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αξάλτα ρξόληα πξνσυνξάο στν έζλνο 

μετπιίγεη ν πτέξαξρνο Νίθνο Κνπξήο 

αξάληα ρξόληα πξνζθνξάο ζην έζλνο... Από ηνλ 

ίθαξν, ηνλ πηέξαξρν, ηνλ αξρεγό ησλ Δλόπισλ 

Γπλάκεσλ, ηνλ πθππνπξγό Άκπλαο, ηνλ 

δηαπξαγκαηεπηή ζε θξίζηκεο ζπδεηήζεηο κε ηνπο 

Ακεξηθαλνύο, ηνλ εγέηε πνπ έδεζε ηηο δύζθνιεο 

ώξεο ηεο θξίζεο, πνπ κηα ηξίρα ήζειε γηα λα αλάςεη 

ε θσηηά κε ηελ Σνπξθία ηνλ Μάξηην ηνπ '87, ηνλ 

Νίθν Κνπξή. 

Απνζηνιή εμεηειέζζε... Δίλαη ν ηίηινο ηηκήο γηα 

έλαλ πξαγκαηηθό ζηξαηηώηε, λα κπνξεί λα ην πεη 

ηελ ώξα πνπ απνρσξεί κε ην θεθάιη ςειά. 

Απηόλ ηνλ ηίηιν δίλεη ν ζαξξαιένο θαη πηζηόο ζηελ 

παηξίδα πηέξαξρνο Νίθνο Κνπξήο ζην βηβιίν ηνπ 

ησλ 127 ζειίδσλ πνπ κόιηο ηώξα θπθινθόξεζε 

θαη, όπσο ν ίδηνο γξάθεη ζηνλ πξόινγν, «πξηλ 

θύγσ επηζπκώ λα θαηαζέζσ ηε καξηπξία κνπ»... 

Από ην πνιύ ελδηαθέξνλ αθήγεκα ηεο δηαδξνκήο ηνπ, πνπ ην αθηεξώλεη «ηε κλήκε ησλ 

παηδηώλ ηεο Διιάδαο πνπ έπεζαλ ζηε ''Μάρε ηνπ Αηγαίνπ''» παξαζέηνπκε ην μεθίλεκα θαη ην 

ηέινο ηεο δηαδξνκήο ζηηο Έλνπιεο Γπλάκεηο ηνπ επίηηκνπ αξρεγνύ ΓΔΔΘΑ. 

Ακυηβάιιω αλ ε κετέξα κνπ γλώξηδε τη ππέγξαυε γηα τνλ κνλαρνγηό τεο 

«Γελλήζεθα θαη κεγάισζα ζηε ζπλνηθία Διιελνξώζσλ ζηνπο Ακπεινθήπνπο. Μηα θησρή 

γεηηνληά, κε κηθξέο κνλνθαηνηθίεο θαη έλα θνηλσληθό πεξηβάιινλ πνπ ζα κπνξνύζακε λα ην 

ραξαθηεξίζνπκε αλζξώπηλν. 

ινη ζρεδόλ νη γείηνλεο γλσξηδόκαζηε, ραηξόκαζηε λα βιέπνπκε ηνπο δηπιαλνύο καο 

επηπρηζκέλνπο θαη ηνπο βνεζνύζακε ζηηο δπζθνιίεο ηνπο. 

Μηθξόο ήκνπλ έλα ιεπηό ρισκό αγόξη, πνπ όκσο, όπσο ζα θαλεί αξγόηεξα, είρε κηα θιόγα 

ζηελ θαξδηά... 

Έθεβνο, κε ηε ζπγθαηάζεζε ηεο κεηέξαο κνπ, γηαηί ν παηέξαο είρε πεζάλεη πξηλ από 

ρξόληα, απνθάζηζα λα δώζσ εμεηάζεηο ζηε ρνιή Δπειπίδσλ. Γηα λα πξνεηνηκαζηώ 

παξαθνινπζνύζα απνγεπκαηηλά καζήκαηα ζ' έλα θξνληηζηήξην ζηελ νδό όισλνο. Δθεί 

γλώξηζα θαη άιια παηδηά, πνπ είραλ θη απηά ηνλ ίδην ζηόρν. 

πλέβε όκσο εθείλε ηε ρξνληά (1948) λα κεηαηεζεί ε εκεξνκελία ησλ εμεηάζεσλ ζηε 

ρνιή Ιθάξσλ, λσξίηεξα θαηά έλα κήλα. Η αιιαγή απηή απνδείρζεθε θαζνξηζηηθή γηα ηελ 

παξαπέξα πνξεία κνπ. Η παξέα ηνπ θξνληηζηεξίνπ απνθάζηζε λα δνθηκάζνπκε ηηο δπλάκεηο 

καο. Να δώζνπκε δειαδή εμεηάζεηο θαη ζηε ρνιή Ιθάξσλ. Απηό θαη έγηλε... 

Η κεηέξα κνπ έδσζε πάιη ηε ζπγθαηάζεζή ηεο θαη ππέγξαςε ηα ζρεηηθά «ραξηηά». 

Ακθηβάιισ αλ ε θησρή γπλαίθα γλώξηδε ηη ππέγξαθε γηα ην κνλαρνγηό ηεο... 

Από ηελ παξέα ηνπ θξνληηζηεξίνπ πέηπραλ δύν από ηνπο δέθα πνπ πξνζπάζεζαλ. 

Παξνπζηαζηήθακε ζηηο 11 επηεκβξίνπ 1948, ζαξάληα επηηπρόληεο. Δγώ ήκνπλ δέθαηνο». 

Σν τέινο τεο καθξάο πνξείαο 

«Σν ΠΑΟΚ έραζε ηηο εθινγέο ηνπ Ινπλίνπ ηνπ 1989 θαη ζρεκαηίζηεθε λέα θπβέξλεζε ππό 

ηνλ Σδαλλή Σδαλλεηάθε. Σελ επνκέλε ησλ εθινγώλ κε θάιεζε ζην γξαθείν ηνπ ν Τπνπξγόο 

Άκπλαο θαη αγσληζηήο ηεο Γεκνθξαηίαο Γηάλλεο Υαξαιακπόπνπινο γηα λα ζπδεηήζνπκε ηα 

ηεο παξάδνζεο ηνπ Τπνπξγείνπ ζηνλ λέν Τπνπξγό Δζληθήο Άκπλαο. Με ηνλ Γηάλλε 

Υαξαιακπόπνπιν είρακε άξηζηεο ζρέζεηο.  



Ήταλ ν πνιητηθόο πξνϊστάκελόο κνπ πνπ θαζόξηδε τε γξακκή πνπ αθνινπζνύσακε 

Γελ παξίζηαλε ηνλ ηξαηεγό θαη δελ ππήξρε πεξίπησζε ζύγθξνπζεο αξκνδηνηήησλ. Δγώ 

ζαλ ζηξαηηώηεο πινπνηνύζα ηηο δηαηαγέο ηνπ. Με ηε ρξνληθή απόζηαζε από εθείλε ηελ 

επνρή κπνξώ λα κηιήζσ ζήκεξα άλεηα. Ο Υαξαιακπόπνπινο ππήξμε έλαο πεηπρεκέλνο 

πνιηηηθόο θαη έλαο από ηνπο ζπληειεζηέο ηεο επηηπρίαο καο ζηελ θξίζε ηνπ Μαξηίνπ ηνπ 

1987 κε ηε λεθάιηα παξνπζία ηνπ. Με ξώηεζε ινηπόλ ν Τπνπξγόο πνηα ήηαλ ε γλώκε κνπ 

γηα ηελ πξόζεζε νξηζκέλσλ ζπλαδέιθσλ ηνπ Τπνπξγώλ ηεο απεξρόκελεο θπβέξλεζεο λα 

κελ παξαζηνύλ ζηελ ηειεηή παξάδνζεο ησλ Τπνπξγείσλ ηνπο. Γελ είρα δπζθνιία λα 

απαληήζσ. Δίπα ζηνλ ππνπξγό: 

“Η άξλεζε παξνπζίαο ζηελ ηειεηή παξάδνζεο θαη παξαιαβήο ησλ απεξρνκέλσλ Τπνπξγώλ 

απνηειεί πξάμε αζύκβαηε κε ηηο παξαδόζεηο ηεο δεκνθξαηηθήο παξάηαμεο πνπ απνηειεί ηε 

βάζε ηνπ ΠΑΟΚ. Γελ ζπκθσλώ λα αθνινπζήζεηε ηελ ηαθηηθή πνπ πξνηίζεληαη λα 

ηεξήζνπλ νξηζκέλνη ζπλάδειθνί ζαο. Σν ζηξάηεπκα δελ πξέπεη λα παξακείλεη ρσξίο 

πνιηηηθό πξντζηάκελν νύηε έλα ιεπηό!” 

Ο Γηάλλεο ζπκθώλεζε καδί κνπ. Κάιεζε ηνλ Γηεπζπληή ηνπ Γξαθείνπ ηνπ θαη ηνπ έδσζε 

νδεγίεο γηα ηελ νξγάλσζε ηεο ηειεηήο. 

Μεηά ηελ ηειεηή ππέβαια ηελ παξαίηεζή κνπ ζηνλ λέν Τπνπξγό. 

Έγξαςα θαη εμέπεκςα ζηηο κνλάδεο ησλ Δλόπισλ Γπλάκεσλ ηελ ηειεπηαία εκεξήζηα 

δηαηαγή κνπ, κε παξαηλέζεηο, επρόκελνο ηα θαιύηεξα, θαη αθνινύζσο, ζε ζπγθέληξσζε ησλ 

Δπηηειώλ ηνπ ΓΔΔΘΑ, ηνπο επραξίζηεζα γηα ηε ζπλεξγαζία θαη ηε κεγάιε ζπκβνιή ηνπο 

ζηελ πξνζπάζεηα ηεο δεκηνπξγίαο κηαο ηζρπξήο απνηξεπηηθήο δύλακεο ηνπ έζλνπο, 

παξνπζία θαη ηνπ λένπ Αξρεγνύ ηξαηεγνύ Βειιίδε. 

Αθνινύζεζε επηζεώξεζε ηνπ παξαηεηαγκέλνπ κεηθηνύ αγήκαηνο ζηνλ πεξίβνιν ηνπ 

Δπηηειείνπ θαη πξηλ αλαρσξήζσ αζπάζηεθα ηνλ αληηθαηαζηάηε κνπ θαη ηνπ επρήζεθα 

επηηπρία. Ακέζσο κεηά αλαρώξεζα γηα ην Σαηόη, ηνλ ρώξν όπνπ θόξεζα πξηλ από ζαξάληα 

ρξόληα ηε ζηνιή ηνπ αεξνπόξνπ. ηακάηεζα ζηνλ ρώξν πνπ βξίζθεηαη ην κλεκείν ησλ 

πεζόλησλ θαη θαηέζεζα ζηεθάλη από δάθλε. Η ηειεηή ήηαλ ζεκλή, ρσξίο θαλθάξεο, όπσο 

είρα παξαθαιέζεη λα γίλεη. 

Καηεπζύλζεθα ζην νίθεκα πνπ ηα ρξόληα εθείλα ζηέγαδε ηε Μνίξα Ιθάξσλ, εληόπηζα ην 

δσκάηην πνπ είρα θνξέζεη ηε ζηνιή ηνπ Ιθάξνπ θαη θόξεζα πνιηηηθά. 

Με ηνπο ιίγνπο παξηζηάκελνπο αμησκαηηθνύο ήπηακε έλα πνηό θαη αληαιιάμακε επρέο. 

Καζώο εγθαηέιεηπα ην Σαηόη, ε ζπγθίλεζή κνπ ήηαλ θαλεξή. Ήηαλ ην αεξνδξόκην όπνπ 

είρα ππεξεηήζεη γηα ζρεδόλ δέθα ρξόληα. Αξρηθά σο Ίθαξνο, ζηε ζπλέρεηα σο εθπαηδεπηήο 

αέξνο θαη, ηέινο, σο Γηνηθεηήο Γηνίθεζεο Αεξνπνξηθήο Δθπαίδεπζεο. ηε δηαδξνκή, ζαλ ζε 

ηαηλία βσβνύ θηλεκαηνγξάθνπ, πέξαζαλ από ην κπαιό κνπ πεξηζηαηηθά από ηελ πνιπζρηδή 

ζηαδηνδξνκία κνπ ζηηο Έλνπιεο Γπλάκεηο. Σν αθξνβαηηθό ζκήλνο ζηε Λάξηζα, νη κνλνκαρίεο 

κνπ κε ηνλ Ρόηδεξο γηα ηε πκθσλία Δπαλέληαμεο. 

Κάπνηα ζηηγκή κνπ θάλεθε ζαλ λα άθνπζα κηα θσλή: ΑΠΟΣΟΛΗ ΔΞΔΣΔΛΔΘΗ! είπε θαη κε 

επαλέθεξε ζηελ πξαγκαηηθόηεηα! Ξαθληάζηεθα θαη θνίηαμα γύξσ κνπ... Δίρα θζάζεη ζην 

ζπίηη κνπ... αξάληα ρξόληα πξνζθνξάο ζην έζλνο ηειείσζαλ». 


