
 

 
 

 

 

 

 

 

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΟΣ  
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Αξιωματικοί, Ανθυπασπιστές, Υπαξιωματικοί, Μαθητές Παραγωγικών 
Σχολών, Στρατιώτες, Ναύτες, Σμηνίτες, Εθνοφύλακες και Πολιτικό προσωπικό των 
Ενόπλων μας Δυνάμεων. 

 
Κατόπιν σχετικής αποφάσεως του ΚΥΣΕΑ αναλαμβάνω σήμερα τα 

καθήκοντα του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας. 
 
Χαιρετώ και υποκλίνομαι ευλαβικά, αποτίοντας τον προσήκοντα σεβασμό, 

στις Πολεμικές Σημαίες των 3 ενδόξων Κλάδων των Ενόπλων μας Δυνάμεων, 
αναμιμνησκόμενος τους Υπέρ Πίστεως και Πατρίδος  πεσόντες στους παντοειδείς 
αγώνες υπέρ της Ελευθερίας, της Ανεξαρτησίας και της μακροημερεύσεως του 
Έθνους, στην υπερχιλιετή ιστορία του. 
  

Δεν ξεχνώ και τιμώ βαθέως τους πεσόντες επαγγελματίες και στρατευσίμους, 
καθώς και το πολιτικό προσωπικό στον βωμό του καθήκοντος κατά την ειρηνική 
περίοδο. 
 
 Αποτελεί υψίστη και εξαιρετική τιμή προς το πρόσωπό μου, η υπό του ΚΥΣΕΑ 
γενομένη επιλογή μου και υπόσχομαι ότι θα καταβάλλω κάθε ικμάδα των δυνάμεων 
μου, προκειμένου αφενός μεν να φανώ αντάξιος της τιμής η οποία μου εγένετο, 
αφετέρου δε, όπερ και το σημαντικότερον, να ανταποκριθώ στις υψηλές προσδοκίες 
που γεννά και επιφέρει αυτή η επιλογή. 
 
 Διαβεβαιώ εδώ σήμερα ενώπιόν σας ότι αντιλαμβάνομαι πλήρως το βάρος της 
ευθύνης και το μέγεθος του χρέους που ανέλαβα προς την Πατρίδα. 
 
 Κατά γενική ομολογία η παρούσα χρονική περίοδος είναι μία περίοδος που 
χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη και τη διαρκή εμφάνιση πολλαπλών, 
πολυεπίπεδων, πολυδιάστατων και κατά κάποιους και πρωτόγνωρων 
προκλήσεων. 
 
 Βεβαίως ποτέ το εγγύς και ευρύτερο γεωπολιτικό και γεωστρατηγικό μας 
περιβάλλον, δεν ήταν απολύτως ανέφελο, απολύτως ήσυχο και απολύτως ασφαλές. 
 
 Είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός όμως, ότι σήμερα η αβεβαιότητα, η αστάθεια 
και η ρευστότητα αυξάνουν συνεχώς το μερίδιό τους στην ευρύτερη περιοχή 
ενδιαφέροντος της Πατρίδος μας κατατείνοντας στο να αποτελούν κυρίαρχα 
στοιχεία της, με αποτέλεσμα εκτός από τις παραδοσιακές και γνωστές απειλές 
ασφαλείας, να αναδεικνύονται και να αναφύονται κι άλλες συμβατικές, μη 
συμβατικές και υβριδικές, επιβαρύνοντας έτι περαιτέρω την ένταση και το έλλειμα 
ασφαλείας. 
 
 Σ’ αυτή τη γειτονιά λοιπόν, σε αυτό το περιβάλλον η Ελλάδα αποτελεί κατά 
γενική ομολογία σημαντικών διεθνών δρώντων όαση ασφαλείας, νησίδα 
σταθερότητας και ακρογωνιαίο λίθο του οικοδομήματος της περιφερειακής ειρήνης. 
 
 Ένας εκ των βασικών πυλώνων γι’ αυτό το αδιαμφισβήτητο και πέραν πάσης 
αμφιβολίας υπαρκτό γεγονός, είναι οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις. 
 



 

 Υπό το πρίσμα των παραπάνω λοιπόν αποτελεί αδήριτη ανάγκη και 
αξιωματική επιταγή η συντήρηση και διατήρηση Ενόπλων Δυνάμεων ισχυρών, 
αποτελεσματικών, ελπιδοφόρων, επίφοβων για τους επιβουλείς και τελικώς εάν 
απαιτηθεί νικηφόρων. 
 
 Η βασική μας και προεξάρχουσα αποστολή είναι η ΑΠΟΤΡΟΠΗ. Δεν 
υπάρχουν πολλές συνταγές γι’ αυτό. Είναι ΜΙΑ και είναι ΑΠΛΗ, περιέχεται δε σε όλη 
τη σχετική αμυντική βιβλιογραφία και στα στρατιωτικά εγχειρίδια. Ονομάζεται 
«ΠΡΟΣ ΠΟΛΕΜΟ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» και είναι η μοναδική οδός για τη διαρκή 
ειρήνη, την οποία Ειρήνη η πατρίδα μας διαχρονικά, πιστά και φερέγγυα υπηρετεί 
και επιδιώκει στη μακρόχρονη, αξιοζήλευτη, μοναδική και παγκοσμίως γνωστή 
άλλωστε Ιστορία της, διατηρώντας Ένοπλες Δυνάμεις ισχυρές και επαρκείς ώστε να 
την εγγυώνται, διασφαλίζοντας ταυτοχρόνως το Εθνικό Συμφέρον σύμφωνα με τις 
επιταγές της Πολιτικής Εθνικής Άμυνας και της Εθνικής Στρατιωτικής Στρατηγικής. 
 
 Μετά λόγου γνώσεως λοιπόν θα ήθελα να διαβεβαιώσω τους πάντες ότι αυτό 
κάνουν οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις και εκ του αποτελέσματος το κάνουν 
εξαιρετικά. 
 
 Αυτό έκαναν και θέλω να ευχαριστήσω όλους τους προκατόχους μου γι’ αυτό, 
αυτό κάνουν και με τη βοήθεια του Θεού και θα το κάνουν και στο μέλλον, 
παράγοντας το πρωταρχικό θεμελιώδες και εκ των ουκ άνευ, αγαθό, την ΕΘΝΙΚΗ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ, την αξία του οποίου συνήθως αντιλαμβανόμεθα όταν λείψει. Ο 
Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις εγγυώνται και θα εγγυώνται την επάρκεια αυτού του 
σημαντικού αγαθού, στο διηνεκές.  
 
 Απευθυνόμενος στο έμψυχο δυναμικό των Ενόπλων μας Δυνάμεων τον 
κινητήριο μοχλό του Στρατεύματος, τον πολλαπλασιαστή ισχύος του Στρατού 
Ξηράς, του Πολεμικού μας Ναυτικού και της Πολεμικής μας Αεροπορίας. αυτού του 
εκλεκτού, μοναδικού και αποτελεσματικού προσωπικού όλων των κατηγοριών και 
των προελεύσεων που κράτησε και κρατά τις Ένοπλες Δυνάμεις της Ελλάδος 
όρθιες και ζηλευτές τα δύσκολα χρόνια που περάσαμε και περνάμε, το κοιτώ στα 
μάτια και το διαβεβαιώ ότι στο μέτρο του ανθρωπίνως δυνατού και εφικτού, η 
Δικαιοσύνη και η Αξιοκρατία αποτελούν και θα αποτελούν συνεχώς προτεραιότητά 
μου. 
 
 Συνεχίστε να κάνετε αυτό που κάνετε εκτελώντας στο ακέραιο το καθήκον και 
το χρέος προς την Πατρίδα. Με το έργο σας θα εξακολουθήσουν οι Ένοπλες 
Δυνάμεις να αποτελούν ζωτικό παράγοντα ασφαλείας παίζοντας καθοριστικό ρόλο 
στη διαμόρφωση του καθεστώτος ασφαλείας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της 
Μεσογείου, μέσα από ένα ευρύ και πολυδιάστατο πλέγμα αμυντικών συμφωνιών, 
συμμαχιών και συνεργασιών με φίλους και συμμάχους. 
 
 Το γνωρίζουμε όλοι. Η Ελληνική Κοινωνία μας περιβάλλει με εμπιστοσύνη, 
αγάπη και υψηλή αποδοχή, όχι αδίκως βεβαίως. Όταν χρειάζεται είμαστε κοντά της, 
είμαστε παντού σε ξηρά, αέρα και θάλασσα. Είμαστε το κομμάτι της που φορά 
στολή. Αυτό αποτελεί ύψιστη τιμή και παρακαταθήκη που οφείλουμε να τις 
διαφυλάξουμε ως κόρη οφθαλμού και θα το κάνουμε. 
 



 

 Αγαπητέ κύριε Αρχηγέ, Πτέραρχε κ. Χριστοδούλου. Η μακρόχρονη προσφορά 
σας στην Πολεμική μας Αεροπορία, στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις και στην 
Πατρίδα, πανθομολογουμένως υπήρξε πολύτιμη και εκ μέρους όλου του 
Προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων θα ήθελα να σας ευχαριστήσω γι’ αυτό. 
Προσωπικά σας ευχαριστώ θερμά για την αγαστή συνεργασία που είχαμε τα 
τελευταία χρόνια. 
  
 Εύχομαι, ευχόμαστε όλοι, σε σας και στην οικογένειά σας υγεία, καλή τύχη, 
μακροημέρευση και κάθε επιτυχία στη νέα σας ζωή.  
 
 Κλείνοντας λοιπόν θα χρησιμοποιήσω τα λόγια του Περικλή προς τους 
Αθηναίους και θα δηλώσω ότι: « Αντικρύζουμε τους κινδύνους πρόθυμα και όχι με 
βαριά καρδιά, τους αντικρύζουμε από ανδρεία περισσότερο παρά από υπακοή σε 
κάποιο νόμο και τούτο για εμάς είναι κέρδος μεγάλο» και θα σας καλέσω να 
αναφωνήσουμε : 
 
 

ΖΗΤΩ ΤΟ ΕΘΝΟΣ 
 

ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΑΣ 
 

ΖΗΤΩ ΟΙ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ 
 

 
 
 
 


