
Ημερήσια Διαταγή Παραλαμβάνοντος Αρχηγού ΤΑ,  

Αντιπτέραρχου (Ι) Γεωργίου Φασούλα 

 

 Αξιωματικοί, Υπαξιωματικοί, Στρατεύσιμο και Πολιτικό Προσωπικό 

του Αρχηγείου Τακτικής Αεροπορίας, 

 

 Αναλαμβάνω, σε εκτέλεση σχετικής απόφασης του ΚΥΣΕΑ, τα 

καθήκοντα του Αρχηγού της Τακτικής Αεροπορίας, από τον Αντιπτέραρχο (Ι) 

Θεμιστοκλή Μπουρολιά, Αρχηγό σήμερα του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας. 

  

 Σας διαβεβαιώ ότι έχω απόλυτη επίγνωση, της εξαιρετικής τιμής που 

μου γίνεται και της εμπιστοσύνης που επιδεικνύει η Πολιτεία στο πρόσωπο 

μου, καθώς και των ευθυνών που απορρέουν από τη θέση αυτή, ειδικά σε μία 

τόσο κρίσιμη καμπή για την Τακτική μας Αεροπορία, δεδομένων των 

επιδόσεων της παρελθούσης τριετίας σε όλους τους τομείς, αλλά και των νέων 

προκλήσεων προς αντιμετώπιση. 

 

 Το περιβάλλον στο οποίο καλούμαστε να επιχειρήσουμε , είναι 

μοναδικά ασταθές και διαχρονικά επικίνδυνο. Γεωπολιτικό ορόσημο και 

πολιτισμικό σταυροδρόμι η χώρα μας, στέκουμε ως Έλληνες στην εσχατιά της 

Ευρώπης, υπερήφανοι και αποφασιστικοί απέναντι στις προκλήσεις των 

εμφανιζόμενων νεοαναθεωρητών, που οραματίζονται αναβίωση 

αυτοκρατοριών σε βάρος των δικαίων των Ελεύθερων εθνών, και ταυτόχρονα 

προβάλλουμε την ισχύ της ενότητάς μας απέναντι σε όλες τις κατηγορίες 

απειλών. Συμβατικές και υβριδικές μορφές συγκρούσεων, εγκληματικά 

ηθελημένες για την ασφάλεια και τη σταθερότητα της περιοχής παρερμηνείες 

των Διεθνών συνθηκών, αδιαφορία για τα κελεύσματα των Ηνωμένων Εθνών 

και διαρκείς παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου ως παγιωμένη εθνική πολιτική, 

εμφάνιση νέων διεθνών δρώντων, διαρκώς αναδυόμενες  οικονομικές κρίσεις, 

αλληλεπίδραση και αλληλεξάρτηση στην ενεργειακή πολιτική των εθνών, 

μετατροπή του διαστήματος σε δυναμική  αρένα ανταγωνισμού, 

κυβερνοάμυνα και κυβερνοασφάλεια, είναι οι προκλήσεις που διαμορφώνουν 

το περιβάλλον που καλείται η Τακτική Αεροπορία να επιχειρήσει. 

 

 Ειδικά τώρα, καλούμαστε να ενσωματώσουμε νέα Αεροσκάφη, να 

εκμεταλλευθούμε τεχνολογία αιχμής σε νέα μέσα και όπλα, να 

ολοκληρώσουμε εκσυγχρονισμούς, να εντάξουμε νέα νοοτροπία εναέριου 

αγώνα, να εξελίξουμε δικτυοκεντρικό δόγμα μάχης με διακλαδική νοοτροπία, 

να διαμορφώσουμε τα εκπαιδευτικά μας πρότυπα και διαδικασίες, να 

διατηρήσουμε υψηλές διαθεσιμότητες με αδιαπραγμάτευτη ασφάλεια πτήσεων 

και εδάφους, αλλά πάνω από όλα να σεβαστούμε τον ακατάβλητο 

πολλαπλασιαστή ισχύος μας, το πολύτιμο προσωπικό μας. 

 

 Επί του πεδίου ωστόσο η διαδικασία μας είναι απλή , δυναμική και 

αυταπόδεικτα επιτυχημένη. Όσο κάποιος μας προκαλεί, τόσο μας πεισμώνει 

για την απάντηση που του πρέπει και όσο μολύνει με την απρόσκλητη 



παρουσία του την προαιώνια κοιτίδα του ελληνικού και ευρωπαϊκού 

πολιτισμού, τόσο τα μαχητικά μας θα του θυμίζουν την ανωτερότητά μας.  

 

 Δεν τους χαρίζουμε τίποτα! Ούτε καν την ανέξοδη πολυτέλεια να 

ελπίζουν το οτιδήποτε σε βάρος μας.!! 

 

 Είμαστε στις καλύτερες αεροπορίες του κόσμου, εξοπλιζόμαστε, 

εξελισσόμαστε ,  προσαρμοζόμαστε και παραμένουμε στην κορυφή.  

 

 Οι Έλληνες μας κοιτούν στα μάτια με εμπιστοσύνη και εμείς 

εγγυόμαστε ότι θα διατηρήσουμε γαλανές τις θάλασσές μας και αμόλυντους 

του ουρανούς μας. 

 

 Κύριε Υπουργέ, 

 

 Επιτρέψατε μου στο πρόσωπό σας να ευχαριστήσω την πολιτική και 

στρατιωτική ηγεσία για την ύψιστη τιμή της ανάθεσης των καθηκόντων του 

Α/ΤΑ. Σας διαβεβαιώνω ότι θα πράξω το ανθρωπίνως δυνατόν, ώστε να 

ανταποκριθώ στις προσδοκίες τόσο τις δικές σας, όσο του προσωπικού του 

Αρχηγείου και των Μονάδων. 

 

 Κύριε Α/ΓΕΕΘΑ 

 

 Υπήρξε για εμένα ασύγκριτη πηγή υπερηφάνειας και τιμής, το να 

υπηρετήσω ως Διευθυντής και ως Επιτελάρχης του Επιτελείου σας, να 

διοικηθώ και να διδαχθώ από εσάς σε κρισιμότατες για την πατρίδα μας 

στιγμές. Επιτρέψτε μου να σας ευχαριστήσω και να δεσμευτώ ότι το ΑΤΑ θα 

συνεχίσει να είναι πολυτιμότατο όπλο στη φαρέτρα των Ενόπλων Δυνάμεων 

  

 Κύριε Α/ΓΕΑ 

 

 Γνωρίζοντας ότι παραλαμβάνω το ΑΤΑ σε πλήρη άνοδο, σας υπόσχομαι 

κάθε δυνατή καταβολή προσπάθειας για διατήρηση της ανοδικής πορείας που 

θέσατε. Σας εύχομαι ολόψυχα υγεία, δύναμη, καλή επιτυχία στα νέα σας 

καθήκοντα, και σας αναφέρω ότι προσβλέπω στην αμέριστη συνδρομή και 

υποστήριξη σας, στο δύσκολο έργο του Αρχηγείου. 

 

 Άνδρες και Γυναίκες της Τακτικής Αεροπορίας, 

 

 Σας εμπιστεύομαι απόλυτα γιατί σας γνωρίζω , σας σέβομαι γιατί το 

κερδίσατε και σας υπόσχομαι γιατί το αξίζετε, ανθρωποκεντρική Διοίκηση, 

αδιάλειπτη υποστήριξη στην εκτέλεση των καθηκόντων σας, βέβαιη 

κατανόηση στα δίκαια αιτήματά σας, δικαιοσύνη και αξιοκρατία, σεβασμό 

στον καθένα και καθεμία από εσάς χωρίς ομαδοποιήσεις και 

περιθωριοποιήσεις, και αμέριστη βοήθεια στη υλοποίηση των στόχων μας, για 

μία Τακτική Αεροπορία που θα προασπίζεται την εθνική αξιοπρέπεια και θα 



λειτουργεί ως πανίσχυρη δύναμη αποτροπής, δόρυ ταυτόχρονα και ασπίδα 

ενός υπερασπιζόμενου τα δίκαιά του Έθνους. 

 

 Προσδοκώντας την ευλογία της υπερμάχου στρατηγού και Θεοτόκου 

και τη βοήθεια των αρχαγγέλων, κλίνω ευλαβικά το γόνυ στους ηρωικούς μας 

νεκρούς, ασπάζομαι με την πρέπουσα ευσέβεια τα θρησκευτικά μας σύμβολα, 

χαιρετώ με στρατοπρέπεια και υποταγή τη σημαία μας και σας καλώ να 

αναφωνήσουμε 

 

ΖΗΤΩ Η ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 

 

ΖΗΤΩ ΤΟ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ. 

 

Αντιπτέραρχος (Ι) Γεώργιος Φασούλας 

Αρχηγός Τακτικής Αεροπορίας 

 


