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Αξιωματικοί, Υπαξιωματικοί, Σμηνίτες και Πολιτικό Προσωπικό της 
Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ), σε εκτέλεση σχετικής απόφασης του ΚΥΣΕΑ 
παραδίδω σήμερα τα καθήκοντα του Αρχηγού στον Αντιπτέραρχο (Ι) 
Γεώργιο Μπλιούμη. 

 

Δεν μπορώ να κρύψω ότι διακατέχομαι από συγκίνηση, αφού συνεχίζω 
να υπηρετώ την πατρίδα από τη θέση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου 
Εθνικής Άμυνας, αλλά και γιατί παραδίδω στον άξιο νέο σας Αρχηγό, εδώ 
στον ιερό χώρο της Σχολής Ικάρων. Σας διαβεβαιώνω ότι αισθάνομαι 
ιδιαίτερη τιμή και υπερηφάνεια, που έχω την τύχη να υπηρετώ τα τιμημένα 
φτερά της ΠΑ και να είμαι μαζί σας σαράντα ένα (41) και πλέον έτη. 

 

Νοιώθω υπερήφανος που όλα αυτά τα χρόνια ήμουν στην πρώτη γραμμή 
και δεν επέτρεψα μαζί με τόσους άλλους αεροπόρους της ΠΑ, σε αεροσκάφη 

με κόκκινα χρώματα στα φτερά τους, να πιστέψουν ότι μπορούν να έχουν 
έστω και για μια στιγμή υπεροχής στο Αιγαίο.  

   

Αναλαμβάνοντας τα καθήκοντα του Αρχηγού, έθεσα στόχους που 
σκόπευαν στην αξιοποίηση κάθε διατιθέμενου πόρου στο 100% τουλάχιστον, 
ώστε να πετύχουμε διατήρηση και σταδιακή αύξηση της διαθεσιμότητας των 
οπλικών - επιχειρησιακών συστημάτων της ΠΑ στο σύνολο τους. Το χρονικό 
διάστημα αυτό έχει παραχθεί ένα τεράστιο έργο τόσο από το Γενικό 
Επιτελείο όσο και από τις Μονάδες της ΠΑ, παρά τα προβλήματα 
στελέχωσης, του νομικού πλαισίου προμηθειών και του μειωμένου 
προϋπολογισμού.  

 

Δεν είναι ίσως η καταλληλότερη στιγμή για ανάλυση πεπραγμένων ή η 
παράθεση του έργου που έχει παραχθεί τα δύο (2) τελευταία χρόνια. Όμως 
δεν μπορώ να μη σταθώ σε ορισμένα που για πολλά χρόνια έμεναν μόνο στα 
λόγια, όπως είναι η αναβάθμιση των αεροσκαφών F-16 σε VIPER, η 
προμήθεια νέου εκπαιδευτικού αεροσκάφους σε αντικατάσταση του Τ-41 

μετά από πενήντα (50) χρόνια χρήσης του, στην ολοκλήρωση εν συνεχεία 
υποστήριξης των κυριότερων Οπλικών Συστημάτων της ΠΑ, στην 
αναβάθμιση της άσκησης Ηνίοχος ώστε να καταστεί μία από τις 
σημαντικότερες του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη. Παράλληλα, έχοντας πάντα κατά 
νου τα στελέχη μας, έγινε μία τεράστια επένδυση στο 251 Γενικό 
Νοσοκομείο Αεροπορίας σε υποδομές και νέα μηχανήματα, 
ανακατασκευάστηκαν ή κατασκευάστηκαν νέα οικήματα για το προσωπικό, 
μηδενίσαμε τον χρόνο αναμονής λήψης του ΕΦΑΠΑΞ, καθώς και πολλά 
ακόμη.   



Εκείνο όμως που θέλω να τονίσω περισσότερο είναι ότι με την άριστη 
συνεργασία που είχαμε όλο αυτό το διάστημα, ΓΕΑ, Διοικήσεις και 
Μονάδες, διατηρήσαμε υψηλό φρόνημα, καλλιεργήσαμε συνειδητή 
πειθαρχία, ανεβάσαμε το επίπεδο εκπαίδευσης και της επιχειρησιακής μας 
ετοιμότητας. Παράλληλα, δώσαμε κυρίαρχο βάρος στο ηθικό, στην 
ασφάλεια και στην εκπαίδευση του προσωπικού, όπου με την καθιέρωση 
συχνών ασκήσεων και επεισοδίων, πετύχαμε την αύξηση της επιχειρησιακής 
μας ικανότητας ώστε η ΠΑ να δρα άμεσα και με επιτυχία όπου χρειαστεί.  

 

Γυναίκες και άνδρες της ΠΑ, στην προσπάθεια αυτή συμβάλλατε τα 
μέγιστα και η επιτυχία είναι δική σας, αφού με τη μεθοδική επιτελική 
εργασία, τη χρηστή ανθρωποκεντρική διοίκηση σε όλα τα επίπεδα, με 
πνεύμα ανησυχίας, υψηλό αίσθημα ευθύνης, και εργατικότητας, πετύχατε να 
κρατήσετε ψηλά τη σημαία της ΠΑ, η οποία πρωταγωνιστεί με τη διατήρηση 
της κυριαρχίας της εντός και εκτός του FIR Αθηνών και προσφέρει 
παράλληλα 24 ώρες /24ωρο 7 ημέρες την εβδομάδα τις υπηρεσίες της στο 
κοινωνικό της έργο που είναι η κατάσβεση πυρκαγιών, μεταφορά ασθενών 
και η έρευνα διάσωση. Για το λόγο αυτό σας ευχαριστώ και σας ευγνωμονώ 
ακόμη μια φορά για τη συνεργασία και την εμπιστοσύνη που δείξατε στο 
πρόσωπό μου. Σας καλώ να συνεχίσετε και με το νέο σας Αρχηγό, με τον 
ίδιο ζήλο την προσπάθεια, για ακόμη μεγαλύτερα επιτεύγματα, για το καλό 
της ΠΑ και της Πατρίδας, πιστοί στον όρκο που δώσατε. 

 

Να θυμόσαστε ότι η ιδιωτική και η δημόσια ζωή διέπονται από τους 
ίδιους κανόνες. Η ειλικρίνεια και η λεβεντιά είναι δύο ιδιότητες που θα σας 
κάνουν να χαρείτε τη διαδρομή σας στους κόλπους της ΠΑ. Υπάρχει δόξα 
και τιμή και είναι αυτή του καθήκοντος και της τήρησης των αρχών και των 
αξιών στο ακέραιο. Η αξία και η τιμή δεν μετριούνται με γαλόνια ή θέσεις 
παρά μόνο με την αξιοσύνη, τον επαγγελματισμό, τον χαρακτήρα και τον 
σεβασμό που εισπράττει ο κάθε ένας στη ζωή του.  

 

Απευθυνόμενος σε όλο το προσωπικό της ΠΑ για τελευταία φορά από τη 
θέση του Κλαδικού Αρχηγού, θέλω να σας πω ότι σε όλη μου την πορεία 
διοίκησα έχοντας πάντα κατά νου τη ρήση του Αγάθωνα: ''Ο άρχων επί 
ανθρώπων άρχει, δια νόμων άρχει ουκ αεί άρχει''. Με γνώμονα πάντοτε το 
τρίπτυχο, επαγγελματίας, χαρακτήρας, ηγέτης στο χώρο του, έκανα τις 
επιλογές μου στις κρίσιμες θέσεις ευθύνης, για το καλό και το μέλλον της 
υπηρεσίας. Έτσι θα συνεχίσω και από τη νέα μου θέση αφού είναι πλέον 
πολύ αργά να αλλάξω στάση ζωής και ευθύνης προς την πατρίδα.  

 

Όπως ανέφερα στην Ημερήσια Διαταγή ανάληψης των καθηκόντων μου, 
δύο είναι βασικοί πυλώνες της μαχητικής ικανότητας της ΠΑ, η εκπαίδευση 
και η πειθαρχία. Το δεύτερο αποτελεί και την ψυχή του στρατεύματος. Κάνει 



τους λίγους να φαίνονται πολλοί, δίνει δύναμη στους αδυνάτους και 
προκαλεί τον θαυμασμό όλων με την επίτευξη των στόχων.  

  

Άνδρες και γυναίκες της ΠΑ, στο σημείο αυτό δεν μπορώ να μην 
αναφερθώ στους Έλληνες αεροπόρους που πότισαν με το αίμα τους τα άγια 
χώματα της πατρίδας μας ή το γαλάζιο του Αιγαίου. Κλείνω ταπεινά το γόνυ 
και τιμώ τους συναδέλφους που πρόσφεραν τη ζωή τους στην Πολεμική 
Αεροπορία και στην πατρίδα. Σίγουρα ο κάθε πόλεμος έχει τους δικούς του 
ήρωες, όμως η προσφορά ζωής σε περίοδο ειρήνης, θεωρώ ότι είναι 
ηρωισμός που ξεπερνά κάθε όριο αυτοθυσίας.  

 

Κλείνοντας, θέλω να ευχηθώ στον νέο σας Αρχηγό, Αντιπτέραρχο (Ι) Γ. 
Μπλιούμη καλή επιτυχία, υπομονή και αντοχή. Οι στόχοι που θέσαμε είναι 
διαρκείς και είμαι βέβαιος ότι θα κάνει τα πάντα για το καλό της ΠΑ και της 
πατρίδας.  Αγαπητέ Γιώργο, συνεχίζουμε στον δρόμο που μάθαμε εδώ στη 
Σχολή Ικάρων, τιμώντας την υπόσχεση που δώσαμε ως Ίκαροι Πρώτης 
«Άμμες δε γ' εσόμεθα πολλώ κάρρονες», για να φέρουμε την ΠΑ ακόμη πιο 
ψηλά, ακόμη πιο μακριά, όπου χρειαστεί.  

 

 Ζήτω το Έθνος 

 Ζήτω η Πολεμική Αεροπορία 

 

 

         Πτέραρχος  (I) Χρήστος Χριστοδούλου 
    Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας 

                                        

  
 


