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 Αμησκαηηθνί, Τπαμησκαηηθνί, ηξαηηώηεο, Δζλνθύιαθεο θαη Πνιηηηθό 

Πξνζσπηθό, ηνπ ηξαηνύ.  

 

 Καη’ αξράο ππνθιίλνκαη επιαβηθά ζηηο ζθηέο ησλ αζαλάησλ λεθξώλ καο, ζηα 

ηεξά ζύκβνια θαη ζηηο πνιεκηθέο ζεκαίεο ησλ ρεκαηηζκώλ θαη Μνλάδσλ ηνπ 

ηξαηνύ καο. 

 

 Αλαιακβάλσ ζήκεξα, θαηόπηλ απόθαζεο ηνπ ΚΤΔΑ, ηα θαζήθνληα ηνπ 

Αξρεγνύ ηνπ Γεληθνύ Δπηηειείνπ ηξαηνύ, γεγνλόο πνπ απνηειεί ύςηζηε ηηκή θαη 

κε θαζηζηά ππεξήθαλν, θαζώο ζηε ζέζε απηή δηαθξίζεθαλ πξνθάηνρνί κνπ, 

άξηζηνη ζπλάδειθνη, κεηαμύ ησλ νπνίσλ θαη ν θαηαμησκέλνο ηξαηεγόο Αιθηβηάδεο 

ηεθαλήο, ζηνλ νπνίν εθθξάδσ ηηο ζεξκέο επραξηζηίεο όισλ, γηα ηελ πνιύηηκε 

πξνζθνξά ηνπ θαη ηαπηόρξνλα ηηο εγθάξδηεο επρέο γηα πγεία, πξνζσπηθή θαη 

νηθνγελεηαθή επηπρία. 

 

 Έρνληαο πιήξε επίγλσζε ηεο πςειήο ηηκήο, ηεο επζύλεο θαη ησλ 

ππνρξεώζεσλ πνπ πεγάδνπλ από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ κνπ, ππόζρνκαη 

όηη ζα εξγαζζώ άνθλα γηα λα αληαπνθξηζώ ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ Αξρεγνύ ηνπ 

Γεληθνύ Δπηηειείνπ ηξαηνύ θαηά ηνλ θαιύηεξν ηξόπν. 

 

 Ο ηξαηόο Ξεξάο, ζην πιαίζην ησλ Δλόπισλ Γπλάκεσλ, απνηειεί ην δνκηθό 

ζπζηαηηθό ελόο από ηνπο ηέζζεξεηο ππιώλεο ηεο Δζληθήο ηζρύνο ηεο Παηξίδαο, 

απνηειώληαο, δηαρξνληθά, ηζρπξό έξεηζκα ζηε ζπλείδεζε ηεο Διιεληθήο 

Κνηλσλίαο, από ηελ νπνία πξνέξρεηαη ην πξνζσπηθό ηνπ θαη ζηελ νπνία ζα 

θαηαιήμεη κεηά ηελ απνζηξαηεία ηνπ ή ηελ απόιπζή ηνπ. Οη ππνρξεώζεηο πνπ 

πξνθύπηνπλ από ηελ ηδηόηεηά καο σο Έιιελεο Πνιίηεο ηξαηησηηθνί, αιιά θαη ηελ 

απνζηνιή καο, θαζηζηνύλ αδηαπξαγκάηεπηα ηα ζηνηρεία ηνπ επαγγεικαηηζκνύ, ηεο 

ζπλείδεζεο ηνπ θαζήθνληνο, ηνπ ήζνπο θαη ηεο πξνζήισζεο ζηηο αμίεο θαη ζηα 

ηδαληθά, ηα νπνία αξκόδνπλ ζε ηξαηηώηεο.   

 

 πλερίδνληαο ηελ ηζηνξηθή δηαδξνκή ηνπ ηξαηνύ καο κέρξη ζήκεξα, ην 

πλεύκα δηνίθεζεο ζα δηαηεξεζεί αλζξσπνθεληξηθό, βαζηζκέλν ζηε ζεζκηθόηεηα 



 

θαη ζηηο παξαδόζεηο ηνπ. Τπόζρνκαη όηη ε δηθαηνζύλε ζα είλαη θάξνο καο, 

απνηειώληαο ηνλ θαηαιύηε ζηε δηαηήξεζε ηνπ πςεινύ εζηθνύ. ην πλεύκα απηό, ε 

έιιεηςε δηαθξίζεσλ θαη ε αμηνθξαηηθή αληηκεηώπηζε ηθαλνπνηνύλ «ην πεξί δηθαίνπ 

αίζζεκα», κέζσ ηνπ νπνίνπ εληζρύεηαη ε εκπηζηνζύλε πξνο ηελ εγεζία. Μηα 

εγεζία ρξεζηή, πνπ απνηειεί ζεκειηώδεο ζηνηρείν γηα ηε ζπλνρή θαη ην θξόλεκα 

ηνπ ηξαηνύ καο. 

 

 Θα ζπλερίζνπκε λα εξγαδόκαζηε κε απηαπάξλεζε θαη απηνζπζία, 

αμηνπνηώληαο ηελ επθπΐα ηνπ πξνζσπηθνύ καο, αληηκεησπίδνληαο κε απηό ηνλ 

ηξόπν ηηο πξνθιήζεηο ηεο επνρήο κέζα από θαηλνηόκεο θαη απνθαζηζηηθέο ιύζεηο, 

ζε όια ηα επίπεδα. 

 

 Οξακαηίδνκαη έλαλ ηξαηό πνπ ζα ζπλερίζεη λα απνηειεί εξγαιείν Απνηξνπήο 

θαη ηζρπξή ζπληζηώζα ηεο Δζληθήο ηξαηεγηθήο, πνπ ζα παξέρεη ζηελ Πνιηηηθή Ζγεζία 

επηρεηξεζηαθό πιενλέθηεκα γηα ηελ πξνάζπηζε ησλ Δζληθώλ καο πκθεξόλησλ, 

αληηκεησπίδνληαο κε ζζέλνο ηόζν ην ζπλνξηαθό επεηζόδην θαη ηε ζεκεηαθή θξίζε όζν 

θαη ηε γεληθεπκέλε ζύξξαμε, εάλ απαηηεζεί. Έλαλ ηξαηό, ν νπνίνο ζα εθπέκπεη ηζρπξό 

κήλπκα απνθαζηζηηθόηεηαο γηα  ηελ ππεξάζπηζε ηεο εδαθηθήο αθεξαηόηεηαο ηεο 

Παηξίδαο καο θαη ζα ηελ εμαζθαιίδεη από θάζε μέλε επηβνπιή, αιιά παξάιιεια ζα 

ζηεξίδεη ηηο αλάγθεο ηεο Διιεληθήο Κνηλσλίαο, κέζα από έλα πιέγκα δξάζεσλ 

θνηλσληθήο αξσγήο.  

 

 Δίκαη πεπεηζκέλνο όηη ν ηξαηόο Ξεξάο, σο αλαπόζπαζην κέξνο ησλ 

Δλόπισλ Γπλάκεσλ θαη ηεο Διιεληθήο Πνιηηείαο, επξηζθόκελνο, πιένλ, ζηελ 

απγή κηαο λέαο επνρήο, απαιιαγκέλεο από ηηο πξόηεξεο δεκνζηνλνκηθέο 

δπζρέξεηεο, ζα ζπλερίζεη λα πξνρσξά εκπξόο, θαη πξνο ηνύην είκαη δηαηεζεηκέλνο 

λα εμαληιήζσ θάζε κνπ πξνζπάζεηα. 

 

 Αμησκαηηθνί, Τπαμησκαηηθνί, ηξαηηώηεο, Δζλνθύιαθεο θαη Πνιηηηθό 

Πξνζσπηθό, ν ηξαηόο καο, ε Υώξα θαη ε Παηξίδα καο ε ίδηα, δελ απνηεινύλ 

απξόζσπεο νληόηεηεο, απνμελσκέλεο από ηελ ιεηηνπξγία ηνπ θαζελόο θαη ηεο 

θαζεκηάο από εκάο. Απνηεινύκε όινη δνκηθά ζηνηρεία ησλ ελλνηώλ απηώλ. Ωο 

Αξρεγόο ζαο, ζα ζηέθνκαη αξσγόο ζηηο θαζεκεξηλέο ζαο δπζρέξεηεο, 

επαγγεικαηηθέο, νηθνγελεηαθέο, πξνζσπηθέο, θαη κε παηξηθό ελδηαθέξνλ θαη 



 

δηθαηνθξηζία, ζα παξαζηέθνκαη ζε όινπο θαη όιεο ζαο, εξγαδόκελνη καδί, ώζηε ν 

ηξαηόο Ξεξάο, ζην πιαίζην ησλ Δλόπισλ Γπλάκεσλ, λα πξάμεη ό,ηη ηνπ 

αλαινγεί γηα λα δηαηεξεζεί αθέξαηε ε ρώξα καο, ε νπνία απνηειεί θαη ζύλνξα ηεο 

Δλσκέλεο Δπξώπεο,  

 Με ηηο ζθέςεηο κνπ απηέο, 

 αο θαιώ λα αλαθσλήζνπκε : Εήησ ην Έζλνο 

   Εήησ ν ηξαηόο 

 

  Αληηζηξάηεγνο Γεώξγηνο Κακπάο 
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