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Ημερήσια Διαταγή Παραλαβάνοντος Αρχηγού ΓΕΑ 

Αντιπτέραρχου (Ι) Γεώργιου Μπλιούμη 

 

Αξιωματικοί, Υπαξιωματικοί, Μαθητές των Παραγωγικών 
Σχολών, Στρατεύσιμο και Πολιτικό προσωπικό της Πολεμικής 
Αεροπορίας, 

Αναλαμβάνω σήμερα, μετά από απόφαση του ΚΥΣΕΑ, τα 
καθήκοντα  του Αρχηγού   Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ). 

Η επιλογή μου, στη θέση του Αρχηγού ΓΕΑ, αποτελεί την ύψιστη 
τιμή στο πρόσωπό μου και νιώθω υπερήφανος γι’ αυτό. 

Κλείνω ευλαβικά το γόνυ, στις Πολεμικές σημαίες και  αποτίω 
φόρο τιμής, στους Αθάνατους νεκρούς  που θυσίασαν τη ζωή τους, στους 
αγώνες για την ελευθερία της πατρίδος μας  και στους ήρωες  πεσόντες, 
που έδωσαν τη  ζωή τους, στο βωμό του καθήκοντος,  κατά την εκτέλεση 
της αποστολής τους. 

 

Κύριε Υπουργέ, 

 

 Έχοντας επίγνωση, της εξαιρετικής τιμής και της εμπιστοσύνης, 

που επιδεικνύει η Πολιτεία στο πρόσωπό μου, καθώς και των ευθυνών, 

που απορρέουν από τη θέση αυτή, θέλω να σας διαβεβαιώσω,  ότι  θα 
καταβάλλω κάθε δυνατή προσπάθεια, χρησιμοποιώντας το μέγιστο των 
δυνάμεών μου, για την εκπλήρωση της αποστολής μας. 

Η εξαιρετική αυτή τιμή,  ανήκει εξ’ ολοκλήρου  και  την 
αφιερώνω σε όλο το προσωπικό της Πολεμικής Αεροπορίας, όλων των 
ειδικοτήτων, εν ενεργεία και εν αποστρατεία, γνωστούς και αγνώστους, 

με τους οποίους είχα την τιμή, να συνεργαστώ όλα αυτά τα χρόνια. 
Ιδιαίτερα στους εκπαιδευτές μου, στο έδαφος και στον αέρα, στους 

Διοικητές μου,  των Πολεμικών Μοιρών και Πτερύγων Μάχης που 
υπηρέτησα. 

Την αφιερώνω στους συμμαθητές μου, της  55
ης

 Σειράς Ιπταμένων, 
31

ης
 Μηχανικών,  11

ης
  Ελεγκτών Αεράμυνας, , 4

ης
 Εφοδιαστών, 3

ης
  

Διοικητικών και  4
ης

 Μετεωρολόγων, που πριν τριάντα εννέα (39))  

χρόνια,  διαβήκαμε  μαζί,  την πύλη της Σχολής Ικάρων και γίναμε μέλη 
της μεγάλης Αεροπορικής οικογένειας. 

Για  εμένα,  κρατώ  αποκλειστικά  την  ευθύνη, να διασφαλίσω  τη 
συνέχιση της λαμπρής παράδοσης και της ένδοξης ιστορίας της 
Πολεμικής μας Αεροπορίας. 

Η συνεχώς μεταβαλλόμενη διεθνής, πολιτικό - στρατιωτική 
κατάσταση, στον ευρύτερο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου, η εξέλιξη  
της απειλής, οι ασύμμετρες απειλές, αναπτύσσουν μία δυναμική 
συνεχούς αγώνα και προσπάθειας, για αύξηση των επιχειρησιακών 
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ικανοτήτων μας, με ταυτόχρονη προβολή της αμυντικής και 
αποτρεπτικής ισχύος μας. 

Όραμά μου, είναι μια ισχυρή 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.   

Βασικοί  στόχοι, για την επίτευξη του οράματός μας, θα είναι: 
      Η υψηλή  επιχειρησιακή  ετοιμότητα 

 Η αύξηση της διαθεσιμότητας των οπλικών μας συστημάτων 
και όλων των μέσων 

 Η αναβάθμιση της  εκπαίδευσης στο έδαφος και στον αέρα, 

στις Παραγωγικές Σχολές, με τη δημιουργία  σύγχρονων εκπαιδευτικών 

Κέντρων, ώστε να χτίσουμε την Πολεμική Αεροπορία του αύριο 

 Η ανάπτυξη ενός σύγχρονου τεχνικό – εφοδιαστικού 
συστήματος υποστήριξης,  προσαρμοσμένο στα διεθνή πρότυπα 

 Η αναβάθμιση  των υποδομών των Μονάδων μας, ώστε να 
προετοιμάσουμε την Πολεμική μας Αεροπορία, για τη μετάβαση στο  
μελλοντικό επιχειρησιακό  περιβάλλον, όπου θα κυριαρχούν οπλικά 
συστήματα και αεροσκάφη 5

ης
 γενιάς, σε έναν χώρο δίκτυο-κεντρικό, 

στον οποίο όλα τα μέσα θα διασυνδέονται και θα ανταλλάσσουν  
πληροφορίες μάχης, για την επίτευξη της κυριαρχίας της πληροφόρησης, 
που θα βοηθά, στη γρήγορη και σωστή  λήψη απόφασης, έτσι ώστε να 
έχουμε, ακόμη πιο γρήγορη, δράση και αντίδραση όταν απαιτηθεί 

 Η συνεχής  προσφορά μας στο κοινωνικό έργο,  με τις 
αποστολές  Αεροπυρόσβεσης, τις Αεροδιακομιδές και την Έρευνα – 

Διάσωση 

 Η ασφάλεια Πτήσεων και Εδάφους, η οποία είναι 
αδιαπραγμάτευτη ως προς τα όριά της. Εφησυχασμός, Χαλαρότητα και 
Αδιαφορία είναι έννοιες που δεν συνάδουν με τον χώρο μας 

 Η βελτίωση των χώρων και των συνθηκών διαβίωσης του 
προσωπικού και των οικογενειών τους 

 Και τέλος να οδηγήσουμε την Πολεμική μας Αεροπορία, 
ακόμη υψηλότερα, να γίνουμε καλύτεροι και αποτελεσματικότεροι,  
σύμφωνα με το έμβλημά μας «Αίεν Υψικρατείν». 

 

Άνδρες και Γυναίκες της Πολεμικής Αεροπορίας 

 

Για να επιτύχουμε τους  στόχους μας και τα οράματά μας αυτά, 

απαιτείται συλλογική και συντονισμένη προσπάθεια, σχεδιασμός με 
ανοιχτούς ορίζοντες, επινοητικότητα και καινοτόμες ιδέες. 
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Πρέπει να είμαστε μπροστά από τα γεγονότα, για να τα 
καθοδηγούμε και όχι απλά, να τα ακολουθούμε. 

Πεποίθησή  μου είναι, ότι παρ’ όλες τις τεχνολογικές εξελίξεις και 
τις προμήθειες σύγχρονων όπλων και υλικών, ο άνθρωπος συνεχίζει να 
αποτελεί τον πλέον καθοριστικό παράγοντα, στην επιτυχία της 
αποστολής. 

Ο συντελεστής επί του τελικού αποτελέσματος και ο 
πολλαπλασιαστής ισχύος των προσπαθειών  μας, είστε εσείς, στελέχη 
ικανά, με υψηλή επαγγελματική κατάρτιση και αγάπη προς την Πολεμική 
Αεροπορία και την Πατρίδα. 

Κάνοντας πράξη τις θεωρίες «Άνθρωπος και Ομάδα», θα δείξουμε, 

ότι οι ικανότητες των ανθρώπων μεγιστοποιούν το τελικό αποτέλεσμα 
της γνώσης και της προσπάθειας, μέσα από πνεύμα ομάδος, σύμφωνα με 
τη ρήση « Ένας για όλους και όλοι για έναν».  

 

Κύριε Αρχηγέ, 

 

Επιτρέψτε μου, εκ μέρους όλου του προσωπικού της Πολεμικής 
Αεροπορίας, να σας ευχαριστήσω θερμά για την προσφορά σας επί 
σαράντα ένα (41) και πλέον χρόνια στην Πολεμική Αεροπορία, 
προσωπικά δε, να σας ευχαριστήσω για τη συνεργασία που είχαμε τα 
τελευταία δύο (2) χρόνια, που υπηρέτησα ως Αρχηγός της Τακτικής 
Αεροπορίας και  σας εύχομαι ολόψυχα υγεία, δύναμη, και καλή επιτυχία 
στα νέα σας καθήκοντα,  ως Αρχηγός  του Γενικού Επιτελείου Εθνικής 
Άμυνας. Είμαι βέβαιος δε, για την αμέριστη συνδρομή σας και 
υποστήριξη, στο δύσκολο έργο μας.  

 

       Άνδρες και Γυναίκες της Πολεμικής Αεροπορίας 

 

Έχοντας επίγνωση του ένδοξου ιστορικού παρελθόντος της 
Πολεμικής μας  Αεροπορίας, απαιτείται να ισχυροποιούμε  το παρόν, 

ώστε να ατενίζουμε με αισιοδοξία το μέλλον. 
Με τις σκέψεις αυτές, επικαλούμενος τη βοήθεια του Πανάγαθου 

Θεού, της Υπερμάχου Στρατηγού Παναγίας μας  και του Προστάτη μας 
Αρχαγγέλου Μιχαήλ, για την εκπλήρωση της αποστολής μας,  

 

 Σας καλώ να αναφωνήσετε, 
- Ζήτω το Έθνος 

- Ζήτω η Πολεμική Αεροπορία 

 
 

Αντιπτέραρχος (Ι) Γεώργιος Μπλιούμης 

Αρχηγός 


