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Ημερήσια Διαταγή Παραλαμβάνοντος Αρχηγού ΓΕΕΘΑ, της 28/1/2019
Αξιωματικοί, Υπαξιωματικοί, μαθητές των Παραγωγικών Σχολών, στρατευμένο
και πολιτικό προσωπικό.
Με απόφαση του ΚΥΣΕΑ παραλαμβάνω σήμερα, από τον μέχρι πρότινος
Αρχηγό και σημερινό ΥΕΘΑ, καταξιωμένο Ναύαρχο Ευάγγελο Αποστολάκη, τα
καθήκοντα του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ. Κύριε Υπουργέ, η επιλογή μου στη θέση αυτή από
την Πολιτική Ηγεσία, αποτελεί τη μέγιστη τιμή στο πρόσωπό μου και υπόσχομαι ότι
θα καταβάλω την ύστατη ικμάδα των δυνάμεών μου, ώστε να φανώ αντάξιός της.
Μετά από 41 και πλέον χρόνια στην ΠΑ εξαντλώντας όλες τις βαθμίδες και επίπεδα
διοίκησης, αναλαμβάνω τα καθήκοντα του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ, έχοντας βαθειά γνώση
και συναίσθηση των ευθυνών που μου ανατέθηκαν. Σας διαβεβαιώνω ότι, το μόνο
που με διακατέχει είναι η προσήλωση στο καθήκον, ζήλος για την υπηρεσία, όραμα
για τις ΕΔ και την Πατρίδα.
Στην Ημ. Δγη ανάληψης των καθηκόντων μου ως Α/ΓΕΑ σας ανέφερα ότι, ως
Α/ΓΕΕΘΑ αποκτήσατε έναν συνοδοιπόρο και αρωγό στο δύσκολο έργο σας και
στους στόχους που είχατε θέσει. Το ίδιο μπορώ να σας πω και τώρα, συνεχίζουμε
μαζί σταθερά στον ίδιο δρόμο που χαράξαμε πριν 2 χρόνια.
Άνδρες και Γυναίκες των ΕΔ, αποστολή μας είναι η υπεράσπιση της πατρίδας,
η υποστήριξη και προώθηση των εθνικών μας συμφερόντων, η συνεχής
ισχυροποίηση της αποτρεπτικής μας ικανότητας, καθώς και η ανταπόκριση στις
διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας. Επιπλέον, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι ΕΔ
συνδράμουν καθημερινά με τα μέσα και το προσωπικό τους στο δύσκολο, αλλά πολύ
σημαντικό για τους συμπολίτες μας κοινωνικό έργο. Το έργο αυτό όπως
απαριθμήθηκε πρόσφατα, αποτελεί το κυρίαρχο συστατικό προσφοράς στους
Έλληνες πολίτες, μαζί φυσικά με την προάσπιση των συνόρων μας σε ξηρά,
θάλασσα και αέρα. Παράλληλα, οι ΕΔ με τη συνδρομή τους στην αντιμετώπιση του
προσφυγικού προβλήματος δείχνουν τα ανθρώπινα αισθήματα και ευαισθησίες που
διακατέχουν το προσωπικό τους. Σας θυμίζω ότι, η πατρίδα και οι Έλληνες
φορολογούμενοι φρόντισαν να μας παρέξουν πολλά σύγχρονα, αξιόλογα και
πανάκριβα μέσα από το υστέρημα τους. Χρέος όλων μας είναι να αξιοποιήσουμε
στον έπακρο βαθμό τα εργαλεία αυτά, ιδιαίτερα τώρα που το διεθνές περιβάλλον, οι
σύγχρονες προκλήσεις και η γεωστρατηγική θέση της χώρας μας, επιτάσσουν την
ανάγκη για την ύπαρξη αξιόμαχων και ισχυρών ενόπλων δυνάμεων.
Γνωρίζουμε ότι η δημοσιονομική κατάσταση την περίοδο της οικονομικής
κρίσης, επέφερε τεράστιες αλλαγές σε ότι μέχρι χθες θεωρούσαμε σίγουρο ή
δεδομένο. Όμως πρωτίστως, πίσω από την οικονομική κρίση προϋπήρξαν άλλοι
παράγοντες που συνέβαλαν καταλυτικά στην εμφάνισή της, δηλαδή η κρίση θεσμών
και αξιών. Εμείς παρ’ όλα αυτά, πρέπει να επικεντρωθούμε στην κύρια αποστολή
μας και στον ρόλο που μας έχει ανατεθεί, με βάση τις τρεις (3) έννοιες που
χαρακτηρίζουν τις αρχές των ΕΔ, ακεραιότητα, προσφορά, τελειότητα.
Επαναπροσδιορίζοντας τη στάση μας και με οδηγό τις αρχές αυτές, θα
προχωρήσουμε στην επαύξηση της μαχητικής μας ικανότητας όλων των όπλων και
σχηματισμών. Αυτό το απαιτεί όχι μόνο ο όρκος που δώσαμε ως απλοί στρατιώτες,
ανεξάρτητα βαθμού ή θέσης που ο καθένας μας κατέχει, αλλά στο χρέος που έχουμε
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έναντι της μεγάλης ιστορίας της χώρας μας και όλων αυτών που πρόσφεραν τη ζωή
τους για να ζούμε εμείς ελεύθεροι. Στους ανθρώπους αυτούς υποκλίνομαι
υποσχόμενος ότι θα πράξουμε το ίδιο αν χρειαστεί. Γι΄αυτό, το μόνο που χρειάζεται
να κάνουμε είναι σκληρή εκπαίδευση με αυστηρή πειθαρχία. Έννοιες οι οποίες
υλοποιούνται μόνο με πολύ ιδρώτα και εσωτερική ισορροπία.
Άνδρες και γυναίκες των ΕΔ, αναμφίβολα πολλά καλά έγιναν και γίνονται
εντός του χώρου των ΕΔ, όμως προβλήματα υπάρχουν. Είναι στο χέρι μας να τα
διαχειριστούμε. Αυτό που πρέπει να έχετε κατά νου είναι: Στα προβλήματα οι
ευφυείς άνθρωποι βρίσκουν πάντα λύση, οι ιδιοφυείς τα προβλέπουν, ενώ οι ανόητοι
τα κρύβουν ή κάνουν ότι δεν τα βλέπουν. Στον χώρο που υπηρετούμε δεν έχουμε
την πολυτέλεια να διατηρούμε προσωπικό που ανήκει στην τρίτη κατηγορία. Ιδιαίτερα
όσοι επιλέγονται σε θέσεις ευθύνης πρέπει να αφουγκράζονται κάθε υπηρεσιακό ή
ανθρώπινο πρόβλημα που ανακύπτει. Η φυσική ηγεσία έχει βασική ευθύνη στην
αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών. Σας καλώ λοιπόν να κλείσετε τα αυτιά σας
στις διάφορες σειρήνες που σας καλούν σε άλλους δρόμους ή ατραπούς, πέραν των
όσων προβλέπουν οι γραφτοί και άγραφοι νόμοι της υπηρεσίας. Η ορθότητα της
λύσης έρχεται μέσω της υπηρεσιακής οδού. Όμως σφάλματα και παραλήψεις που
άπτονται σε θέματα συμπεριφοράς ή πειθαρχίας, ιδιαίτερα κατά την εκτέλεση της
εργασίας δεν επιδέχονται άλλοθι ή συγνώμης. Η προστασία των μέσων, αλλά κυρίως
του εαυτού μας και των συναδέλφων μας που εργάζονται δίπλα μας, αποτελεί ιερό
καθήκον στην εκτέλεση της αποστολής μας. Στόχος μου είναι να δημιουργήσουμε
συνθήκες αυτοεπίβλεψης, για αποφυγή συμβάντων ή ατυχημάτων, γι’ αυτό δεν θα
αφήσουμε τίποτα στην τύχη. Υπάρχει δυνατότητα πρόβλεψης για όλα, αρκεί να
γίνεται σωστή επίβλεψη κάθε δραστηριότητας ή έργου.
Προσωπικό του ΣΞ, του ΠΝ και της ΠΑ, αποτελεί για όλους μας μεγάλη και
ύψιστη τιμή που υπηρετούμε στις ΕΔ της χώρας. Εδώ και 4.000 χρόνια είμαστε το
κύριο εργαλείο στη διασφάλιση της ειρήνης στην περιοχή που ζούμε. Επιτελούμε
ένα έργο που δε μετριέται με υλικά μέσα παρά μόνο με ψυχή, καρδιά και αρετή. Με
οδηγό πάντοτε το συμφέρον της υπηρεσίας, έχω ήδη επικεντρώσει την προσοχή μου
στους κύριους άξονες πάνω στους οποίους θα ασκήσω τα καθήκοντά μου, που είναι
η αναδιοργάνωση των Μονάδων και Υπηρεσιών με βάση τα σύγχρονα ποιοτικά
πρότυπα με πνεύμα οικονομίας, η βελτίωση της διαθεσιμότητας των διατιθέμενων
μέσων, η αναβάθμιση των επιχειρησιακών και εκπαιδευτικών μας δυνατοτήτων και η
αξιοποίηση του προσωπικού ανάλογα με τα προσόντα και τις δυνατότητες του
καθενός. Ιδιαίτερα στις επιλογές προσώπων τα κύρια κριτήρια είναι το τρίπτυχο
επαγγελματισμός, χαρακτήρας, ηγεσία. Η ρήση του Αριστοτέλη «δεν υπάρχει
μεγαλύτερη ανισότητα από την ίση μεταχείριση ανίσων» αποτελεί τη βάση της
νοητικής μου ύπαρξης, έτσι δεν θα επιτρέψω ποτέ κάποιος να αδικηθεί ή να μην
ανταμειφθεί σύμφωνα με την προσπάθεια που καταβάλει.
Κλείνοντας, θέλω για μια ακόμη φορά να ευχαριστήσω τον ΥΕΘΑ, Ναύαρχο Ε.
Αποστολάκη για το έργο που έχει επιτελέσει τόσο ως Αρχηγός, όσο και στο σύνολο
της στρατιωτικής του διαδρομής. Να του ευχηθώ ολόψυχα καλή συνέχεια και καλή
επιτυχία στα νέα του καθήκοντα, με υγεία, οικογενειακή και προσωπική ευτυχία.
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Υποκλίνομαι με σεβασμό στις πολεμικές σημαίες των τριών όπλων και στους
αθάνατους νεκρούς που πρόσφεραν τη ζωή τους σε περίοδο ειρήνης ή πολέμου. Με
την αισιοδοξία για επιτυχία στην εκπλήρωση της αποστολής, σας καλώ να
αναφωνήσουμε:
Ζήτω το Έθνος
Ζήτω οι Ένοπλες Δυνάμεις

O
Αρχηγός Γενικού Επιτελίου Εθνικής Αμυνας
Πτέραρχος (Ι) Χρήστος Χριστοδούλου

