
 
 

Ημερήσια Διαταγή Παραδίδοντος Αρχηγού ΓΕΑ, 
Πτέραρχου (Ι) Γεώργιου Μπλιούμη 

  
Αξιωματικοί, Υπαξιωματικοί, Μαθητές των Παραγωγικών Σχολών, 

Στρατεύσιμο και Πολιτικό Προσωπικό της Πολεμικής Αεροπορίας.  
Παραδίδω σήμερα σε εκτέλεση σχετικής απόφασης του ΚΥΣΕΑ τα 

καθήκοντα του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας στον ιερό χώρο 
που πριν 43 σχεδόν χρόνια ως Ίκαρος εισήλθα στην οικογένεια της 
Πολεμικής Αεροπορίας. 

Πριν από τρία  χρόνια, όταν ανέλαβα την ηγεσία της Πολεμικής μας 
Αεροπορίας απέδωσα την εξαιρετική τιμή που έγινε στο πρόσωπό μου, σε 
όλο το προσωπικό της Πολεμικής Αεροπορίας, όλων των ειδικοτήτων, εν 
ενεργεία και εν αποστρατεία, στους εκπαιδευτές μου, στους διοικητές μου 
και στους συμμαθητές μου της Σχολής Ικάρων, γιατί πίστευα και πιστεύω 
ότι η τιμή αυτή ανήκει σε αυτούς. 

 Για μένα κράτησα αποκλειστικά την ευθύνη να διασφαλίσω τη 
συνέχιση της λαμπρής παράδοσης και της ένδοξης ιστορίας της Πολεμικής 
μας Αεροπορίας.  

Η συμπλήρωση του οράματός μου και των στόχων για μια 
ισχυρότερη, αποτελεσματικότερη, ασφαλέστερη και ευέλικτη Πολεμική 
Αεροπορία, που θα λειτουργεί ως δύναμη αποτροπής, ικανή να 
αντιμετωπίζει τις προκλήσεις και να προσαρμόζεται αποτελεσματικά στις 
απαιτήσεις του επιχειρησιακού περιβάλλοντος με παράλληλη προσφορά στο 
κοινωνικό σύνολο και τη διαρκή μέριμνά μας για τη βελτίωση των χώρων 
και των συνθηκών διαβίωσης του προσωπικού και των οικογενειών τους, 
αποτέλεσε τον κύριο γνώμονα όλων των προσπαθειών μας επιφέροντας τα 
επιδιωκόμενα αποτελέσματα σε όλους τους τομείς. 

 Ήμασταν  συνεχώς μπροστά από τα γεγονότα με πρόβλεψη, 
προπορεία , πνεύμα ομάδος και συνεργασίας « Team-work, Team-spirit» και 
σύνθημά μας  το « No issue left Behind» κανένα θέμα μικρό ή μεγάλο δεν 
έμεινε πίσω. 

Αντιμετωπίσαμε όλες τις προκλήσεις και εντάσεις από τον γείτονά 
μας με αποφασιστικότητα, εγρήγορση, συνεχείς ασκήσεις και συνεργασίες 
με τους συμμάχους μας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, με υψηλή 
επιχειρησιακή ετοιμότητα και καθημερινές απογειώσεις των αεροσκαφών 
Επιφυλακής, υπερασπιζόμενοι την ειρήνη, τη σταθερότητα και την 
ασφάλεια στην περιοχή μας. 

Ταυτόχρονα αντιμετωπίζαμε και την πανδημία του COVID-19 που 
πλήττει ακόμη τη χώρα μας, συνεισφέροντας στη διενέργεια των TEST και 
των εμβολιασμών σε όλη την επικράτεια, καθώς και με τις εφημερίες του 
251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας (251ΓΝΑ) στο Εθνικό  Σύστημα  
Υγείας. 



 
 

Προωθήσαμε όλα τα θέματα και τα εξοπλιστικά προγράμματα που 
ήταν κολλημένα για πάνω από 10  χρόνια και ταλάνιζαν την Πολεμική 
Αεροπορία, όσον αφορά στην  εν συνεχεία υποστήριξη  FOLLOW ON 
SUPPORT, όλων των υφιστάμενων οπλικών συστημάτων - Βλημάτων, 
Μαχητικών Αεροσκαφών – Εκπαιδευτικών - Μεταφορικών  και  
Ελικοπτέρων προς αύξηση της διαθεσιμότητάς των.  

Η  αγορά και η ένταξη του νέου τύπου μαχητικού αεροσκάφους 4,5 
γενιάς RAFALE- F3R μέσα σε μόλις ένα χρόνο, η εξέλιξη της υλοποίησης 
αναβάθμισης των αεροσκαφών F-16 VIPER , η αγορά  νέων έξυπνων όπλων 
και η δημιουργία του νέου εκπαιδευτικού κέντρου στην Καλαμάτα, 
οικοδομούν πλέον μια νέα πραγματικότητα που διαμορφώνεται,  με την 
άφιξη στις 19 Ιανουαρίου 2022,  των πρώτων 6 από τα 24 σύγχρονα 
αεροσκάφη Rafale στην Τανάγρα και ανοίγουν την πύλη προς το μέλλον της 
Πολεμικής μας Αεροπορίας. 

Επιπλέον του επιχειρησιακού αυτού έργου και των εξοπλιστικών 
προγραμμάτων,  παράλληλα με αυτά, δόθηκε σημαντικό βάρος στη 
βελτίωση των υποδομών και των συνθηκών διαβίωσης του προσωπικού και 
των οικογενειών τους, ένας τομέας που είχε μείνει αρκετά πίσω για πολλές 
δεκαετίες. 

Ξεκινήσαμε  με την ανακαίνιση και κατασκευή νέων εγκαταστάσεων 
– οικημάτων και πολυκατοικιών σε όλες τις Μονάδες, την  αγορά και 
Leasing νέων οχημάτων, τη νέα χρήση των Λεσχών των Μονάδων, την 
ανακατανομή των μισθωμάτων των οικημάτων, τη δημιουργία των χώρων 
φιλοξενίας Hellenic Wings inns, την ανακαίνιση των κοιτώνων και των 
αθλητικών εγκαταστάσεων των Παραγωγικών Σχολών μας, της Σχολής 
Ικάρων  και της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας, τη νέα 
Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, την αγορά νέου ιατρικού εξοπλισμού και την 
ανακαίνιση χώρων και  κλινικών στο 251ΓΝΑ καθώς και την ενίσχυση της 
στελέχωσης των Μονάδων, με  πρόσληψη νέου προσωπικού ΕΠΟΠ – ΟΒΑ 
– Μονίμων Υπαλλήλων  και   αύξηση των εισακτέων μαθητών στις 
Παραγωγικές Σχολές. 

Όλα αυτά είναι δικά σας έργα και επιτεύγματα.  
Εργαστήκατε σκληρά και αγόγγυστα, με πνεύμα ομάδος και 

αλληλεγγύης, αντιμετωπίζοντας ταυτόχρονα και την  πανδημία του COVID-
19. 

Παραδίδω σήμερα το αξίωμα του Αρχηγού της Πολεμικής 
Αεροπορίας αισθανόμενος ψυχική ικανοποίηση και πληρότητα κάνοντας το 
χρέος μου απέναντι στην Υπηρεσία και στην Πατρίδα, γνωρίζοντας ότι, 

 «Ανθρώπων άρχει, Κατά νόμους άρχει,  Ούκ  αεί  άρχει».  
όπως είχα αναφέρει κατά την ανάληψη των καθηκόντων μου ως 

Αρχηγός Τακτικής Αεροπορίας. 
Από όλα αυτά θα κρατήσω μόνο για  μένα, τον ενθουσιασμό και το 

χαμόγελο που επανήλθε στα στελέχη μας.   



 
 

Θα συνεχίσουν, ως ανάμνηση  πλέον, να με συνοδεύουν οι εμπειρίες 
που απέκτησα στο έδαφος και στον αέρα, η ηγεσία, οι αναμνήσεις από όλο 
αυτό το δύσκολο αλλά υπέροχο ταξίδι, οι πτήσεις στον απέραντο γαλάζιο 
ουρανό, οι αερομαχίες που θα μου λείψουν με τα πολλά ‘’g’’ και την 
αδρεναλίνη. 

Όμως το μυαλό μου και η σκέψη μου, θα συνεχίσει πάντοτε να είναι 
σε όλους εσάς, στο έδαφος και τον αέρα  που δίνετε καθημερινή μάχη για 
την πατρίδα. 

Για όλο αυτό το έργο που εκτελέσατε, θέλω να σας συγχαρώ και να 
σας προτρέψω, να συνεχίσετε με τον ίδιο ζήλο και ενθουσιασμό, πίστη και 
αφοσίωση στην αποστολή σας, για να ανεβάσετε την Πολεμική Αεροπορία 
ακόμη ψηλότερα. 

Σας εύχομαι καλές Πτήσεις με ασφάλεια και πάντα επιτυχίες. 
 
Κύριε Υπουργέ,  
Στο πρόσωπό σας θα ήθελα να ευχαριστήσω διαχρονικά την πολιτεία, 

την πολιτική και στρατιωτική Ηγεσία της χώρας, για την τιμή  να μου 
εμπιστευτεί  υψηλές θέσεις ευθύνης και την ύψιστη τιμή να ηγηθώ της 
Πολεμικής Αεροπορίας της Πατρίδας μας  και να σας ευχαριστήσω 
προσωπικά για τη βοήθειά σας, στην ενίσχυση της μαχητικής ικανότητας 
της Πολεμικής μας Αεροπορίας, κατανοώντας πλήρως, τη σημασία της  
αεροπορικής ισχύος στις επιχειρήσεις  και στην αποτροπή, για την ειρήνη, 
την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιοχή μας. 

Θα ήθελα επίσης, να ευχαριστήσω τους αρχηγούς των άλλων Κλάδων 
των Ενόπλων Δυνάμεων για την άριστη συνεργασία και τις κοινές  
προσπάθειες για την υλοποίηση της διακλαδικότητας. 

Ευχαριστώ επίσης τους αρχηγούς της Αστυνομίας, του Λιμενικού και 
του  Πυροσβεστικού Σώματος για την άψογη συνεργασία με τους ίδιους και 
τους επιτελείς τους. 

Ευχαριστώ τους Προέδρους και τα αξιότιμα μέλη των  Επιτροπών  
Εξοπλιστικών Προγραμμάτων  και Εξωτερικών και Άμυνας της Βουλής για 
την έγκριση των υποπρογραμμάτων και προγραμμάτων της Πολεμικής 
Αεροπορίας.  

Ευχαριστώ  από την καρδιά μου, όλο το προσωπικό της Πολεμικής 
Αεροπορίας και τους άμεσους συνεργάτες μου,  που αγόγγυστα προσέφεραν 
τις υπηρεσίες τους με αφοσίωση και αυταπάρνηση. 

Εύχομαι σε όλους εσάς και στις οικογένειές σας, υγεία και ευτυχία. 
Ευχαριστώ ιδιαίτερα τη σύζυγό μου Μαρία και τα δύο παιδιά μας, 

Αναστασία και Δημήτρη – Αναστάσιο που στάθηκαν δίπλα μου και με 
στήριξαν καθόλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας μου, με κατανόηση και 
αγάπη, χαρίζοντάς μου ψυχική ηρεμία και γαλήνη για να ασχοληθώ 
απρόσκοπτα με το δύσκολο έργο και τα υψηλά μου καθήκοντα. 



 
 

Θέλω να ευχαριστήσω τον Θεό, που μου χάρισε υγεία και δύναμη   
για να πραγματοποιήσω το παιδικό μου όνειρο ως  Fighter Pilot  και τον 
προστάτη μας Αρχάγγελο Μιχαήλ που με κάλυπτε με τα φτερά του σε όλες 
τις πτήσεις μου. 

Στο νέο σας αρχηγό, εξαίρετο συνάδελφο Αντιπτέραρχο (Ι) 
Θεμιστοκλή Μπουρολιά, εκφράζω τα συγχαρητήριά μου για την επιλογή 
του και του εύχομαι υγεία, δύναμη και καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο που 
αναλαμβάνει. 

Τελειώνοντας, 
Χαιρετώ με σεβασμό την ένδοξη σημαία της Πολεμικής Αεροπορίας, 

κλείνω ευλαβικά το γόνυ και αποτίω φόρο τιμής, στους  αθάνατους νεκρούς 
ήρωές μας, που έπεσαν στον πόλεμο και στην ειρήνη κατά την εκτέλεση του 
καθήκοντος, υπερασπιζόμενοι τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και την  
ακεραιότητα της πατρίδας μας, 

και σας καλώ όλους να συνεχίσετε τις άοκνες προσπάθειές σας, με 
ομαδικότητα, αλληλεγγύη, πειθαρχία, πίστη,  αφοσίωση και ενθουσιασμό 
για να οδηγήσετε την Πολεμική Αεροπορία στο μέλλον, σε νέα εποχή, 
σύμφωνα με τις επιταγές του  «ΑΙΕΝ ΥΨΙΚΡΑΤΕΙΝ» 

 
ΖΗΤΩ ΤΟ ΕΘΝΟΣ 
ΖΗΤΩ Η ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 

 
 Πτέραρχος (Ι) Γεώργιος Μπλιούμης 
    Αρχηγός 


