
Ημερήσια Διαταγή Παραδίδοντος Αρχηγού ΤΑ, Αντιπτέραρχου (Ι) 

Θεμιστοκλή Μπουρολιά 

 

 Αξιωματικοί, Υπαξιωματικοί, Στρατευμένοι και Πολιτικό Προσωπικό 

της Τακτικής Αεροπορίας, 

 

 Σε εκτέλεση σχετικής απόφασης του ΚΥΣΕΑ, παραδίδω στον 

Αντιπτέραρχο (Ι) Γεώργιο Φασούλα τα καθήκοντα του Αρχηγού της 

Τακτικής Αεροπορίας, κλείνοντας έναν κύκλο τριών ετών γεμάτο από 

πρωτόγνωρες διεθνείς, εθνικές, αλλά και υγειονομικές προκλήσεις και 

εμπειρίες, σε μια περίοδο που θεωρώ ότι θα καταλάβει την δική της θέση 

στη νεότερη ιστορία του ελληνικού έθνους. 

 

 Στο ιδιαίτερα ταραχώδες αυτό διάστημα, η Τακτική Αεροπορία 

απέδειξε για ακόμα μία φορά την συνεχή της ετοιμότητα και την άμεση και 

αποφασιστική της αντίδραση και αποτελεσματικότητα, με υψηλό φρόνημα, 

με σύγχρονο διακλαδικό και για διαλειτουργικό πνεύμα, αποτελώντας τον 

εγγυητή της αποτροπής αλλά και τον διακομιστή του μηνύματος προς κάθε 

παραβατικότητα και προσπάθεια σφετερισμού των εθνικών δικαίων. 

Αποκορύφωμα, η έντονη και ιδιαίτερα πιεστική αεροπορική 

παραβατικότητα που αντιμετωπίστηκε στο FIR Αθηνών, ειδικότερα κατά τα 

δύο πρώτα έτη, που συνοδεύτηκε από τα γεγονότα του καλοκαιριού 2020, 

όπου η Τακτική Αεροπορία, μαζί με τους υπόλοιπους Κλάδους των ΕΔ, 

εξέπεμψαν την αποφασιστικότητα και ετοιμότητα του στρατεύματος ενάντια 

στην προσπάθεια σφετερισμού κυριαρχικών δικαιωμάτων της Χώρας. 

 

 Η διεθνής συγκυρία δεν επέτρεψε το παραμικρό εφησυχασμό. 

Επέβαλε την συνεχή ορθολογική διαχείριση των διατιθέμενων πόρων σε 

καθημερινή βάση, με πνεύμα αποφασιστικότητας αλλά και οικονομίας, με 

φαντασία και ευρηματικότητα, με ευρεία σκέψη και ευελιξία, με τόλμη και 

απόλυτη προσήλωση στο επιθυμητό αποτέλεσμα, με τρόπο που να 

εξασφαλίζει την επιθυμητή αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα. Με 

οδηγό αυτές τις αρχές, τα τρία αυτά χρόνια δώσαμε ιδιαίτερη βαρύτητα στην 

επανασχεδίαση, αναδιάρθρωση και ενίσχυση της κυριότερης ίσως 

αποστολής του Αρχηγείου, του τομέα της Αεράμυνας. Εκμεταλλευόμενοι τα 

ήδη υπάρχοντα οπλικά συστήματα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του 

καθενός, αλλά με απόλυτα συνδυαστικό, διαλειτουργικό και διακλαδικό 

τρόπο, δημιουργήσαμε ένα σύγχρονο δικτυοκεντρικό σύστημα διοίκησης, 

ελέγχου, διαχείρισης και εκτέλεσης της αποστολής, που έχει αποδειχτεί 

ιδιαίτερα αποτελεσματικό μέσα από πολυμήνες και επίπονες μελέτες, 

δοκιμές, αναλύσεις, επανατροφοδοτήσεις και αξιολογήσεις. Συνδυαζόμενο 

με ένα πρόγραμμα στοχευμένης εντατικής και ρεαλιστικής εκπαίδευσης του 

προσωπικού, εφαρμόσαμε έναν καινούργιο τρόπο ενεργείας, που δύναται να 



ανταποκριθεί κατά τον καλύτερο τρόπο στην αντιμετωπιζόμενη απειλή και 

να διασφαλίσει την επιβίωση των στοιχείων της εθνικής μας ισχύος, 

υποστηρίζοντας ταυτόχρονα τις αναλαμβανόμενες επιθετικές επιχειρήσεις. 

 

 Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην σχεδίαση και δημιουργία κατάλληλων 

υποδομών στον τομέα των δικτυοκεντρικών επιχειρήσεων, σχεδιάζοντας και 

υλοποιώντας ένα διασυνδεμένο και λειτουργικό περιβάλλον συνδιαχείρισης 

των εναέριων, θαλάσσιων και επιγείων πλατφορμών, μέσων και 

αισθητήρων, όπως οι σύγχρονες διακλαδικές επιχειρήσεις το επιβάλλουν, 

εξασφαλίζοντας τις κατάλληλες συνθήκες για την πλήρη και άμεση 

ενσωμάτωση και εκμετάλλευση των δυνατοτήτων των νέων Α/Φ Rafale που 

προ ημερών Π/Γ στην Τανάγρα, αλλά και των Viper που σε λίγους μήνες θα 

απολαύσουμε στους ελληνικούς ουρανούς, δίνοντας σάρκα και οστά στο 

πρόσφατο και τόσο αναγκαίο μεγάλο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού της ΠΑ. 

Ένα πρόγραμμα που περιλαμβάνει και την πρόσφατη ένταξη και 

ενεργοποίηση των Μη Επανδρωμένων Συστημάτων Heron, εισάγοντας τις 

ΕΔ σε μια νέα εποχή, που η λήψη, ανάλυση, διαχείριση και ταχύτητα 

ασφαλούς μεταφοράς της πληροφορίας θα αποτελέσουν τον καθοριστικό 

παράγοντα επιτυχίας. 

 

 Παράλληλα, συνεχίστηκε η εντατική και ρεαλιστική συνεκπαίδευση 

με Μονάδες του Πολεμικού Ναυτικού και του Στρατού Ξηράς, σε 

περίπλοκα σενάρια και με ιδιαίτερη έμφαση στην αντίδραση και 

αντιμετώπιση αναμενόμενων προκλητικών ενεργειών στο πεδίο 

αμφισβήτησης κυριαρχικών δικαιωμάτων της Χώρας, εξασφαλίζοντας την 

προετοιμασία και ετοιμότητα της Τακτικής Αεροπορίας στην άμεση και 

αποφασιστική υποστήριξη της εθνικής στρατηγικής στην ανατολική 

Μεσόγειο. Με τη συμμετοχή σε μεγάλο αριθμό εθνικών, ΝΑΤΟϊκών και 

διεθνών ασκήσεων, καταγράφηκε για ακόμα μία φορά το επίπεδο 

επαγγελματισμού και εκπαίδευσης του επιχειρησιακού προσωπικού, αλλά 

και της τεχνικής υποστήριξης, κατατάσσοντας δίκαια και κατά γενική 

ομολογία την Αεροπορία μας στις ανώτερες θέσεις επιδόσεων και απόδοσης 

στο παγκόσμιο αεροπορικό στερέωμα. Αποκορύφωση η ιδιαίτερα επιτυχής 

σχεδίαση, οργάνωση και υλοποίηση της άσκησης «ΗΝΙΟΧΟΣ» στο Κέντρο 

Αεροπορικής Τακτικής στην Αεροπορική Βάση Ανδραβίδας, με συμμετοχή 

των ισχυρότερων Πολεμικών Αεροποριών του κόσμου σε σύνθετες 

διακλαδικές αποστολές, καλύπτοντας όλο το φάσμα των αεροπορικών 

επιχειρήσεων και κερδίζοντας επάξια τα εγκωμιαστικά σχόλια των 

συμμετεχόντων. 

 

 Ειδικότερα στον τομέα της Τεχνικής Υποστήριξης, δόθηκε ιδιαίτερη 

έμφαση στην μεγιστοποίηση παραγωγής έργου, ειδικότερα στον Β’ Βαθμό 

Συντήρησης, βελτιώνοντας την διαθεσιμότητα των μέσων και δίνοντας την 



δυνατότητα αύξησης του πτητικού έργου των Ιπτάμενων, με άμεσο 

αποτέλεσμα στην ποιότητα και επάρκεια της παρεχόμενης εκπαίδευσης. 

Παράλληλα, μέσω κατάλληλου σχεδιασμού, ιεράρχησης των απαιτήσεων 

και εξασφάλισης κονδυλίων, επετεύχθη σημαντική βελτίωση 

επιχειρησιακών υποδομών και εγκαταστάσεων, καθώς και ανάπτυξη άλλων, 

όπως αυτές για την ενσωμάτωση των νέων οπλικών συστημάτων Rafale, 

Viper και Heron, την αναβάθμιση της Αίθουσας Επιχειρήσεων του 1ου ΑΚΕ 

αυξάνοντας κατακόρυφα την επιχειρησιακή του ικανότητα, την διασύνδεση 

όλων των διαθέσιμων αισθητήρων της Χώρας στο Σύστημα Αεροπορικού 

Ελέγχου, την εξασφάλιση εφεδρικότητας στα δίκτυα Αεράμυνας, την 

επέκταση του δικτύου κάλυψης Link 16 στο χώρο του Αιγαίου στο πλαίσιο 

ανάπτυξης δικτυοκεντρικών επιχειρήσεων, την ανάπτυξη επιχειρησιακού 

δικτύου κρυπτασφαλισμένων επικοινωνιών εδάφους και αντίστοιχου αέρος 

για την ασφαλή επικοινωνία των Α/Φ με το Σύστημα Αεροπορικού Ελέγχου, 

την κατασκευή υπόστεγων Α/Φ στην 111ΠΜ λύνοντας ένα πρόβλημα 

δεκαετιών, τη δημιουργία υπερσύγχρονων Μ/ΚΕΑΑΠ για τον τακτικό 

έλεγχο των Α/Α όπλων μικρού βεληνεκούς, την ανάπτυξη της πρότυπης 

εφαρμογής «ΑΧΤΙΔΑ» για την παρακολούθηση και διαχείριση της 

κατάστασης των Α/Φ του Αρχηγείου, την σταδιακή αποκατάσταση του 

δικτύου καυσίμου της 117ΠΜ για υποστήριξη του «ΗΝΙΟΧΟΥ», την 

οργάνωση και λειτουργία σχολείου Επίγειας Άμυνας στην 110ΠΜ και την 

εγκατάσταση Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφαλείας σε ευαίσθητες 

περιοχές για ενίσχυση της φρούρησης. Από τη λίστα αυτή δεν πρέπει να 

λείπει και η ένταξη του κτιρίου του ΑΤΑ σε πρόγραμμα ΕΣΠΑ, σε 

συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας, για την πλήρη ενεργειακή 

αναβάθμιση του κτιρίου. 

 

 Εξίσου σημαντική ήταν η ενθάρρυνση και προώθηση καινοτόμων 

ιδεών και πρωτοβουλιών, με τη σχεδίαση και υλοποίηση πρωτοποριακών 

προγραμμάτων, αναπτυγμένων εξ’ ολοκλήρου και αποκλειστικά από 

προσωπικό και πόρους της ΠΑ, με μεγάλη προστιθέμενη αξία στην 

λειτουργικότητα και αποτελεσματικότητα της Τακτικής Αεροπορίας και 

μάλιστα με ελάχιστο κόστος. Ενδεικτικά αναφέρεται η δημιουργία της 

Μοίρας Επιχειρησιακής Συνθετικής Εκπαίδευσης στο Κέντρο Αεροπορικής 

Τακτικής στην Ανδραβίδα, ένα σύγχρονο σύστημα διασυνδεδεμένων 

τακτικών εξομοιωτών πτήσεων Α/Φ F-16, που προσομοιάζουν με 

εξαιρετική και ρεαλιστική ακρίβεια τόσο τον θάλαμο χειριστή όσο και τον 

περιβάλλοντα χώρο, παρέχοντας τη δυνατότητα συνεκπαίδευσης μεγάλων 

σχηματισμών σε ψηφιακό επιχειρησιακό περιβάλλον πολλαπλών απειλών. 

Επίσης, εξαιρετικά σημαντική η καθιέρωση της ηλεκτρονικής ταμπλέτας ως 

στάνταρτ εξοπλισμού των Ιπταμένων των μαχητικών Α/Φ, με την οποία 

δίνεται η δυνατότητα αποθήκευσης και χρήσης πλήθος εξειδικευμένων 

προγραμμάτων, βοηθημάτων και πληροφοριών, απαραίτητων για την 



ασφαλή και αποτελεσματική εκτέλεση των αποστόλων, εισάγοντας 

ουσιαστικά την ψηφιακή εποχή στον θάλαμο χειριστή. Καθόλου 

ευκαταφρόνητη και η ιδιόχειρη και μηδενικού κόστους κατασκευή 

συστήματος φορητών φώτων προσέγγισης δίνοντας λύση στην διαχρονική 

αδυναμία χρήσης του αεροδρομίου της 135ΣΜ στη Σκύρο κατά τη νύχτα 

και σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες, με προφανείς επιπτώσεις στις 

επιχειρησιακές δυνατότητες της Μονάδας, αλλά και επιλύοντας ένα 

σημαντικότατο κοινωνικό πρόβλημα του νησιού, καθόσον κατέστη πλέον 

δυνατή η εκτέλεση αεροδιακομιδών καθ’ όλο το 24ωρο.  

 

 Από τη λίστα των πεπραγμένων της τριετίας, δεν θα μπορούσε να 

λείπει και η δημιουργία του εκθεσιακού χώρου «Μορφές Αεροπορικού 

Πνεύματος» του ΑΤΑ, ένα κόσμημα αρχιτεκτονικής σχεδίασης, 

καλόγουστης ανάπτυξης, αρμονικής συνύπαρξης και διαχρονικής ανάδειξης 

σημαντικότατων εκθεμάτων, που σηματοδότησαν την διαδρομή της 

Τακτικής Αεροπορίας από την ίδρυσή της το 1952 μέχρι σήμερα, ένας 

χώρος που έλειπε από το Αρχηγείο αλλά και την πόλη της Λάρισας. 

Σημαντικότερος ίσως χώρος, το τμήμα που έχει αφιερωθεί στους 217 

νεκρούς της Τακτικής Αεροπορίας, υπενθυμίζοντας το βαρύτατο φόρο που 

έχει καταβληθεί στο διάβα της αεροπορικής μας ιστορίας, πάνω στον οποίο 

έχει κτιστεί η σύγχρονη αποτροπή που εφαρμόζεται καθημερινά στο Αιγαίο, 

πιστοί στον όρκο ενώπιον Θεού και γαλανόλευκης, ότι «την πατρίδα ουκ 

ελάττω παραδώσω». 

 

 Άνδρες και Γυναίκες της Τακτικής Αεροπορίας, 

 

 Οι συντελεστές που μετουσίωσαν σε πράξη όλες τις σκέψεις και ιδέες 

αυτής της περιόδου, και μάλιστα σε μια εποχή πρωτόγνωρων εθνικών 

προκλήσεων, αλλά και αντίστοιχων υγειονομικών λόγω της φονικής 

πανδημίας, είστε εσείς, ο πραγματικός πολλαπλασιαστής ισχύος, το 

ακούραστο προσωπικό που συντηρεί και διατηρεί ετοιμοπόλεμα και 

αξιόπλοα τα σύγχρονα οπλικά συστήματα που διαθέτουμε, αλλά και οι 

άμεσοι χρήστες που τα μεταμορφώνουν σε φονικές πολεμικές μηχανές. 

Εσείς, με τον επαγγελματισμό σας, το ανήσυχο πνεύμα και την φιλοτιμία 

σας, την αντοχή στις κακουχίες και την επιμονή σας, την θέληση να 

πετύχετε αυτό που φαντάζει τεχνικά αδύνατο, αλλά διαψεύδεται χάρη στην 

ευρηματικότητα και εφευρετικότητά σας. Σας καλώ να συνεχίσετε με τον 

ίδιο ζήλο, τον ίδιο επαγγελματισμό και ενθουσιασμό, την ίδια προσήλωση 

στο χρέος και στο καθήκον, και να σας διαβεβαιώσω ότι οι κόποι σας, ο 

ιδρώτας σας, οι θυσίες σας, έχουν συγκεκριμένο αντίκρισμα, είστε εσείς που 

εξασφαλίζετε την ακεραιότητα της πατρίδας μας και προδιαγράφετε το 

μέλλον των παιδιών σας. 

 



 Διοικητές των Μονάδων, 

 

 Το διάστημα αυτό παλέψαμε ομαδικά, με συναδελφικό πνεύμα, 

ανιδιοτέλεια και προσήλωση στους στόχους που θέσαμε, για μία Τακτική 

Αεροπορία πιο αποτελεσματική, πιο λειτουργική, πιο διακλαδική. Να 

θυμάστε πάντα ότι η αξία του Διοικητή δεν εξαρτάται από το πόσους 

διοικεί, αλλά από τον τρόπο που διοικεί. Το προσωπικό σας είναι η δύναμή 

σας, είναι ο κινητήριος μοχλός, διοικήστε το με δικαιοσύνη, ανθρωπιά και 

αξιοκρατία, χωρίς ομαδοποιήσεις, αποκλεισμούς ή διακρίσεις. 

 

 Κύριε Υπουργέ, 

 

 Μετά από περίπου 42 χρόνια πορείας στην ΠΑ, συντριπτική 

πλειοψηφία της οποίας στον χώρο της Τακτικής Αεροπορίας, είμαι σε θέση 

να σας διαβεβαιώσω ότι παραδίδω έναν οργανισμό που δύναται να 

εκτελέσει την αποστολή του με εξαιρετική αποτελεσματικότητα και 

αποφασιστικότητα, τόσο σε καιρό ειρήνης όσο και σε περίοδο 

επιχειρήσεων, διασφαλίζοντας τα εθνικά συμφέροντα όπως κάνει δεκαετίες, 

αλλά και υποστηρίζοντας τις επιλογές της εξωτερικής πολιτικής, σε μία 

εποχή που η ισχύς των όπλων αποτελεί αδιαμφισβήτητο πυλώνα 

εξασφάλισης της ανεξαρτησίας και ακεραιότητας ενός κράτους, ιδιαίτερα 

στην ταραχώδη ευρύτερη περιοχή μας. 

 

 Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τις θρησκευτικές, 

πολιτειακές, στρατιωτικές και λοιπές αρχές της πόλης για την άψογη 

συνεργασία και υποστήριξη και ιδιαίτερα τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη 

Λαρίσης και Τυρνάβου, τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, τον Δήμαρχο 

Λαρισαίων, τον Διοικητή 1ης Στρατιάς και τον Γενικό Περιφερειακό 

Αστυνομικό Διευθυντή, με τους οποίους τα τρία αυτά έτη αντιμετωπίσαμε 

πολλαπλές προκλήσεις με εξαιρετικό πνεύμα, που ξεπερνούσε κατά πολύ το 

τυπικό επίπεδο αλληλοβοήθειας. Επίσης, ένα μεγάλο ευχαριστώ στους 

άμεσους συνεργάτες μου, στον Υπαρχηγό μου για την μεγάλη του συμβολή 

στην υλοποίηση του οράματός μου και των πολλαπλών στόχων που θέσαμε, 

καθώς και στον Επιτελάρχη και στους προκατόχους τους κατά τα πρώτα 

χρόνια της θητείας μου ως Αρχηγός της Τακτικής Αεροπορίας. Και βεβαίως, 

στους Διευθυντές Κλάδων και Διευθύνσεων του Αρχηγείου, αλλά και στο 

υπόλοιπο προσωπικό που πραγματικά αντεπεξήλθε ιδιαίτερα 

αποτελεσματικά, φιλότιμα και με συναίσθηση της ευθύνης, σε μία εποχή με 

ιδιαίτερες προκλήσεις και υψηλότατες απαιτήσεις και προσδοκίες. Και 

τέλος, στην οικογένειά μου, στην σύζυγό μου και στα παιδιά μου, που για 

άλλη μία μακροσκελή περίοδο υπέμειναν και πάλι την έλλειψή μου και με 

στήριξαν ηθικά και ουσιαστικά στο έργο μου. 

 



 Στον παραλαμβάνοντα Αρχηγό, αγαπητό συνάδελφο και φίλο, 

Αντιπτέραρχο (Ι) Γεώργιο Φασούλα, θα ήθελα να ευχηθώ ολόψυχα υγεία, 

δύναμη και καλή επιτυχία στα νέα του καθήκοντα, διαβεβαιώνοντάς τον ότι 

θα είμαι δίπλα τους σε όλες τις προκλήσεις και δυσκολίες που θα 

αντιμετωπίσει, παρέχοντας συγκεκριμένες κατευθύνσεις και οδηγίες, με 

συνεχή στόχο την αρμονικότερη και απρόσκοπτη υλοποίηση της αποστολής. 
 

Αντιπτέραρχος (Ι) Θεμιστοκλής Μπουρολιάς 
Αρχηγός 

 
 
 
 


