
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΟΣ ΑΡΧΗΓΟΥ ΓΕΣ  

ΤΗΣ  23ης  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020 

 
 Αξιωματικοί, Υπαξιωματικοί, Στρατιώτες, Εθνοφύλακες και Πολιτικό 
Προσωπικό, του Στρατού Ξηράς,  
 

Με απόφαση του ΚΥΣΕΑ, αναλαμβάνω από σήμερα τα καθήκοντα 
του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Στρατού. 
 

Νιώθω ύψιστη τιμή και υπερηφάνεια, καθώς στη θέση αυτή 
διακρίθηκαν άριστοι Αξιωματικοί για το σημαντικό τους έργο, μεταξύ των 
οποίων και ο καταξιωμένος απερχόμενος Αρχηγός, Στρατηγός Γεώργιος 
Καμπάς, στον οποίο εκφράζω τις θερμές ευχαριστίες όλων μας,  για τη 
μεγάλη προσφορά του στον Ελληνικό Στρατό και ταυτόχρονα του 
απευθύνω εγκάρδιες ευχές για υγεία και ευτυχία. 
 
        Ως πρώτιστο καθήκον, αισθάνομαι την ιερή υποχρέωση να 
υποκλιθώ με σεβασμό στις πολεμικές Σημαίες των Σχηματισμών και των 
Μονάδων μας  και να αποτίσω φόρο τιμής και ευγνωμοσύνης, στους 
ηρωικούς νεκρούς μας στους αγώνες του έθνους, καθώς επίσης και 
στους πεσόντες σε ειρηνική περίοδο, κατά την εκτέλεση του καθήκοντος. 
 

Διακατέχομαι από ιδιαίτερη συγκίνηση, καθώς η τελετή παράδοσης 
- παραλαβής πραγματοποιείται στη  Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, το 
λίκνο των Αξιωματικών, που είχα την τύχη να διοικήσω για δυο χρόνια.  

 
Αναλαμβάνοντας τα καθήκοντα του Αρχηγού του Γενικού 

Επιτελείου Στρατού, υπόσχομαι ότι με αίσθημα ευθύνης, θα αφιερωθώ 
με όλες τις δυνάμεις μου, για να ανταποκριθώ στις υψηλές απαιτήσεις 
του αξιώματός μου, σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για τη χώρα μας, με 
μοναδικό στόχο να επιτύχουμε, τίποτα άλλο λιγότερο.     

    
Σέβομαι το εξαιρετικό έργο το οποίο έως σήμερα επιτελέσθηκε. 

Καλώ όλους σας να συνεχίσετε με τον ίδιο ζήλο για την περεταίρω 
βελτιστοποίηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και μαχητικής ικανότητας 
του Στρατού μας, καθώς και την παγίωση των ύψιστων αγαθών, της 
άμυνας και ασφάλειας.   

 
  Παρακαταθήκη και οδηγός 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.   
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 Δηλώνω ότι με βλέμμα προς τα εμπρός, θα επικεντρωθώ και θα 
αφιερώσω χρόνο και ενέργεια ώστε να συμβάλω στη διαμόρφωση του 
μέλλοντος του Στρατού Ξηράς.     
 

  Το συγκριτικό πλεονέκτημα και η ειδοποιός διαφορά του 
Ελληνικού Στρατού, είναι το ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο να αποτελεί 
διαρκής μέριμνα για κάθε επίπεδο διοίκησης. Έχω πλήρη εμπιστοσύνη 
στις ικανότητες, δυνατότητες και δεξιότητες σας, είμαι πολύ υπερήφανος 
για εσάς.  
 
 Εργασθείτε με φιλότιμο, μεράκι, αισιοδοξία, καινοτόμο σκέψη και 
χαμόγελο στην καθημερινότητα. Να σας διακατέχει πάντοτε το πνεύμα 
του ¨γίνεται¨ και του ΝΙΚΗΤΗ, αποδεικνύοντας καθημερινά ότι το να 
ξεπερνάτε  τα όρια των δυνάμεών σας, για να επιτελέσετε την αποστολή 
σας, δεν είναι παρωχημένο, ούτε ρομαντικό, ούτε ακατόρθωτο. 
 
  Οδοδείκτης όλων των προσπαθειών σας, πρέπει να είναι οι 
στρατιωτικές  αρετές, το ήθος, η λεβεντιά και η αγάπη σας προς την 
Πατρίδα. 
 
 Αφοσιωθείτε με ρεαλισμό, στο  κυριότερο  έργο του Στρατού  κατά  
την περίοδο  της  ειρήνης,  που είναι η επιχειρησιακή εκπαίδευση και η 
συντήρηση του υλικού. 
 

Οι Στρατιωτικές Σχολές συνεχίστε τον     καθοριστικό σας ρόλο, 
παρέχοντας υψηλή ακαδημαϊκή και στρατιωτική εκπαίδευση,  καθόσον 
το επίπεδο του κάθε Στρατού εξαρτάται από  την  ικανότητα  και 
αξιοσύνη των  ηγητόρων του.  
 
 Η προσπάθεια είναι συλλογική, κανείς δεν περισσεύει. Θα 
εργασθούμε όλοι μαζί με ένα σύνθημα….. ‘‘πάνω από όλα η Πατρίδα 
μας’’.    
    

Ως Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, το μήνυμα που 
απευθύνω προς κάθε Ελληνίδα και Έλληνα, ειδικά αυτή την περίοδο 
είναι, να έχουν εμπιστοσύνη στις δυνατότητες και την αποφασιστικότητα 
του Ελληνικού Στρατού και να αισθάνονται την ασφάλεια και τη 
σταθερότητα που τους εγγυώμεθα. 

 
Ο Ελληνικός Στρατός αποτελεί βασικό πυλώνα εθνικής ισχύος και 

ισχυρή δύναμη αποτροπής, έτοιμος για τη διασφάλιση της εδαφικής 
ακεραιότητας, της εθνικής ανεξαρτησίας και της κυριαρχίας  της  Χώρας,   
καθώς και της αξιοπρέπειας του Ελληνικού λαού.   
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Μοναδικός  στόχος αποτελεί πάντα η νίκη στη μάχη της 
αποτροπής. 
 
 Πέραν του  κύριου επιχειρησιακού μας  έργου, στο πλαίσιο της 
κοινωνικής προσφοράς, θα συνεχίσουμε με το ίδιο ενδιαφέρον, να 
είμαστε αρωγοί στη στήριξη της κοινωνίας.  
 

Οι Έλληνες πολίτες αναγνωρίζουν  με σεβασμό  το πολυποίκιλο 
έργο του Στρατού, το  οποίο  δεν προσμετράται απλά με αριθμούς και 
στατιστικά στοιχεία και για το λόγο αυτό ο Στρατός βρίσκεται  πάντα σε 
υψηλή θέση στην εκτίμησή τους. 
 

Σε μία περίοδο γενικότερης ρευστότητας στην ευρύτερη περιοχή, 
όπου η Ελλάδα δίνει έναν πολυεπίπεδο διπλωματικό  αγώνα,  ο Στράτος 
Ξηράς  και κατ’ επέκταση οι Ένοπλες Δυνάμεις αποτελούν παράγοντα 
ασφάλειας, ισχύος, ευημερίας και σταθερότητας.  
 

Εύχομαι ο Πανάγαθος Θεός και η Υπεραγία Θεοτόκος να  είναι  
προστάτες  μας και  να  χαρίζουν σε όλους μας  υγεία και δύναμη,  για  
να  φέρουμε  εις  πέρας  με επιμονή, πάθος και όραμα τη  δύσκολη  
αλλά εξόχως τιμητική  αποστολή  μας. Με τις σκέψεις αυτές, σας καλώ 
να αναφωνήσετε 
 
 
Ζήτω το Έθνος 

 Ζήτω ο Ελληνικός Στρατός 
       

  
                                          Αντιστράτηγος  Χαράλαμπος  Λαλούσης 
                                                                  Αρχηγός  
 
 


