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 Αξιωματικοί, Υπαξιωματικοί, Οπλίτες, 

Εθνοφύλακες και Πολιτικό προσωπικό του Στρατού 

Ξηράς. 

 Με απόφαση του ΚΥΣΕΑ, αναλαμβάνω από 

σήμερα τα καθήκοντα του Αρχηγού του Γενικού 

Επιτελείου Στρατού.  

 Αποτελεί ύψιστη τιμή, η ανάληψη των καθηκόντων 

που επιτέλεσαν πριν από εμένα, άριστοι Αξιωματικοί, 

τους οποίους και ευχαριστώ θερμά για τις πολύτιμες 

υπηρεσίες που προσέφεραν στην πατρίδα. Εκφράζω 

την ευγνωμοσύνη μου, στο πρόσωπο του απερχόμενου 

Αρχηγού, Στρατηγού Χαράλαμπου Λαλούση. Κύριε 

Αρχηγέ να είστε γερός και δυνατός. Σας ευχαριστούμε.      

 Διακατεχόμενος από συναισθήματα σεβασμού και 

υπερηφάνειας, υποκλίνομαι ευλαβικά στις πολεμικές 

Σημαίες των Σχηματισμών και των Μονάδων μας και 

αποτίω φόρο τιμής στους ένδοξους νεκρούς και τους 



πεσόντες κατά την εκτέλεση του καθήκοντος στον 

πόλεμο και στην ειρήνη. 

 Δεσμεύομαι να τηρήσω πιστά το νόμο και τους 

κανονισμούς και παράλληλα να απαιτήσω την πιστή 

εφαρμογή τους, από όλους ανεξαιρέτως. Δεσμεύομαι 

να συνεχίσω το έργο των άξιων προκατόχων μου, 

διοικώντας στο πλαίσιο του δικαίου, της αμεροληψίας 

και της αξιοκρατίας. 

 Ο Ελληνικός Στρατός αποτελεί διαχρονικά τον 

θεμελιώδη πυλώνα, πάνω στον οποίο χτίσθηκε και θα 

συνεχίζει να στηρίζεται η ύπαρξη, η ανάπτυξη και η 

ευημερία του έθνους μας. Έχοντας συναίσθηση του 

ασύλληπτου μεγέθους της ιστορικής κληρονομιάς 

αιώνων, υπόσχομαι ότι θα εργασθώ με περισσό ζήλο.  

 Αρωγός στην προσπάθεια μου θα είναι ο 

σημαντικότερος πόρος του Στρατού, το ανθρώπινο 

δυναμικό του, που καθημερινά επιδεικνύει και 

αποδεικνύει την αγάπη του προς την πατρίδα, το 

μεράκι, το φιλότιμο και πάνω από όλα το υψηλό ηθικό 

του. Το προσωπικό μας είναι ο μοχλός της 

αποτρεπτικής μας ισχύος, ημέρα και νύκτα. 



 Η σε απόλυτο βαθμό προσήλωση, στην ιερή 

αποστολή της υπεράσπισης της Εθνικής Ανεξαρτησίας, 

της Εδαφικής Ακεραιότητας και των Κυριαρχικών 

Δικαιωμάτων της πατρίδας μας, είναι αυτή που έδρασε 

καταλυτικά, στην επιτυχή αντιμετώπιση, όλων των 

σύγχρονων απειλών. Έχουμε αποδείξει, τη δυνατότητα 

προσαρμογής στις πολλαπλές σύγχρονες προκλήσεις, 

καθώς και την ικανότητα υιοθέτησης σύγχρονων 

τεχνολογιών, δογμάτων και τακτικών, όντας η αιχμή της 

αποτροπής και ένα ισχυρό εργαλείο της εθνικής 

εξωτερικής πολιτικής. 

 Παραμένουμε, όπως είμασταν διαχρονικά, μέρος 

της Ελληνικής κοινωνίας, η οποία μας περιβάλει με 

αγάπη και εμπιστοσύνη. Τα συναισθήματα αυτά τα 

ανταποδίδουμε, όντας έτοιμοι να συνδράμουμε το 

κοινωνικό σύνολο όταν και όπου απαιτηθεί, υπό 

οποιεσδήποτε συνθήκες. Τα ανταποδίδουμε ιστάμενοι 

στα σύνορα της χώρας, εκπαιδευμένοι, ευέλικτοι, 

εξοπλισμένοι, συγκροτημένοι και διαθέσιμοι, 

υποστηρίζοντας με αποφασιστικότητα τις επιταγές της 

πολιτείας, παρέχοντας ένα ασφαλές περιβάλλον. 



 Από σήμερα σας καλώ όλους, να συνεχίσουμε με 

ακόμη μεγαλύτερη προσήλωση τις προσπάθειες μας, 

ώστε να γιγαντώσουμε την αποφασιστικότητα μας, να 

εκμεταλλευτούμε τις αστείρευτες δυνατότητες μας, να 

αντιμετωπίσουμε κάθε πρόκληση, οιανδήποτε μορφή 

και αν λάβει αυτή. Η ασφάλεια της χώρας είναι μία 

δυναμική διαδικασία στην οποία δεν χωράει κανένας 

εφησυχασμός. Θα πρέπει να συνεχίσουμε με την 

ώθηση των τελευταίων χρόνων και να τραβήξουμε 

ακόμη πιο μπροστά, προσαρμοζόμενοι στις προκλήσεις 

και τις απαιτήσεις. 

 Η αδιάληπτη παρουσία μας, σε κάθε τετραγωνικό 

ελληνικής γης συνδυαζόμενη με τη διαρκή, σκληρή, 

αλλά σύγχρονη εκπαίδευση μας, θα διατηρήσει το 

υψηλό επίπεδο της επιχειρησιακής μας ετοιμότητας. Η 

διεξαγωγή των εθνικών ασκήσεων, εκτός από το 

επιστέγασμα της συλλογικής εκπαίδευσης και της 

αποτελεσματικότητας μας, να αποτελέσει το μέσο 

προβολής του στρατηγικού αποτρεπτικού μας 

μηνύματος, προς κάθε ακροατήριο. 

   



 Η συμμετοχή μας σε διεθνείς ασκήσεις καθώς και η 

παρουσία του προσωπικού μας σε αποστολές ή άλλες 

δραστηριότητες στο εξωτερικό, να αποτελούν τον 

ουσιαστικό παράγοντα αποδοχής, από τους 

συμμάχους, της αξιοπιστίας μας και πόλο έλξης για νέες 

συνεργασίες, οι οποίες λειτουργούν ως 

πολλαπλασιαστές ισχύος.   

 Μπορεί να ζούμε σε εποχές γεωπολιτικής 

αστάθειας και ενός ιδιότυπου αναθεωρητισμού, αλλά 

δεν πρέπει να μας διαφεύγει πως είμαστε οι 

πολίτες/οπλίτες μιας χώρας, που αποτελεί τον φάρο της 

ευνομούμενης, δημοκρατικής πολιτείας, με χρονική 

συνέχεια, τον πόλο σταθερότητας της περιοχής και τον 

ακρογωνιαίο λίθο της Ευρώπης. 

 Η πεμπτουσία της αποστολής μας είναι η παροχή 

της ασφάλειας στο κοινωνικό σύνολο, μέσω της 

αποτρεπτικής μας ισχύος. Από αυτήν, αντλεί η πολιτεία 

τη δύναμη να στέκεται μαζί με τους συμμάχους, 

εγγυητής της ασφάλειας και της ειρήνης στις  περιοχές 

γεωπολιτικού ενδιαφέροντος, ως αξιόπιστος σύμμαχος 

αλλά και ισχυρός αντίπαλος. 



 Πιστεύω ακράδαντα πως με τη βοήθεια του Θεού, 

με αποφασιστικότητα και ετοιμότητα, θα συνεχίσουμε 

να βελτιώνουμε όλες εκείνες τις παραμέτρους που 

αυξάνουν την Μαχητική και Αποτρεπτική μας Ισχύ, 

αποτελώντας το δικό μας Κέντρο Βάρους, σε ειρήνη, 

κρίση και αν χρειαστεί πόλεμο, γιατί: 

  Ξέρουμε 

  Θέλουμε 

  Μπορούμε   

 Με τις σκέψεις αυτές σας καλώ να αναφωνήσετε  

 Ζήτω το Έθνος 

 Ζήτω ο Στρατός 

 

Αντιστράτηγος  

Άγγελος Χουδελούδης 

Αρχηγός 


