
Ημερήσια Διαταγή Παραλαμβάνοντος Αρχηγού ΓΕΑ, 
Αντιπτέραρχου (Ι) Θεμιστοκλή Μπουρολιά 

 
Αξιωματικοί, Υπαξιωματικοί, Μαθητές των Παραγωγικών Σχολών 

Στρατευμένοι και Πολιτικό Προσωπικό. 
Σε εκτέλεση σχετικής απόφασης του ΚΥΣΕΑ, παρέλαβα προ 

ημερών, με ιδιαίτερη συγκίνηση και υπερηφάνεια, την ηγεσία της 
Πολεμικής Αεροπορίας από τον Πτέραρχο (Ι) κ. Γεώργιο Μπλιούμη, με 
τον οποίο συνεργάστηκα άμεσα τα τελευταία τρία έτη ως Αρχηγός της 
Τακτικής Αεροπορίας, σε μία περίοδο με ιδιαίτερα απαιτητικές εθνικές 
προκλήσεις και υπό τις πρωτόγνωρες συνέπειες της φονικής πανδημίας. 

Ζούμε σε ένα γεωστρατηγικό και γεωπολιτικό περιβάλλον που 
θεωρείται από τα πιο ευαίσθητα και ασταθή παγκοσμίως, σε μία περιοχή 
που φλέγεται από εμφύλιους και από ένοπλες αποσχιστικές δράσεις, 
όπου γιγαντώνεται η τρομοκρατία σε όλες της τις μορφές με τον πιο 
αποκρουστικό και απάνθρωπο τρόπο, συντελείται η μεγαλύτερη βίαιη 
μετακίνηση πληθυσμού στην ιστορία της ανθρωπότητας, με τεράστιες 
ανακατατάξεις, επαπειλούμενες αλλαγές συνόρων, κράτη που 
καταρρέουν, αλλά και νοσταλγούς ιμπεριαλιστικών αυτοκρατοριών του 
παρελθόντος, που προκειμένου να ικανοποιήσουν τα αδηφάγα 
ενεργειακά τους όνειρα, παραβιάζουν απροκάλυπτα κάθε έννοια διεθνούς 
δικαίου και έννομης τάξης. Η ιστορία έχει αποδείξει ότι σε τέτοιες 
καταστάσεις, μόνο η ισχύς των όπλων και ο φόβος των συνεπειών που η 
χρήση τους επιφέρει, μπορούν να λειτουργήσουν ως αποτροπή και ως 
φραγή σε αλυτρωτικές και αναθεωρητικές βλέψεις, ιδιαίτερα όταν 
προέρχονται από λαούς που στο διάβα των αιώνων έχουν να επιδείξουν 
μόνο γενοκτονίες, καταστροφές, εκκαθαρίσεις και ξεριζωμούς. 

Δίπλα σε αυτό το ευμετάβλητο περιβάλλον, η πατρίδα μας 
παρουσιάζεται διεθνώς ως όαση σταθερότητας και ειρήνης, 
δημοκρατικότητας και νομιμότητας, ως αξιόπιστος σύμμαχος και 
εποικοδομητικός συνεργάτης, εγκρατής αλλά συνάμα αποφασιστική και 
αποφασισμένη δύναμη, έτοιμη και ικανή να αποτρέψει κάθε επιβουλή, 
από οπουδήποτε και αν προέρχεται. Από τους σημαντικότερους πυλώνες 
εφαρμογής της εθνικής στρατηγικής, η Πολεμική μας Αεροπορία, με 
σύγχρονο διακλαδικό και διαλειτουργικό πνεύμα, καλείται να δώσει για 
άλλη μία φορά το δικό της ηχηρό παρόν στους ουρανούς του Αιγαίου, 
και όπου αλλού η υποστήριξη των εθνικών συμφερόντων επιβάλλει, 
αποτελώντας τον αδιαμφισβήτητο εγγυητή της αποτροπής. Άλλωστε, η 
συνεχής ετοιμότητα, η άμεση και αποφασιστική αντίδραση και η 
αποδεδειγμένη ικανότητα και αποτελεσματικότητα, αποτελούν 
επιθετικούς προσδιορισμούς που έχουν καταγραφεί ανεξίτηλα στην 
παγκόσμια αεροπορική συνείδηση, ως απότοκος των πολλαπλών 
συνεκπαιδεύσεων και συνεργασιών με φίλες και συμμαχικές χώρες, 
καθιστώντας την Πολεμική Αεροπορία περιζήτητη ως σύμμαχο και 
συνεργάτη, αλλά και φόβητρο για οποιονδήποτε επιβουλεύεται την 



εθνική κυριαρχία και ακεραιότητα ή καλλιεργεί μωρές βλέψεις 
σφετερισμού των εθνικών δικαίων και δικαιωμάτων, όπως αυτά σαφώς 
ορίζονται από το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας.  

Στην κρίσιμη αυτή περίοδο για τη Χώρα, η πρόσφατη απόφαση 
ενδυνάμωσης και αναβάθμισης της αεροπορικής ισχύος, μέσω της 
προμήθειας των αεροσκαφών Rafale, που προ ημερών προσγειώθηκαν 
στην Αεροπορική Βάση Τανάγρας, και εκσυγχρονισμού των F-16 Viper 
που σε λίγους μήνες θα επιχειρούν στους ελληνικούς ουρανούς, εισάγουν 
την Πολεμική Αεροπορία σε μία νέα εποχή, όπου οι διακλαδικές 
δικτυοκεντρικές επιχειρήσεις αποτελούν μονόδρομο. Η κλασική 
θεώρηση του αεροπορικού πολέμου παύει να έχει την προηγούμενη 
έννοια, και η λήψη, ανάλυση, διαχείριση και ταχύτητα ασφαλούς 
μεταφοράς της πληροφορίας θα αποτελέσουν τον καθοριστικό 
παράγοντα επικράτησης σε μία αναμέτρηση. Με δεδομένη την 
αντιμετωπιζόμενη απειλή, σε αυτό το κάλεσμα θα πρέπει να είμαστε 
παρόντες, προετοιμασμένοι και έτοιμοι να αφομοιώσουμε την τεχνολογία 
της επόμενης γενιάς, εκτινάσσοντας την Αεροπορία μας μέσα στο 
κλειστό κλαμπ της αεροπορικής ελίτ του σύγχρονου κόσμου, 
εξασφαλίζοντας με τον εμφανέστερο τρόπο τη δύναμη της αποτροπής, 
αλλά και ενισχύοντας ουσιαστικά τη συμβολή της στην εφαρμογή της 
εξωτερικής πολιτικής. 

Ένα τέτοιο τεχνολογικό άλμα, με την ενσωμάτωση 
υπερσύγχρονων μέσων και σε ένα πρωτόγνωρο επιχειρησιακό 
περιβάλλον, θα απαιτήσει ανάλογη αναβάθμιση της παρεχόμενης 
πτητικής εκπαίδευσης, που έρχεται να υλοποιηθεί με το πρόσφατο 
μεγάλο πρόγραμμα ανάπτυξης του Διεθνούς Εκπαιδευτικού Κέντρου 
Πτήσεων στην Καλαμάτα, εισάγοντας την Αεροπορία στην εποχή του 
μέλλοντος και εξασφαλίζοντας τις προϋποθέσεις για τη δημιουργία του 
σύγχρονου μαχητή και ηγέτη, επιλύοντας ένα πρόβλημα πολλών χρόνων 
μειωμένης διαθεσιμότητας μέσων, αλλά και παρωχημένης τεχνολογίας. 

Στόχος μας η απρόσκοπτη και άμεση ενσωμάτωση των νέων 
αυτών συστημάτων και η τάχιστη αφομοίωση των τεχνολογιών που 
εισάγουν, αναπτύσσοντας και επεκτείνοντας το υλικοτεχνικό περιβάλλον 
που θα κληθούν να λειτουργήσουν, αλλά και αναπροσαρμόζοντας 
θεσμικά τον τρόπο λειτουργίας της σύγχρονης Αεροπορίας. Έτσι ώστε να 
επιτευχθεί η επιθυμητή διαλειτουργικότητα και διακλαδικότητα, να 
εξασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή φυσική επιβιωσιμότητα των συστημάτων 
και των κρίσιμων λειτουργιών και να μεγιστοποιηθεί η δυνατότητα και 
ικανότητα του επιχειρείν, τόσο σε καιρό ειρήνης όσο και στην απευκταία 
περίπτωση που αυτή δεν καταστεί δυνατό να εξασφαλιστεί. Παράλληλα, 
η βελτίωση της διαθεσιμότητας των υπαρχόντων συστημάτων θα 
αποτελέσει κύρια επιδίωξη και στόχευση, συνεχίζοντας τις προσπάθειες 
για κάλυψη όλων των κρίσιμων μέσων με συμβάσεις εν συνεχεία 
υποστήριξης και για επιτάχυνση ενεργοποίησης και απόδοσης των ήδη 
υπαρχουσών. Για να καταστούν δυνατά αυτά, θα απαιτηθούν σε 



συγκεκριμένους τομείς επιλεγμένες παρεμβάσεις, με τόλμη, ευελιξία και 
προσήλωση στο επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, λαμβάνοντας πάντα υπόψη 
τις ιδιαιτερότητες και τα προβλήματα του προσωπικού, αλλά και με 
συναίσθηση της επιχειρησιακής σκοπιμότητας με ρεαλισμό και σύνεση, 
με συνεχή γνώμονα τη σημαντικότητα της αποστολής και τον ρόλο της 
στην εξασφάλιση της εδαφικής ακεραιότητας και ασφάλειας της Χώρας, 
στην υποστήριξη των στρατηγικών της επιλογών και στην ουσιαστική 
στήριξη της εξωτερικής της πολιτικής. Παράλληλα, με τη συμμετοχή μας 
σε μεγάλες συμμαχικές αεροπορικές διοργανώσεις, αλλά και με την 
εκτέλεση των διεθνών ασκήσεων ΗΝΙΟΧΟΣ και NATO TIGER MEET, 
που θα φιλοξενηθεί φέτος στη Χώρα μας, γεγονότα με παγκόσμια 
προβολή και αποδοχή, η Πολεμική μας Αεροπορία θα αποδείξει για 
ακόμα μία φορά ότι κατέχει επαξίως τη θέση της στην κορυφή του 
σύγχρονου αεροπορικού στερεώματος.   

Στον πολύ ευαίσθητο τομέα του κοινωνικού έργου που καλείται να 
υλοποιήσει η Πολεμική Αεροπορία, από τις αεροδιακομιδές μέχρι την 
αεροπυρόσβεση και την έρευνα – διάσωση, που αποτελεί αποστολή 
υψίστης εθνικής σημασίας, θα αναζητηθούν λύσεις που θα επιδιώξουν να 
βελτιώσουν τη διαθεσιμότητα των μέσων και υπηρεσιών, σε συνάρτηση 
με τις υπάρχουσες δημοσιονομικές δυνατότητες και σύμφωνα με το 
υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, με τρόπο ευέλικτο, δημιουργικό και 
αποδοτικό, εξετάζοντας όλες τις διαθέσιμες επιλογές, αναλύοντας τις 
κρισιμότητες και βάζοντας προτεραιότητες, πάντα με γνώμονα την 
έγκαιρη υλοποίηση του έργου και τη διασφάλιση του δημόσιου 
συμφέροντος. 

 
Άνδρες και γυναίκες της Πολεμικής Αεροπορίας, 
 
Αποτελείτε την κινητήριο δύναμη του οργανισμού, τους 

συντελεστές που μετουσιώνουν σε πράξη όλες τις σκέψεις και ιδέες, τον 
πραγματικό πολλαπλασιαστή ισχύος που με αυταπάρνηση, φιλοπατρία 
και επαγγελματισμό υπηρετούν την πατρίδα σε αυτή την πολύ κρίσιμη 
περίοδο της νεότερης ιστορίας, αλλά και τη γεμάτη προκλήσεις για το 
μέλλον αυτού του τόπου, ένα μέλλον που είναι στο χέρι μας αν θα το 
κληροδοτήσουμε στις επόμενες γενιές πιο ασφαλές, πιο δημιουργικό, πιο 
προσοδοφόρο. Ευθύνη της ηγεσίας η θεσμική εξασφάλιση και πρακτική 
εφαρμογή της δικαιοσύνης και της αξιοκρατίας, αλλά και η βελτίωση των 
συνθηκών διαβίωσης με τη μέγιστη δυνατή επάρκεια και ποιότητα. Σας 
καλώ όλους ως μία ομάδα, χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς, με 
αισιοδοξία και με γνώμονα το ήθος, την αριστεία, τη συναδελφικότητα 
και την ανιδιοτελή προσφορά, να προσηλωθούμε σε δύο έννοιες, με τις 
οποίες γαλουχηθήκαμε από την πρώτη στιγμή που μπήκαμε στις τάξεις 
της Αεροπορίας: στο καθήκον και στο χρέος μας απέναντι στην πατρίδα, 
πιστοί στον όρκο που δώσαμε ενώπιον του ευαγγελίου και της 
γαλανόλευκης. Οδηγός μας η θυσία των αθάνατων νεκρών μας, αυτών 



που αψηφώντας τον κίνδυνο χάθηκαν «τοις κείνων ρήμασι πειθόμενοι» 
κατά την εκτέλεση της αποστολής τους, πιστοί στα ιδεώδη και ιδανικά 
τους, για να μας παραδώσουν σήμερα την Αεροπορία που έχει και τη 
δυνατότητα και την ικανότητα. 

 
Κύριε Υπουργέ, 
 
Έχοντας πλήρη συναίσθηση της τιμής αλλά και των ευθυνών που 

αναλαμβάνω απέναντι στην πατρίδα και στην πολιτική και στρατιωτική 
ηγεσία που με επέλεξε για τη θέση του Αρχηγού της Πολεμικής 
Αεροπορίας, θέλω να σας ευχαριστήσω για την εμπιστοσύνη στο 
πρόσωπό μου και να σας διαβεβαιώσω ότι το όπλο που υπηρετούμε, θα 
εξακολουθήσει να κάνει τον ελληνικό λαό υπερήφανο και θα συνεχίσει 
να αποτελεί τον σημαντικότερο ίσως πυλώνα διατήρησης της εθνικής μας 
ακεραιότητας και ένα πολύτιμο εργαλείο στην άσκηση της εξωτερικής 
μας πολιτικής. 

 
Κύριε Αρχηγέ 
 
Σε όλη την πορεία σας στην Πολεμική Αεροπορία υπήρξατε ένας 

πανάξιος αεροπόρος, ηγέτης, Αξιωματικός και μαχητής. Επιτρέψτε μου, 
εκ μέρους όλου του προσωπικού, να σας ευχαριστήσω θερμά για την 
προσφορά σας επί 42,5 χρόνια στην Αεροπορική Ιδέα, στην οποία όλοι 
μας έχουμε αφοσιωθεί, προσωπικά δε να σας ευχαριστήσω για την 
άριστη συνεργασία που είχαμε τα τελευταία τρία χρόνια που υπηρέτησα 
ως Αρχηγός της Τακτικής Αεροπορίας, και να σας ευχηθώ ολόψυχα σε 
σας και στην οικογένειά σας υγεία, ευημερία και κάθε επιτυχία στην 
καινούρια σας ζωή. 

 
 

Αντιπτέραρχος (Ι) Θεμιστοκλής Μπουρολιάς 
Αρχηγός 

 
 


