές φορές κάτω από  αντίξοες συνθήκες. 
 

Αναγνωρίζοντας την αξία σας και την 
προσφορά σας προς την πατρίδα και επειδή 
σήμερα θέλουμε να είμαστε καλύτεροι από ό,τι 
ήμασταν χθες, όπως ακριβώς και αύριο θα χρειαστεί 
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να είμαστε καλύτεροι από ό,τι είμαστε σήμερα, 
επιθυμώ να διατυπώσω τις τελευταίες 
παροτρύνσεις μου προς εσάς. 

 

Σας καλώ, λοιπόν, να προσηλωθείτε  στην 
αποστολή  σας και να επιδιώξετε την καταξίωση 
μέσα από το δικό σας έργο, την ποιότητα της 
προσπάθειάς σας και την πίστη στην ατομική σας 
αξία. Να θυμάστε ότι ο καταξιωμένος επαγγελματίας 
είναι πάντοτε επιθυμητός ως συνεργάτης, 
προϊστάμενος ή υφιστάμενος στην ειρήνη και στον 
πόλεμο.   

 

Μοναδικός σας στόχος να αποτελεί πάντα η 
νίκη στη μάχη της αποτροπής. 

 

Αφοσιωθείτε με ρεαλισμό στο  κυριότερο έργο 
του Στρατού  κατά  την περίοδο  της  ειρήνης,  που 
δεν είναι άλλο παρά η επιχειρησιακή εκπαίδευση και 
η συντήρηση του υλικού. 

 

Οδοδείκτης όλων των προσπαθειών σας, 
πρέπει να είναι οι στρατιωτικές  αρετές, το ήθος, η 
λεβεντιά, η σεμνότητα και η αγάπη σας προς την 
Πατρίδα. 

 

Να θυμάστε, πως ό,τι αξίζει στη ζωή, είναι 
πάντοτε δύσκολο και ότι οι ευθυτενείς άνθρωποι 
αντιμετωπίζουν με ψυχραιμία την κάθε δυσκολία. 

 
Το καθήκον σας, δεν είναι απλώς να κάνετε ό,τι 

μπορείτε, αλλά να κάνετε ό,τι είναι αναγκαίο για την 
Πατρίδα.  
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Στηρίξτε το έργο του νέου Αρχηγού ΓΕΣ με την 
ίδια συνέπεια και ζήλο που στηρίξατε το δικό μου. 
Υποστηρίξτε τις επιλογές του. Οι επιλογές αυτές 
είναι αποτέλεσμα των θεσμοθετημένων διαδικασιών 
λήψης αποφάσεων, στις οποίες και εσείς 
συμμετέχετε, αναλόγως θέσεως και βαθμού.  

 

Αξιωματικοί, Υπαξιωματικοί, μαθητές των 
παραγωγικών Σχολών, Στρατιώτες, Εθνοφύλακες 
και Πολιτικό Προσωπικό, του Στρατού Ξηράς,  

 

 Τώρα που αυτό το μοναδικό ταξίδι των 43 ετών, 
έφτασε για μένα στο τέλος του, αυτό που κρατώ 
μέσα μου είναι η απεριόριστη αγάπη και η εκτίμηση 
που εισέπραξα και που θα με συντροφεύουν σε όλη 
μου τη ζωή.  Σε όλα τα μέρη που υπηρέτησα άφησα 
ένα κομμάτι της καρδιάς μου, γνώρισα εξαίρετους 
ανθρώπους, που με δέχτηκαν και με αγκάλιασαν 
από την πρώτη στιγμή. Η ύψιστη τιμή, μάλιστα, την 
οποία δέχθηκα είναι η ανακήρυξή μου σε επίτιμο 
Δημότη στο Μαθιάτη Κύπρου, στο Διδυμότειχο και 
στη Σάμο. 

 

Εντούτοις, όπως λένε, κάθε τέλος είναι μια νέα 
αρχή. Όπου και αν φτάσει κάποιος στη ζωή του, 
αυτό που έχει αξία, είναι όταν στρέψει το βλέμμα του 
πίσω, να βλέπει κάτι που αξίζει και τον γεμίζει.  

 

Τέλος, θέλω να καταθέσω μια τελευταία σκέψη. 
Δεν ξεχνώ από που ξεκίνησα και πάντα έκανα στην 
άκρη το «εγώ», για να δώσω χώρο στο «εμείς», 
προσπάθησα με όλες τις δυνάμεις μου να 
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προσφέρω στην Πατρίδα, να υπηρετήσω με ψυχή 
το καθήκον και να φανώ αντάξιος των προσδοκιών. 
Να πιστεύετε στον εαυτό σας και να τον φροντίζετε. 
Να τρέφετε το σώμα, το πνεύμα και την ψυχή σας, 
γιατί αυτά θα σας οδηγήσουν στην ανηφορική 
πορεία προς τα όνειρά σας. Ξέρετε, χρειάζεται 
κανείς γενναιότητα για να είναι ο εαυτός του, αλλά 
πιστέψτε με, αν το κάνουμε αυτό, μπορούμε να 
κάνουμε τα πάντα.  
 

Αποχωρώντας σήμερα από το στράτευμα, θα 
ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον Υπουργό Εθνικής 
Άμυνας κύριο Νικόλαο Παναγιωτόπουλο, τον 
Υφυπουργό κύριο Νικόλαο Χαρδαλιά, τον πρώην 
Υφυπουργό και επίτιμο Α/ΓΕΣ κύριο Αλκιβιάδη 
Στεφανή, καθώς και τον Γενικό Γραμματέα του 
Υπουργείου μας κύριο Αντώνιο Οικονόμου, για την 
άριστη συνεργασία, την κατανόηση και την στήριξη 
που μου παρείχαν καθ’ όλη την διάρκεια της θητείας 
μου.  

  

Επίσης, ευχαριστώ θερμά τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ, 
Στρατηγό Κωνσταντίνο Φλώρο, για την 
εμπιστοσύνη του προς το πρόσωπό μου, την 
εποικοδομητική συνεργασία μας, τη στήριξη και την 
ενίσχυση της προσπάθειας του επιτελούμενου 
έργου του Γενικού Επιτελείου Στρατού, καθώς και 
από καρδιάς τους Αρχηγούς των Γενικών 
Επιτελείων Ναυτικού και Αεροπορίας για τη 
σύμπνοια, την αγαστή συνεργασία μας και τη σχέση 
αμοιβαίας εκτίμησης.  
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Ευχαριστώ τους Αρχηγούς Αστυνομίας, 
Πυροσβεστικής και Λιμενικού - Ακτοφυλακής για την 
άριστη συνεργασία μας στην επιτυχή αντιμετώπιση 
κοινών προκλήσεων.  

 

 Ευχαριστώ ολόψυχα, τον ΓΕΠΣ, τον 
Υπαρχηγό, τον Επιτελάρχη μου και ολόκληρο το 
Επιτελείο μου, το οποίο εργάστηκε αόκνως, 
στηρίζοντας αδιαλείπτως τις προσπάθειές μου, 
καθώς και όλους τους Διοικητές των Σχηματισμών, 
για το σημαντικό έργο που αυτοί επιτέλεσαν.   

 

Ευχαριστώ θερμά, τον Πρόεδρο της Βουλής κ. 
Τασούλα για την οικονομική ενίσχυση και την 
αναγνώριση της προσφοράς του Στρατού στην 
Πατρίδα. Τους Προέδρους των δυο Επιτροπών της 
Βουλής εξοπλιστικών προγραμμάτων και 
εξωτερικών και άμυνας, κ. Δαβάκη και κ. Γκιουλέκα 
αντίστοιχα και τα μέλη των Επιτροπών, για τη 
στήριξη του έργου μας.  

 
 
 

Ευχαριστώ τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο 
Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμο καθώς 
και όλους τους Μητροπολίτες για την πνευματική 
τους στήριξη και καθοδήγηση.  

 

Ευχαριστώ την τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου 
και δευτέρου βαθμού σε όλη την Ελλάδα, για την 
άριστη και εποικοδομητική συνεργασία που είχαμε 
σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος και ειδικά τους 
κύριους περιφερειάρχες και τον Γενικό Γραμματέα 



 16 

δημοσίων επενδύσεων, για την έγκριση 
προγραμμάτων ΕΣΠΑ επ’ ωφελεία της στρατιωτικής 
υπηρεσίας.  

  
Ευχαριστώ την κάθε Ελληνίδα και Έλληνα για 

την εμπιστοσύνη, την αναγνώριση και τη στήριξη 
του έργου του Στρατού.     

 

Επιπλέον, επιθυμώ να ευχαριστήσω την 
οικογένεια του κάθε στελέχους που το στηρίζει, 
ώστε καθημερινά να αποδεικνύει εν τοις πράγμασι, 
ότι το να ξεπερνάμε τα όρια των δυνάμεών μας για 
να επιτελέσουμε την αποστολή μας, δεν είναι ούτε 
ρομαντικό ούτε παρωχημένο.  

 

  Ένα ακόμη μεγάλο ευχαριστώ απευθύνω 
στους συμμαθητές μου της Τάξης 1984, στους 
ανθρώπους, με τους οποίους κάποτε μοιραστήκαμε 
τα νεανικά μας όνειρα και τόσο πρωτόγνωρες 
εμπειρίες, και στην πορεία της ζωής μου 
αποδείχτηκαν αληθινοί συνοδοιπόροι. Τους 
ευγνωμονώ, λοιπόν, για τη στήριξη και την αρωγή 
που μου παρείχαν μέχρι και σήμερα, με την 
ολοκλήρωση της αποστολής μου. Δυστυχώς, 
κάποιοι από αυτούς δεν είναι πλέον κοντά μας, 
όμως τους κρατώ όλους στην καρδιά μου, γιατί έχω 
την ευλογία να τους αποκαλώ για πάντα 
συμμαθητές μου. 
 

Τέλος, ευχαριστώ τον Θεό, που μου έδωσε τη 
δύναμη να πορευθώ με αξιοπρέπεια και συνέπεια, 
ενώ παράλληλα  με αξίωσε να ζήσω αυτό το ταξίδι, 
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το γεμάτο περιπέτειες, γνώσεις και εμπειρίες. 
Χρωστώ ευγνωμοσύνη στους γονείς μου, για τις 
αρχές και αξίες με τις οποίες με γαλούχησαν, στους 
δασκάλους και καθηγητές μου, καθώς και σε όλους 
όσοι στη στρατιωτική μου πορεία με δίδαξαν και με 
ενέπνευσαν από νεαρό Εύελπι, όπως ο διπλανός 
μου, ο πρώτος Διμοιρίτης μου και Δκτης Λόχου στη 
Σχολή Ευελπίδων, αλλά και όλοι οι Διοικητές μου.  

 

 Με τον παραλαμβάνοντα Αρχηγό ΓΕΣ, Αντγο 
Άγγελο Χουδελούδη, είχα την χαρά να έχω μια 
άριστη συνεργασία από πολλές διαφορετικές 
θέσεις. Οι επαγγελματικές του ικανότητες και τα 
ηγετικά του προσόντα αποτελούν τον καλύτερο 
εγγυητή της επιτυχούς πορείας του. Του εύχομαι 
υγεία, καλή τύχη και καλή επιτυχία στα νέα και 
υψηλά καθήκοντά του, τα οποία είμαι βέβαιος ότι θα 
υπηρετήσει με τη μέγιστη δυνατή αυταπάρνηση και 
αποτελεσματικότητα.  
 

 Ως τελευταία ένδειξη τιμής και σεβασμού προς 
το μεγαλείο του Στρατού Ξηράς, κλίνω ευλαβικά το 
γόνυ μπροστά στους αθάνατους νεκρούς των 
αγώνων του Έθνους, αλλά και τους ήρωες της 
ειρηνικής περιόδου που έπεσαν ή τραυματίστηκαν 
κατά την εκτέλεση του καθήκοντος, επιδεικνύοντας 
θάρρος και αλτρουισμό.  

 

Υποβάλλω ταπεινό χαιρετισμό στις Πολεμικές 
Σημαίες και  εύχομαι ο Πανάγαθος Θεός και η 
Υπεραγία Θεοτόκος να σας προστατεύει και  να 
σας χαρίζει υγεία και δύναμη,  για  να  φέρετε  εις  
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πέρας, με επιμονή και υπομονή, τη δύσκολη, αλλά 
εξόχως τιμητική,  αποστολή  σας. Με τις σκέψεις 
αυτές, σας καλώ να αναφωνήσετε 

 
       Ζήτω το Έθνος 
          Ζήτω ο Ελληνικός Στρατός 
       
  
 
               Στρατηγός  Χαράλαμπος  Λαλούσης 
                                   Αρχηγός  
 
 
 


