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 Αμησκαηηθνί, Τπαμησκαηηθνί, Οπιίηεο, Δζλνθχιαθεο θαη Πνιηηηθφ 
Πξνζσπηθφ ηνπ ηξαηνχ Ξεξάο. 

 Αλαιακβάλσ ζήκεξα, κεηά απφ απφθαζε ηνπ ΚΤΔΑ, ηα θαζήθνληα 
ηνπ Αξρεγνχ ηνπ Γεληθνχ Δπηηειείνπ ηξαηνχ. 

 Κιείλσ επιαβηθά ην γφλπ ζηηο πνιεκηθέο εκαίεο ησλ ρεκαηηζκψλ, 
ησλ πγθξνηεκάησλ θαη ησλ Μνλάδσλ ηνπ ηξαηνχ Ξεξάο, απνηίσ θφξν 
ηηκήο ζηνπο αζάλαηνπο λεθξνχο, πνπ ζπζίαζαλ ηε δσή ηνπο ζηνπο αγψλεο γηα 
ηελ ειεπζεξία θαη ηελ αλεμαξηεζία ηεο Παηξίδαο καο, θαζψο επίζεο θαη ηνπο 
πεζφληεο ζε εηξεληθή πεξίνδν θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ θαζήθνληνο. 

 Ζ επηινγή κνπ ζηε ζέζε ηνπ Α/ΓΔ, απνηειεί ηελ χςηζηε ηηκή πξνο ην 
πξφζσπφ κνπ θαη ληψζσ ππεξήθαλνο γη’ απηφ. Απνηειεί πξφθιεζε θαη κε ηελ 
βνήζεηα ηνπ Θενχ θαη ηελ δηθή ζαο ζα αληαπνθξηζψ. 

 Έρνληαο πιήξε επίγλσζε ησλ επζπλψλ θαη ππνρξεψζεσλ ηνπ ΓΔ, 
αλαιακβάλσ ηε Γηνίθεζε κε εηιιεκέλε ηελ απφθαζε λα αλαιψζσ καδί ζαο 
ηηο δπλάκεηο κνπ, γηα ηε δηαηήξεζε αιιά θαη ηε βειηίσζε, φπνπ ππάξρνπλ 
πεξηζψξηα, ηεο επηρεηξεζηαθήο εηνηκφηεηαο θαη καρεηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ 
ρεκαηηζκψλ, πγθξνηεκάησλ θαη Μνλάδσλ ηνπ ηξαηνχ καο, πνπ 
βξίζθνληαη ζε πςειά επίπεδα, ράξηλ ζηηο άνθλεο πξνζπάζεηεο ησλ άμησλ 
Αξρεγψλ πξνθαηφρσλ κνπ θαη φισλ ησλ Αμθψλ, ζηειερψλ, ζηξαηησηψλ 
θαζψο επίζεο θαη ηνπ πνιηηηθνχ πξνζσπηθνχ καο.  

 Ζ απνζηνιή καο, πνπ είλαη ηαπηφρξνλα θαη ην φξακά κνπ, είλαη λα 
δηαηεξήζνπκε ηελ Παηξίδα καο  θαη εηδηθφηεξα  ην ρεξζαίν θαη λεζησηηθφ 
ηκήκα ηεο, αθέξαηα θαη φπσο ηα παξαιάβακε, λα βειηηψζνπκε ηελ 
επηρεηξεζηαθή ηθαλφηεηα ελψ παξάιιεια λα βνεζήζνπκε ην πξνζσπηθφ καο 
λα αληαπεμέιζεη ζηηο ζχγρξνλεο απαηηήζεηο θαη πξνθιήζεηο νη νπνίεο 
παξνπζηάδνληαη ηφζν ζε επηρεηξεζηαθφ φζν θαη ζε θνηλσληθφ επίπεδν. 

 Σνλίδσ φηη ν θχξηνο γλψκνλαο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο απνζηνιήο είλαη 
πξψηηζηα ε πξνζηαζία ηεο Παηξίδαο απφ θάζε επηβνπιή θαη κε νπνηνδήπνηε 
θφζηνο, αιιά παξάιιεια ησλ νηθνγελεηψλ καο, θαη ησλ παηδηψλ καο, ζηα 
νπνία κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ ζα θιεζνχκε λα ηελ παξαδψζνπκε. 

 Ωο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ επηηπρή εθηέιεζε ηεο ζεσξψ ηελ ηήξεζε απφ 
φινπο ησλ ζηξαηησηηθψλ αξεηψλ, αλδξείαο, θαξηεξίαο, θηινπαηξίαο, 
ζηξαηησηηθνχ πλεχκαηνο θαη πεηζαξρίαο. Δπηπξφζζεηα ηελ ζθιεξή δνπιεηά, 
επαγγεικαηηθφηεηα, κεζνδηθφηεηα, ελζνπζηαζκφ, ζεκλφηεηα, απζηεξφηεηα κε 
ζεβαζκφ φκσο ηεο κνλαδηθφηεηαο θαη ηεο αμηνπξέπεηαο θάζε πθηζηακέλνπ, 
ηελ επηβξάβεπζε ησλ πξνζπαζεηψλ αιιά θαη ηνλ έιεγρν ηεο εθηειέζεσο ησλ 
δηαηαζζφκελσλ κέζα ζην πιαίζην πάληνηε ελφο ζπζηήκαηνο 
αλζξσπνθεληξηθήο δηνίθεζεο. 



 2 

 Θα δηνηθήζσ κε θχξην γλψκνλα λα θαηαζηψ απηφ πνπ επηβάιινπλ νη 
ζηξαηησηηθνί θαλνληζκνί. Γειαδή λα γίλσ ε πξνζθπγή θαη ην ζηήξηγκα φισλ. 

 Θα είκαη δίπια ζαο ζπκκαρεηήο, ζπκπαξαζηάηεο θαη νδεγφο πξψηα 
απφ φια σο ζηξαηηψηεο, βαζκφ θαη έλλνηα ζηελ νπνία απνδίδσ χςηζηε ηηκή 
θαη παξάιιεια σο Αξρεγφο  ζαο.  

 Θα είκαη παξψλ, δίπια ζαο,  γηα λα επηιχζσ ηα αηνκηθά θαη ηα 
νηθνγελεηαθά ζαο πξνβιήκαηα, λα ζαο θαζνδεγψ θαη λα ζαο βνεζψ πάληα 
βέβαηα κέζα ζηα ππεξεζηαθά πιαίζηα θαη δπλαηφηεηεο.   Βνεζείζηε κε λα 
ζθέθηνκαη θαη λα ελεξγψ ζεηηθά γηα ην θαιφ ζαο.  Υξεζηκνπνηείηε ηελ 
ηεξαξρηθή νδφ.  Δκπηζηεπζείηε κε θαη ζηαζείηε δίπια κνπ. Όινη ΜΑΕΗ, απηφ 
είλαη ην ζχλζεκα κνπ, πέξα θαη πάλσ απφ ηηο νπνηεζδήπνηε αηνκηθέο 
επηδηψμεηο, γηα ην θαιφ ηεο παηξίδαο.  

Δπηζπκψ παξάιιεια κε ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ζαο, λα είζηε 
επηπρηζκέλνη θαη ε εξγαζίαο ζαο, λα ζαο παξέρεη ηθαλνπνίεζε.  Να 
αληηκεησπίδεηε κε ζεηηθφ πλεχκα θαη δηάζεζε ηελ απνζηνιή καο αιιά θαη ηε 
δσή ελ γέλεη, ηδηαίηεξα ζήκεξα θάησ απφ ηηο παξνχζεο θνηλσληθέο θαη 
νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο. 

 Απηή ηε ζηηγκή πνπ αλαιακβάλσ Αξρεγφο ηνπ ΓΔ, ζαο θαιψ λα είζζε 
ππεξήθαλνη γηα ηε κεγάιε ηηκή πνπ καο θάλεη ε παηξίδα, λα καο εκπηζηεχεηαη 
ηελ αζθάιεηα ηεο εκαίαο ηεο πνπ θπκαηίδεη ζηα πξνθερσξεκέλα θπιάθηα 
ηεο, δίπια ζηνπο πεξήθαλνπο θαη εξσηθνχο θαηνίθνπο ηεο παξέβξηνπ  
πεξηνρήο, αιιά θαη ζηνπο αθξίηεο ησλ λεζηψλ καο, κε ηνπο νπνίνπο πξέπεη λα 
δηαηεξήζνπκε άξηζηεο ζρέζεηο θαη λα ζπλεξγαζηνχκε αξκνληθά, ελζπκνχκελνη 
φηη νη ηνπηθέο θνηλσλίεο είλαη ν «πνιιαπιαζηαζηήο ηζρχνο» ησλ ρεκαηηζκψλ 
καο. 

 Με ηε βνήζεηα ηνπ Θενχ, κε ηελ θαιή πξναίξεζε ζηηο ζρέζεηο ησλ 
δηνηθνχλησλ θαη δηνηθνχκελσλ θαη νπσζδήπνηε κε ηε ζπλεξγαζία καο κε ηηο 
ηνπηθέο θνηλσλίεο, ηηο αξρέο θαη ηνπο απινχο πνιίηεο, ηνπο ελ δπλάκεη 
ζηξαηηψηεο, ν ηξαηφο Ξεξάο  ζα ζπλερίζεη κε επηηπρία ην δχζθνιν δξφκν 
ηνπ, θαζνδεγνχκελνο απφ εκέλα κε ηνλ ίδην αθξηβψο ηξφπν πνπ εγήζεθε ν 
απεξρφκελνο Αξρεγφο. 

 ην ζεκείν απηφ θξίλσ ζθφπηκν λα επραξηζηήζσ ηνλ  

ηξαηεγφ Αζαλάζην Σζέιην,  πξντζηάκελν κνπ ζην ΓΔ φηαλ δηνηθνχζα ηελ 1ε 
ηξαηηά, αγαπεηφ θίιν θαη άμην ζπλάδειθν, θαη λα ηνπ ππνβάιισ ηα ζέβε 
κνπ. Δηχγραλε πάληνηε ηεο εθηηκήζεσο, ηνπ ζεβαζκνχ θαη ηεο αγάπεο κνπ θαη 
αηζζάλνκαη ππεξήθαλνο πνπ ηνλ δηαδέρνκαη ζηα θαζήθνληα ηνπ Αξρεγνχ. 
Διπίδσ λα κε βνεζήζεη ν Θεφο λα  πεηχρσ, φζα επέηπρε θη απηφο θαη ηνπ 
εχρνκαη θαιή απνζηξαηεία θαη θαιή ζπλέρεηα ηνπ βίνπ ηνπ. Θα ηνλ έρνπκε 
πάληα ζην κπαιφ καο θαη ηελ θαξδηά καο. 

 



 3 

 Με ηηο ζθέςεηο απηέο, επηθαινχκελνο ηε βνήζεηα ηνπ Παλάγαζνπ Θενχ 
θαη ηηο Πξεζβείεο ηεο Τπέξκαρνπ ηξαηεγνχ καο, γηα ηελ εθπιήξσζε ηεο 
απνζηνιήο καο, ζαο θαιψ λα αλαθσλήζεηε: 

 

ΕΖΣΩ ΣΟ ΔΘΝΟ 

ΕΖΣΩ Ο ΣΡΑΣΟ 

     Αληηζηξάηεγνο Υξίζηνο Μαλσιάο  

               Αξρεγφο  


