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Σηκή ζηνλ Διιεληθό ηξαηό ε ζεκεξηλή ηειεηή θαη εκείο απινί ζηξαηηώηεο ηεο
έλδνμεο ηζηνξίαο ηνπ.
Ηζηνξία εξσηζκνύ θαη ήζνπο πνπ ζπλέβαιε ζηελ εδξαίσζε ηνπ Διιεληθνύ
Έζλνπο.
Ηζηνξία πξνζθνξάο αίκαηνο, γηα λα έρεη ην Διιεληθό Κξάηνο ηε ζεκεξηλή ηνπ
κνξθή.
Ηζηνξία, όπνπ ν Διιεληθόο ηξαηόο αγσλίζηεθε απειεπζεξώλνληαο
πξνγνληθά εδάθε κε αίκα. Απηά ηα εδάθε πνπ εκείο δειώλνπκε κε ηνλ όξθν καο
όηη ζα ηα ππεξαζπηζηνύκε κέρξη ηελ ηειεπηαία ξαλίδα ηνπ αίκαηόο καο.
Υηιηάδεο νη λεθξνί, θαηαδεηθλύνπλ ην κεγαιείν ηεο πξνζθνξάο, ελώ ε ζπζία
ηνπο καο πιεκκπξίδεη κε ππεξεθάλεηα θαη καο ραιπβδώλεη ηε ζέιεζε γηα αγώλα,
νδεγώληαο ηηο ζθέςεηο θαη ηα βήκαηα όισλ καο πξνο ηα πςειά ηδεώδε ηνπ
έζλνπο, ηεο ειεπζεξίαο θαη ηεο δεκνθξαηίαο.
ηε καθξόρξνλε ηζηνξία ηνπ, ν Διιεληθόο ηξαηόο ππήξμε ην ιίθλν
δηαθύιαμεο ηνπ θύξνπο, ησλ αξρώλ, ησλ αμηώλ θαη ηδεσδώλ, ζεκαηνθύιαθαο ησλ
παξαδόζεσλ θαη ηεο ηζηνξηθήο θιεξνλνκηάο ηνύ Έζλνπο, δνκηθόο ππξήλαο θαη
ειπηδνθόξν θύηηαξν ηεο Διιεληθήο θνηλσλίαο.
ήκεξα, ν ηξαηόο καο απνηειεί έλαλ ζύγρξνλν νξγαληζκό, ν νπνίνο
βξίζθεηαη ζε ζπλερή θαη δπλακηθή αιιειεπίδξαζε ηόζν ζην δηαθιαδηθό
επηρεηξεζηαθό πεξηβάιινλ όζν θαη κε ηελ θνηλσλία, ελώ κέζσ ηεο ζεζκηθήο
ιεηηνπξγίαο ηνπ εδξαηώλεη ηελ απνηξνπή. Με ηελ πνιπεπίπεδε πξνζθνξά πξνο ην
θνηλσληθό ζύλνιν θαη ηελ επξύηεξε ζπκκεηνρή ζηηο θνηλσληθέο δηεξγαζίεο,
εηζπξάηηεη ηελ αγάπε θαη ηελ αλαγλώξηζε ησλ πνιηηώλ, εληζρύεη ηελ ήδε
ζεκειησκέλε ζρέζε ηνύ Διιεληθνύ Λανύ κε ην ζηξαηεπκέλν ηκήκα ηνπ θαη δειώλεη
ζε θάζε επθαηξία, ζε θίινπο θαη ερζξνύο, απνθαζηζηηθόηεηα, απνηειεζκαηηθόηεηα
θαη εηνηκόηεηα.
Δίκαη ππεξήθαλνο πνπ ππήξμα ελεξγό κέινο ηνπ Διιεληθνύ ηξαηνύ, κε κηα
καθξά πνξεία 41 εηώλ κε έξγν δύζθνιν αιιά ηηκεηηθό. Τπήξμε απνηέιεζκα
ζπιινγηθήο θαη ζπζηεκαηηθήο πξνζπάζεηαο, κε νξζνινγηθό πξνγξακκαηηζκό, κε
απνηειεζκαηηθή αμηνπνίεζε ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ, κε πιήξε εθκεηάιιεπζε
ησλ ππαξρόλησλ κέζσλ θαη κε ηελ πιένλ πξόζθνξε δηαρείξηζε ησλ δηαηηζέκελσλ
νηθνλνκηθώλ πόξσλ.
Με ηε βνήζεηα ηνπ Θενύ παξαδίδσ ηα θαζήθνληα ηνπ Αξρεγνύ ηξαηνύ
ππεξήθαλνο, δηόηη ην πξνζσπηθό καο αληαπνθξίζεθε πιήξσο ζην θάιεζκα κνπ.
Αληαπνθξίζεθε ζηηο πξνθιήζεηο ηεο επνρήο, αληηκεηώπηζε ηηο απεηιέο, μεπέξαζε
ηηο δπζθνιίεο θαη αθηεξώζεθε ζηελ πινπνίεζε ηνπ νξάκαηνο.

έβνκαη θαη ηηκώ ην εμαηξεηηθό έξγν πνπ κέρξη ζήκεξα επηηειέζαηε θαη ζαο
θαιώ λα ζπλερίζεηε άνθλα ηηο πξνζπάζεηέο ζαο, γηα ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο
επηρεηξεζηαθήο εηνηκόηεηαο θαη ηεο καρεηηθήο ηθαλόηεηαο ηνπ ηξαηνύ καο.
Ζ πνξεία ελόο Αμησκαηηθνύ θαηαμηώλεηαη ζηηο Μνλάδεο, ζηελ επαθή ηνπ κε
ην ζηξαηησηηθό πξνζσπηθό, θαηαμηώλεηαη ζηα πεδία ησλ αζθήζεσλ, θαηαμηώλεηαη
εθεί όπνπ ππάξρεη ε απεηιή.
Γηνηθνύκε πξνζσπηθό θαη ην νδεγνύκε κε ηε ζηάζε καο λα ππεξβάιιεη
θαζεκεξηλά, λα αληιεί ππεξεθάλεηα από ην ρξένο ηνπ θαη ηελ πινπνίεζε ηεο
απνζηνιήο ηνπ.
Γηα ηνλ ζθνπό απηό άιισζηε επηιέμακε ηε ρνιή Δπειπίδσλ. Γηα λα είκαζηε
νδεγνί ζηνπο αγώλεο ηεο παηξίδαο, γηα λα είκαζηε νδεγνί ζηνπο αγώλεο ηεο
ζθιεξήο θαζεκεξηλόηεηαο.
Αθνινπζήζηε πνξεία αμηνπξέπεηαο, λίθεο θαη έκπλεπζεο. Μελ επηδηώθεηε ηνλ
εύθνιν δξόκν. Αλαδεηήζηε ηα δύζθνια. Απαηηείζηε ηα. Απηά ζαο θέξλνπλ ηε
δηθαίσζε θαη ηελ αλαγλώξηζε από ηνπο ζπλεξγάηεο ζαο. Έηζη, ζα είζηε επηπρείο,
πιήξεηο, νινθιεξσκέλνη, ήζπρνη, επηηπρεκέλνη. Μόλν όηαλ απνιακβάλεηε κε
πάζνο ηελ θάζε εκέξα ηνπ ηαμηδηνύ ζαο.
Δπηηπρία είλαη ε νινθιήξσζε πνπ ληώζεηο όηη είζαη ζεκαληηθόο θαη αλαγθαίνο,
θαζώο θαη ε αλαγλώξηζε ηεο ρξεζηκόηεηάο ζνπ από ηνπο ζπλεξγάηεο ζνπ.
Δπηηπρία είλαη λα κπνξείο από ηελ πνξεία ζνπ λα εκπλέεζαη θαη ε πνξεία ζνπ λα
εκπλέεη. Δπηηπρία είλαη ην πάζνο ζνπ λα είλαη άζβεζην, κεηαδνηηθό. Να ππξπνιεί
ηελ θαξδηά θαη λα θσηίδεη ηελ πνξεία ηνπ νξγαληζκνύ πνπ δηνηθείο. Δπηηπρία είλαη
λα θάλεηο ηνπο αλζξώπνπο λα ζέινπλ λα γίλνπλ θαιύηεξνη θαη λα πξνζθέξνπλ
πεξηζζόηεξα από απηά πνπ κπνξνύλ. Δπηηπρία είλαη ε πξνζθνξά λα ζνπ δίλεη
δύλακε θαη απηή ε δύλακε λα επαλαππξνδνηεί ηε δηαδηθαζία.
Νηώζσ ππεξήθαλνο, δηόηη κε ηηο πξνζπάζεηεο όισλ καο ε απνηξνπή
εληζρύζεθε πεξαηηέξσ, ελώ νη δξάζεηο ηνπ ηξαηνύ εδξαίσζαλ θαη ελίζρπζαλ ηελ
αγάπε θαη εκπηζηνζύλε ηνπ Διιεληθνύ ιανύ ζε εκάο.
Δπραξηζηώ θαη ηηκώ ην έξγν ησλ Αξρεγώλ ησλ Κιάδσλ ησλ Δλόπισλ
Γπλάκεσλ θαη ησλ σκάησλ Αζθαιείαο, θαζώο θαη ην ππέξνρν πξνζσπηθό ηνπο,
επραξηζηώ θαη ηηκώ ην έξγν ησλ πξνγελεζηέξσλ κνπ, επραξηζηώ θαη ηηκώ ην έξγν
ησλ άξηζησλ θαη αθνζησκέλσλ ζπλεξγαηώλ κνπ, επραξηζηώ θαη ηηκώ ην έξγν ηνπ
ζπλόινπ ηνπ ζηξαηησηηθνύ θαη πνιηηηθνύ πξνζσπηθνύ ηνπ ηξαηνύ θαη δειώλσ
ζηαζεξά πξνζεισκέλνο, αθηεξσκέλνο θαη αθνζησκέλνο ζηελ Παηξίδα θαη ζηηο
Έλνπιεο Γπλάκεηο. Δπραξηζηώ, ηηκώ θαη ζέβνκαη ηνλ Διιεληθό Λαό γηα ηελ αγάπε
θαη ηελ εκπηζηνζύλε ηνπ κε ηελ νπνία πεξηβάιιεη ηνλ Διιεληθό ηξαηό.
Τπεξήθαλνο γηα ηνλ Διιεληθό ηξαηό, εθθξάδσ ηελ απόιπηε πεπνίζεζή
κνπ, όηη δελ βξίζθεηαη ζε θξίζε, ιόγσ ησλ αξρώλ θαη αμηώλ ηνπ πξνζσπηθνύ πνπ
ηνλ ππεξεηνύλ θαη δηαηεξεί αθέξαηε ηελ αηζηνδνμία ηνπ, ην πςειό εζηθό ηνπ θαη
πξσηίζησο δηαθαηέρεηαη από ην πλεύκα ηνπ ληθεηή. Απνηέιεζε θαη ζα απνηειεί
βαζηθό ππιώλα εζληθήο ηζρύνο θαη ηζρπξή δύλακε απνηξνπήο.
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