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Το 1987 ο Στρατός κοίταζε τημ Μικρά Ασία, το 2010 ταΐζει τους Σομαλούς 

Σξ μέξ δόγμα ςχμ Δμόπλχμ Δσμάμεχμ, έςρι όπχπ ςξ ταμςάζεςαι η εθμξμηδεμιρςική κσβέομηρη 

ςξσ Σζέτοι, απξςσπώμεςαι πλήοχπ ρςημ «εξοςαρςική» ατίρα ςξσ ΓΔΔΗΑ εμ όφει ςηπ ημέοαπ ςχμ 

Έμξπλχμ Δσμάμεχμ, ςημ 21η Νξέμβοιξσ. Σα όρα ςοαγελατικά απεικξμίζει η ατίρρα ασςή, 

δηλαδή ςξσπ Έλλημεπ Ανιχμαςικξύπ (και μάλιρςα ςχμ Καςαδοξμώμ) μα πεοιθάλπξσμ 

ατοικαμάκια, ατγαμάκια και μξσρξσλμάμεπ με μπξύοκα(!), καςαδεικμύξσμ ρατέρςαςα ςξ πχπ 

ξοαμαςίζξμςαι ςξμ Δλλημικό ςοαςό ξι ξλεςήοεπ ςξσ ΠΑΟΚ. Έμαμ ςοαςό όογαμξ ςηπ Νέαπ Σάνηπ 

και ςηπ παγκξρμιξπξίηρηπ, μαςξψκξύπ μιρθξτόοξσπ, και επαγγελμαςικά πιόμια ςξσ ΟΖΔ. Δίμαι 

ακόμη υαοακςηοιρςικό πχπ από ςημ ατίρα (η όπξια σπξυοεχςικά αμαοςάςαι ρε όλεπ ςιπ 

ρςοαςιχςικέπ μξμάδεπ ςηπ υώοαπ) απξσριάζει η ξπξιαδήπξςε αματξοά ρςημ εξοςή ςηπ Παμαγίαπ, 

δηλαδή ςημ 21η Νξεμβοίξσ, ημέοα ςχμ Διρξδίχμ ςηπ Ηεξςόκξσ, πξσ είμαι η ποξρςάςιδα ςχμ 

Έμξπλχμ Δσμάμεχμ. Όρξ για ςημ απξρςξλή ςχμ Δ.Δ. πξσ θέλξσμ ξι εθμξμηδεμιρςέπ ςξσ ΠΑΟΚ; 

Ασςή απξςσπώμεςαι ρςα ρσμθήμαςα ςηπ ατίραπ «Εγγύηση ασφάλειας, Κοιμωμική προσφορά, 

διεθμείς παρουσία». Μάλλομ μπέρδεψαμ τομ Ελλημικό Στρατό με κάποια ΜΚΟ, από αυτές που 

χρηματοδοτούμ με χιλιάδες ευρώ μυστικά κομδύλια... 

Η μπάμτα του Πολεμικού(;) Ναυτικού θα παιαμίζει το... Mama Mia! 

Σξ γελξίξ ςξσ ποάγμαςξπ όμχπ δεμ ρςαμαςά εδώ. Αμήμεοα ςηπ Δξοςήπ ςχμ Δμόπλχμ Δσμάμεχμ, 

θα διξογαμχθεί ρςξ Εάππειξ εκδήλχρη από ςιπ ρςοαςιχςικέπ μπάμςεπ. Αμςί για εμβαςήοια όμχπ 

ξι ρςοαςιχςικέπ μπάμςεπ θα παίνξσμ «ηοχικά άρμαςα» όπχπ: Ζορμπάς, συρτάκι, τα παιδιά του 

Πειραιά, ποιος πληρώμει τομ βαρκάρη, mama mia (!), holiday parade, ας κρατήσουμ οι 

χοροί.  

Δύλξγα θα αμαοχςηθεί ξ κάθε ευέτοχμ άμθοχπξπ ςι ρυέρη έυξσμ ασςά με ςξμ Δλλημικό ςοαςό, 

με έμαμ ςοαςό δξναρμέμξ ρςα πεδία ςχμ μαυώμ, έμαμ ςοαςό πξσ κσμάςιρε ςημ Δλλημική ημαία 

από ςημ Βόοειξ Ήπειοξ, μέυοι ςξμ αγγάοιξ, και από ςξ Ρίμιμι μέυοι ςιπ κξοστξγοαμμέπ ςξσ 

Πεμςαδάκςσλξσ. Ασςόπ ήςαμ ςοαςόπ με ανιχμαςικξύπ και ςοαςιώςεπ. ήμεοα θέλξσμ μα ςξμ 

μεςαλλάνξσμ ρε ρσμξμθύλεσμα μαςξψκώμ μιρθξτόοχμ και «λάςιμ» διαρκεδαρςώμ. ςοαςό υχοίπ 

παοέλαρη, υχοίπ θοηρκεσςική ρσμείδηρη, υχοίπ παςοιχςικά ιδεώδη, υχοίπ ρςοαςόπεδα, υχοίπ 

εμβαςήοια. Και ξι ανιχμαςικξί ςα αμέυξμςαι... 
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