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ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΓΗ ΠΑΡΑΓΙΓΟΝΣΟ ΑΡΥΗΓΟΤ ΓΔ 

ΣΗ 24 ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟΤ 14 

Αμησκαηηθνί, Τπαμησκαηηθνί, ηξαηηώηεο, Εζλνθύιαθεο θαη Πνιηηηθό Πξνζσπηθό 
ηνπ Ειιεληθνύ ηξαηνύ,  

κε απόθαζε ηνπ ΚΤΕΑ, παξαδίδσ ζήκεξα ηα θαζήθνληα ηνπ Α/ΓΕ ζηνλ Αληγν 
Μαλσιά Υξίζην, ηνλ νπνίν ζπγραίξσ θαη ηνπ εύρνκαη θαιή επηηπρία ζηα λέα ηνπ 
θαζήθνληα.  

Απεξρόκελνο ζήκεξα από ηελ ελεξγό ππεξεζία, επηθνηλσλώ καδί ζαο γηα 
ηειεπηαία θνξά θαη ζαο δηαβεβαηώλσ όηη: 

Αηζζάλνκαη ηδηαίηεξε ηηκή θαη ππεξεθάλεηα, πνπ είρα ηελ ηύρε λα ππεξεηήζσ ηελ 
παηξίδα καο θαη λα πξνζθέξσ ηηο ππεξεζίεο κνπ ζην ηξαηό καο από ηε ζέζε ηνπ Α/ΓΕ. 

Ωο δηαηειέζαο κέρξη πξηλ ιίγν Αξρεγόο ηνπ ηξαηνύ καο, ζαο δειώλσ όηη,  

Ο Ειιεληθόο ηξαηόο είλαη Λεηηνπξγηθόο, Παξαγσγηθόο, Απνδνηηθόο θαη θπξίσο 
Απνηειεζκαηηθόο.  

Είλαη πξσηεύσλ Ππιώλαο Θζρύνο ηεο Ειιάδαο καο, παξάγνληαο ηαζεξόηεηαο θαη 
Αζθάιεηαο γηα ηνπο Έιιελεο. 

ηε ηξαηησηηθή κνπ πνξεία, ε Τπεξεζία κνύ εκπηζηεύηεθε ηε Δηνίθεζε εθιεθηώλ 
Μνλάδσλ θαη πγθξνηεκάησλ ησλ Εηδηθώλ Δπλάκεσλ, θαζώο ηνπ πληάγκαηνο  Επειπίδσλ 
θαη ηεο ΜΤ. 

Επίζεο κνπ εκπηζηεύζεθε ηε Δθζε Μνλάδσλ θαη θπξίσο ρεκαηηζκώλ ηνπ Δ΄  
«ΘΡΑΚΗ». 

Πάληνηε πίζηεπα ζηε Δηνίθεζε δηα ηνπ παξαδείγκαηνο θαη όπσο γλσξίδεηε 
πξνζπάζεζα θαη ην έθαλα πξάμε ζ’ όινπο ηνπο βαζκνύο ησλ Δηνηθήζεσλ κνπ. 

ηε δηάξθεηα ηεο Δηνηθήζεσο κνπ σο Α/ΓΕ ζεσξώ θαη πηζηεύσ όηη επηηειέζζεθε 
ζεκαληηθό έξγν ζ’ όινπο ηνπο ηνκείο θαη θιάδνπο ηνπ ΓΕ θαη γεληθόηεξα ζ’ όιν ην ηξαηό, 
όπσο: 

- ζηελ Οξγάλσζε,  

- ζηε Δνκή,  

- ζηε ρεδίαζε,  

- ζηελ αλαβάζκηζε ηεο Εθπαίδεπζεο ηνπ «Μαρεηή»,  

- ζηελ εθηέιεζε Αζθήζεσλ εκέξα θαη θπξίσο λύθηα,  

- ζηελ επηιεθηηθή εθπαίδεπζε ησλ εθέδξσλ θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε βνιέο θαη 
αζθήζεηο,  

- ζηελ Επηκόξθσζε ησλ ηειερώλ,   
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- ζηε ζπλέρηζε ηεο νρύξσζεο κε θύξηα ζπκκεηνρή ηνπ ΜΥ, ζηνλ Έβξν θαη ζηα 

κηθξνλήζηα ηνπ Αηγαίνπ καο,  

- ζηε πληήξεζε ησλ Τιηθώλ θαη Μέζσλ κε απνηέιεζκα ε δηαζεζηκόηεηα ησλ 
Ο/ θαη κέζσλ λα είλαη ζε άξηζηα πνζνζηά,  

- ζηελ πξνκήζεηα βαζηθώλ θαη θπξίσλ πιηθώλ γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ηξαηνύ,  

- ζηελ απνξξόθεζε κέγηζηνπ πνζνζηνύ ηνπ Π/Τ ηνπ ΓΕ,  

- ζηε βειηίσζε ησλ πλζεθώλ Δηαβίσζεο θαη Εξγαζίαο ηνπ πξνζσπηθνύ,  

- ζηε ζπλέρηζε θαηαζθεπήο δηακεξηζκάησλ γηα ηε ζηέγαζε ησλ ζηειερώλ,   

θαη εηδηθόηεξα δηαηεξήζεθε ε Επηρεηξεζηαθή Εηνηκόηεηα ζε πςειά επίπεδα θαη ν 
ηξαηόο Ξεξάο είλαη ζήκεξα Δύλακε Αζθάιεηαο θαη Απνηξνπήο. 

Εδώ θξίλσ ζθόπηκν λα αλαθέξσ, όηη κε ην πληνληζκό ηνπ Τπνπξγείνπ έγηλαλ νη 
απαξαίηεηεο ελέξγεηεο από ην ΓΕ θαη εγθξίζεθαλ από ην ΚΤΕΑ πνιιαπιά 
ππνπξνγξάκκαηα πνπ αθνξνύλ ζηε ζπληήξεζε ησλ ππαξρόλησλ Ο/ θαη κέζσλ ηνπ 
ηξαηνύ καο, θαη ηώξα βξίζθνληαη ζην ζηάδην ππνγξαθήο ησλ ζπκβάζεσλ. 

Κπξίσο όκσο ππνγξάθεθε ε πξνκήζεηα ππξνκαρηθώλ 120 ρηι. γηα ηα άξκαηά  καο 
LEOPARD 2 αλαβαζκίδνληαο έηζη ηελ επηρεηξεζηαθή εηνηκόηεηα ηνπ .Ξ.  

ηελ Η.Δ. ηεο 9εο Μαξ 2013 ζηελ παξαιαβή ησλ θαζεθόλησλ κνπ σο Α/ΓΕ, είρα 
πξνζδηνξίζεη ηηο αξρέο, βάζε ησλ νπνίσλ ζα αζθνύζα ηα θαζήθνληά κνπ. 

Σώξα, απνηειεί ρξένο ηηκήο γηα κέλα, λα ππνγξακκίζσ θαη ην πηζηεύσ αθξάδαληα 
όηη, ηόζν ζην επηηειείν ηνπ ΓΕ αιιά θαη ζ΄ όιν ην ηξαηό κε ην θηιόηηκό ζαο, ηελ 
επζπλεηδεζία ζαο, ηε ζπλεηδεηή πεηζαξρία θαη ζπλεξγαζία αλάκεζά ζαο,                    ηελ 
ακνηβαία θαηαλόεζε θαη εκπηζηνζύλε, ηελ νκνςπρία, αιιά θπξίσο κε ηε δηαηήξεζε ηνπ 
Ηζηθνύ (ζε ύςηζην βαζκό) παξά ηηο ζεκαληηθέο πεξηθνπέο ησλ κηζζώλ, ηα ζηειέρε κε ηε 
ζπλερή θαη εληαηηθή πξνζπάζεηα, ηελ εξγαηηθόηεηα θαη εθηειώληαο ην θαζήθνλ ζην αθέξαην 
αληηκεησπίζακε κε επηηπρία ηηο δπζθνιίεο θαη ηα πξνβιήκαηα ηνπ ΓΕ θαη ηνπ ηξαηνύ καο, 
παξά ηελ πξσηόγλσξε νηθνλνκηθή θξίζε ε νπνία ηαιαλίδεη ηελ παηξίδα καο. 

Γεληθά, πεηύρακε ηελ πιεηνλόηεηα ησλ ηεζέλησλ ΑΝΚ θαη δξνκνινγήζακε άιινπο 
γηα ηελ εθηθηή εθπιήξσζή ηνπο. 

Η επηηπρία απηή αλήθεη ζε εζάο θαη δηθαηνύζηε λα είζηε ππεξήθαλνη. 

Γη' απηό ζαο επραξηζηώ θαη ζαο επγλσκνλώ. 

Παξ' όηη ζε ιίγν απεξρόκελνο, ζαο πξνηξέπσ όινπο, λα ζπλερίζεηε θαη ππό ην λέν 
Αξρεγό: 

- Να ζπλεξγάδεζηε κε νκνςπρία, ζπλαδειθηθόηεηα θαη αιιεινζεβαζκό. 

-  Να ζπλερίζεηε ην δεκηνπξγηθό ζαο έξγν, κε ηνλ ίδην δήιν θαη ελζνπζηαζκό θαη 
κελ πηνείζζε από ηηο δηάθνξεο θαηαζηάζεηο θαη ηηο ππάξρνπζεο δπζθνιίεο ηεο 
πνιππνίθηιεο θξίζεο. 

-  ε όιεο ηηο δξαζηεξηόηεηεο λα ζαο δηαθξίλεη ε ιεβεληηά θαη ην εζηθό. 
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-  Να έρεηε σο πξόηππα εθείλνπο πνπ δηαθξίλνληαη γηα ην ΗΘΟ, ηελ Σηκηόηεηα, 

ηελ Επζύηεηα, ηελ Αθνζίσζε ζην θαζήθνλ, ην Ρεαιηζκό, ηελ ππεπζπλόηεηα, ηελ 
εξγαηηθόηεηα θαη ηνλ πςειό βαζκό πεηζαξρίαο θαη Πίζηεσο. 

Σέινο δε, ήζεια λα ηνλίζσ γηα αθόκε κηα θνξά όηη «ν ηξαηόο αλήθεη ζε όινπο 
καο, είλαη ηεο Ειιάδνο Φξνπξόο θαη είλαη γηα ηα δύζθνια». 

Αγαπεηνί πλεξγάηεο, 

αο απνρσξίδνκαη κε βαζηά εθηίκεζε θαη ζπγθίλεζε θαη απηή ηε ζηηγκή ζαο έρσ 
ζηε ζθέςε κνπ όπνπ θαη αλ είζηε, από ην Οξκέλην ηνπ Έβξνπ κέρξη ην Καζηειόξηδν θαη 
από ηελ Κόληηζα ηεο Ηπείξνπ έσο ηελ Κξήηε θαη ηελ πνιύπαζε Κύπξν. 

Η Παλαγία καο λα ζαο πξνζηαηεύεη εζάο θαη ηηο νηθνγέλεηέο ζαο, ζε θάζε ζαο 
βήκα, ζε θάζε ζαο δξαζηεξηόηεηα ζ' όιε ζαο ηε δσή. 

Αγαπεηνί ζπλάδειθνη θαη ζπλεξγάηεο όισλ ησλ βαζκώλ, απεξρόκελνο από ηελ 
ελεξγό ππεξεζία ζαο δειώλσ όηη: 

-  Πίζηεςα θαη ιάηξεςα ηνλ Ειιεληθό ηξαηό. 

-  Εξγάζηεθα θαη πξνζπάζεζα κε όιεο κνπ ηηο δπλάκεηο γηα ην θαιό ηεο 
Τπεξεζίαο θαη ηεο Παηξίδαο καο, πνιιέο θνξέο, εξγάζηεθα εηο βάξνο ηεο πξνζσπηθήο θαη 
νηθνγελεηαθήο κνπ δσήο, όπσο εμάιινπ θάλνπλ ηα πεξηζζόηεξα ζηειέρε ηνπ ηξαηνύ καο. 

Απνραηξεηώληαο ζαο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ Σελ Παλαγηά καο θαη ηνπο 
πξνζηάηεο ηνπ ηξαηνύ καο, πνπ κνπ έδσζαλ πγεία θαη δύλακε γηα λα πξνζθέξσ όζν 
κπνξνύζα θαιύηεξα ηηο ππεξεζίεο κνπ ζηελ παηξίδα. 

Επραξηζηώ ηελ Πνιηηηθή Ηγεζία ηνπ Τπνπξγείνπ (Εζληθήο Άκπλαο) πνπ είρα θαζ’ 
όιε ηε δηάξθεηα ησλ θαζεθόλησλ κνπ σο Α/ΓΕ, γηα ηε ζπλεξγαζία καο. 

Επραξηζηώ ηνλ θ. Α/ΓΕΕΘΑ γηα λα ηελ ζπλεξγαζία καο θαη ηηο θαηεπζύλζεηο ηνπ. 

Επραξηζηώ ηνπο Αξρεγνύο ησλ άιισλ θιάδσλ ΠΝ, ΠΑ, ΕΛ.Α, ηνπ Ληκεληθνύ θαη 
Ππξνζβεζηηθνύ ώκαηνο. 

Επραξηζηώ ηνπο Δηνηθεηέο κνπ θαη πξντζηακέλνπο κνπ πνπ είρα από ηα πξώηα 
ρξόληα ηεο ζηξαηησηηθήο κνπ δσήο κέρξη θαη ηειεπηαία, γηα ηηο νδεγίεο θαη ηηο θαηεπζύλζεηο 
ηνπο. 

Επραξηζηώ όινπο ηνπο ζπλεξγάηεο κνπ ζε όιεο ηηο Δηνηθήζεηο κνπ κέρξη θαη ηώξα, 
ην Αλώηαην ηξαηησηηθό πκβνύιην, ηνπο Αμησκαηηθνύο, Αλζππαζπηζηέο, Τπαμησκαηηθνύο, 
ΕΜΘ, Επαγγεικαηίεο θαη θιεξσηνύο νπιίηεο θαζώο θαη ην πνιηηηθό πξνζσπηθό θαη όινπο 
ηνπο Εζλνθύιαθεο θαη ηνπο Εθέδξνπο πνπ ζπκκεηείραλ ζε δηάθνξεο επηηπρείο αζθήζεηο θαη 
εθπαηδεύζεηο. 

Επραξηζηώ ηνπο γνλείο κνπ θαη δαζθάινπο κνπ γηα ηηο αξρέο θαη ηηο αμίεο πνπ κνπ 
δίδαμαλ γηα ηελ Παηξίδα, ηελ Θξεζθεία θαη ηελ Πίζηε καο. 

Επραξηζηώ ηελ νηθνγέλεηα κνπ, ηελ γπλαίθα κνπ θαη ηελ αγαπεκέλε θόξε κνπ γηα 
ηελ αλνρή θαη ηελ ππνκνλή ηνπο θαζώο απνπζίαδα από θνληά ηνπο γηα κεγάια ρξνληθά 
δηαζηήκαηα. 
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Επραξηζηώ όινπο εζάο πνπ είζηε εδώ γηα ηελ ηηκεηηθή ηειεηή παξάδνζεο - 

παξαιαβήο. 

Σέινο επραξηζηώ ην ύληαγκα Επειπίδσλ θαη ηνπο Επέιπηδεο πνπ ηνπο θακαξώλσ 
απηή ηε ζηηγκή θαη κε γπξίδνπλ πίζσ 39 ρξόληα όηαλ ήκνπλ Εύειπηο Iεο ηάμεσο. 

Επέιπηδεο, όινη νη λένη ηεο Ειιάδνο είλαη εθιεθηνί. Εζείο όκσο, είζηε νη εθιεθηνί 
ησλ εθιεθηώλ, εζείο είζηε ε ειπίδα ηεο Ειιάδνο θαη ηνπ Έζλνπο. Εζείο είζηε νη απξηαλνί 
πνιεκηθνί εγέηεο θαζόζνλ νη ηξαηησηηθνί Δθηέο, όπσο έιεγα πάληα, είλαη πνιεκηθνί Ηγέηεο 
θαη καδί κε ηνπο Μόληκνπο Τπαμησκαηηθνύο, νη νπνίνη απνηεινύλ ηε ζπνλδπιηθή ζηήιε ηνπ 
ηξαηνύ ζα μαλαγξάςνπλ ηελ Θζηνξία, εάλ ρξεηαζηεί.  

Επέιπηδεο, όηαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζηξαηησηηθήο ζαο δσήο αληηιεθζείηε όηη «νη 
Επέιπηδεο δελ είλαη Άξηζηνη» ηόηε νη θαηξνί γηα ην ζηξάηεπκα θαη ηελ παηξίδα είλαη 
δπζνίσλνη. 

Γηα απηό ζα πξέπεη λα είζηε ΠΑΝΣΑ ΑΡΘΣΟΘ. 

Απηή ηε ζηηγκή κεηαθέξσ ηε ζθέςε κνπ ζηε κλήκε ησλ Αζάλαησλ λεθξώλ ησλ 
αγώλσλ ηνπ Έζλνπο θαη ησλ πεζόλησλ ζηελ εθηέιεζε ηνπ θαζήθνληόο ησλ ζηελ εηξεληθή 
πεξίνδν.  

Τπνθιίλνκαη ζηηο Πνιεκηθέο εκαίεο ησλ ρεκαηηζκώλ θαη ησλ Μνλάδσλ ηνπ 
Ειιεληθνύ ηξαηνύ  

Σειεηώλνληαο ζαο θαιώ λα αλαθσλήζεηε: 

Ζήησ ην Έζλνο 

Ζήησ ν ηξαηόο 

     ηξαηεγόο Αζαλάζηνο Σζέιηνο  
             Αξρεγόο  


