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ΕΝΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΥΣ ΑΘΑΝΑΤΟΥΣ ΑΕΡΟΠΟΡΟΥΣ ΜΑΣ 

 

Το Οικονομικό στοιχείο διαδραματίζει το δικό του σημαντικό ρόλο, όπως άλλωστε το Κοινω-

νικό, η Δικαιοσύνη, η Εθνική άμυνα, το Θρησκευτικό, η Παιδεία κλπ. Το Πολιτικό στοιχείο έχει τον 

κύριο συντονιστικό ρόλο, αλλά δεν κυριαρχεί στα λοιπά, ούτε ποδηγετείται από κανένα. 

 Η ύπαρξη της Πατρίδας μας είναι η ικανή και αναγκαία συνθήκη για ανάπτυξη όλων των 

λοιπών αγαθών (δημοκρατία, ελευθερία, ανθρώπινα δικαιώματα, ευημερία, δικαιοσύνη). Ξεπερνάει 

το κατώφλι της ιερότητας και εισέρχεται στην αγιότητα. «…απάντων τιμιώτερον και αγιότερον 

…εστί η πατρίς..» [Σωκράτης]. 

  Πατρίδα ευυπόληπτη και αξιοπρεπή, όχι απομονωμένη και τυφλή δημιουργούν οι πολί-

τες, με εθνικό φρόνημα, οι οποίοι πλάθονται με τη δοκιμασμένη αγωγή, που αρχίζει από την κού-

νια με το χαμόγελο της μάνας, χτίζεται στο σχολείο και στο στράτευμα. 

Η Δημοκρατία δεν είναι η ονομαστική εφαρμογή, κατά το δοκούν του καθενός, αλλά ένα διαρ-

κές πρόταγμα όλων των μελών και των οργάνων της πολιτείας. Τότε καθίσταται αρετή ολόκληρου του 

Λαού, ο οποίος δημιουργεί την οντότητα Πατρίδας άξιας σεβασμού στα πλαίσια του Παγκόσμιου πε-

ριβάλλοντος. 

«Δεν ζει χωρίς Πατρίδα η ανθρώπινη ψυχή» (Παλαμάς). Και εάν ακόμη επιτευχθεί το απί-

θανο μια πλανητική Συνομοσπονδία Κρατών, οι Πατρίδες θα υπάρχουν πάντα, γιατί ο άνθρωπος 

μόνον μέσα στην Πατρίδα βιώνει με πληρότητα τον εαυτό του. 

Η Πατρίδα κρυσταλλώνεται στην ιστορική διαδρομή και εκφράζει ένα ευαγές μέλλον των επό-

μενων γενεών. Οι γενεές δεν χωρίζονται μεταξύ τους. Η καθεμιά φέρνει μέσα της όλες τις προηγούμε-

νες και τις επόμενες. Έτσι πλάθονται πολίτες, οι οποίοι δημιουργούν Πατρίδα ευυπόληπτη και αξιο-

πρεπή. Όχι απομονωμένη και τυφλή! Πατρίδα σεβαστή στους άλλους, που σημαίνει σεβαστή πρώτα σε 

εμάς. Τέτοια, όμως, Πατρίδα δημιουργούν οι σωστοί πολίτες, που αντίστοιχα πλάθονται με τη 

δοκιμασμένη ολιστική παιδεία.  

Πέρα από τα καταγεγραμμένα με «χρυσά γράμματα» στις Δέλτους της Ιστορίας της Πατρίδας 

μας κατορθώματα, την προσφορά σε αίμα και ψυχές στα πεδία των Μαχών του Έθνους μας, μια ευερ-

γετική γενναιοδωρία, στην οποία χρωστάμε σήμερα και τη δική μας ευημερία, οι ΕΔ προσφέρουν μια 

ανεκτίμητη και κορυφαία διττή παραγωγική προσφορά: Το αίσθημα ασφάλειας έναντι εξωτερικών 

απειλών και την ευρεία παιδεία (ανδραγωγία), που αναπτύσσει πρόσωπα υπεύθυνα για τη δημο-

κρατική κοινωνία μας.  

 Το αίσθημα ασφάλειας είναι το πρώτιστο και το ισχυρότερο που βιώνει κάθε έμβιο ον. Η 

βασική προϋπόθεση της ζωής είναι η εξασφάλιση της ύπαρξής της. Η ακεραιότητα της Πατρίδας 

μας, συνιστά το πρώτιστο καθήκον των Ενόπλων Δυνάμεων. Είναι, όμως και μια υποχρέωση προ-

σωποπαγής για τον καθένα μας, που ζει και απολαμβάνει τα αγαθά της ζωής στη Χώρα μας. Γι’ αυτό 

η στρατιωτική θητεία δεν εξαγοράζεται, πλην αδήριτης, προσωπικής ανικανότητας. 

Η ακεραιότητα της Πατρίδας διασφαλίζεται με τη φιλοπατρία ολόκληρου του λαού. Μια 

ανυπέρβλητη δύναμη για ζωή, που τον εξοπλίζει με αρετές, πιστεύω, φιλότητα, ελπίδα, μελλο-

ντική προσδοκία! Μια αγάπη, που υπερβαίνει τον έρωτα και την φιλία εγγίζοντας τα όρια της 

αγάπης για κάτι το ιερό και άγιο, την Πατρίδα. Τότε το καλό της Πατρίδας, συνιστά υπόθεση του 

καθενός μας και η ατομική μας ελευθερία υπόθεση όλων. Το ίδιο πιστεύω πρέπει να έχει και ένας 

πολίτης άξιος να ζει σε μια δημιουργική Δημοκρατία. Γι’ αυτό ακριβώς τον λόγο διατεινόμαστε ότι 

η στρατιωτική θητεία συνιστά διαχρονική δημοκρατική αξία.  

Κοντολογίς, οι Ένοπλες Δυνάμεις με την ευέλικτη δομή και την αρμοστικότητα στις απαιτήσεις 

του διαρκώς εξελισσόμενου περιβάλλοντος συνιστούν το πρότυπο παράδειγμα εύρυθμου «ζωντανού 

οργανισμού», που δημιουργεί συνθήκες ικανοποιητικές στο προσωπικό του, αλλά και από τον οποίο 

αναδύεται υψηλός βαθμός εμπιστοσύνης για όλον τον Λαό.  

Η έννοια της φιλοπατρίας, την οποία οι πρόγονοί μας θεωρούσαν, ως ύπατη αρετή, σήμερα 

μεταλλάχθηκε και κακοποιήθηκε. Είναι απόλυτη ανάγκη να προβούμε σε μια Πανελλήνια εθνική 

εγρήγορση. Να ορθώσουμε το πνευματικό ανάστημα της Αιώνιας Ελλάδας. Την υπεροχή του ελ-

ληνικού τρόπου σκέπτεσθαι, συναισθάνεσθαι και πράττειν. Η Ελληνική Φυλή στέκεται στην ύπατη 
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βαθμίδα, γιατί είναι η κοιτίδα και η μητέρα παντός πολιτισμού. «Όποιος σκέπτεται σήμερα, σκέπτε-

ται ελληνικά, έστω κι αν δεν το υποπτεύεται» (Romilly). Δεν αμφισβητεί κανένας στον Πλανήτη ότι 

οι Πρόγονοί μας υπήρξαν οι φωτοδότες της Οικουμένης, στην ανθρώπινη σκέψη και τον ανθρωπισμό. 

Η γλώσσα μας, η Παιδεία μας, η Σκέψη μας έχουν τα στοιχεία της αδιάλειπτης συνέχειας της 

καταγωγής μας, όπως αυτά μετεξελίχθηκαν στη ροή της Ιστορίας και εμπλουτίσθηκαν ή εναρμονίσθη-

καν στις εξελίξεις της ζωής της ανθρωπότητας. Αποκτήσαμε μια ταυτότητα δική μας, χωρίς αυτό να 

σημαίνει ότι είμαστε ανένταχτοι στο σύγχρονο περιβάλλον; Πάντα υπάρχει μια διακριτή και ευανά-

γνωστη προσωπικότητα κάθε λαού. Εμείς οφείλουμε να έχουμε τη δική μας. Απαιτείται να δημιουρ-

γήσουμε μια σύγχρονη Πατρίδα εφάμιλλη των προηγμένων Εθνών της Γης. Να έχει αυτοδύναμη 

πρόοδο, να είναι αυτοοργανούμενη, δημιουργική, προοδευτική και η οποία να εμπνέει τους νεότερους 

και να δίνει αισιοδοξία.  

Μια Πατρίδα ισότιμη και σε αρμονία με ό,τι της αξίζει ιστορικά. Αυτό είναι δικό μας άμεσο 

έργο. Το ότι «οι άλλοι δεν μας αφήνουν» δεν ευσταθεί, γιατί είναι δικαιολογία που μας βολεύει. Η 

θλίψη που νιώθουμε πρέπει να μετατραπεί σε πείσμα, σε θέληση για ενέργεια και δράση. Δράση 

όλων μας ή τουλάχιστον μιας μεγάλης κρίσιμης μάζας.  

Στα δύσκολα πάντοτε ξεχώριζαν οι πρόγονοί μας. Οφείλουμε να κάνουμε το πρώτο μεγάλο 

βήμα. Να γίνουμε πάλι «εμείς» με τη διπλή του έννοια. Να γίνουμε ένα αρμονικό «όλο» και ταυ-

τόχρονα να γίνουμε «εμείς», ως «Έλληνες». Να επαναφέρουμε σταδιακά στο άριστο μέτρο τις αξίες 

συνοχής, που συγκροτούν τους Κοινωνικούς δεσμούς ζωής. Την κατανόηση της πραγματικότητας, 

την ωραιότητα των ανθρώπινων σχέσεων και την απόδοση της δικαιοσύνης, κοντολογίς, την η-

θική πράξη. Να καταργήσουμε την προσωπική μας αυθεντία. Να θεωρήσουμε ως καλύτερη προσέγ-

γιση εξεύρεσης λύσεων των προβλημάτων τον ειλικρινή δημιουργικό διάλογο με ουσιαστικά επιχει-

ρήματα μεταξύ γενεών, γιατί ποτέ δεν αποκόπτεται το παρόν από το παρελθόν και το μέλλον. 

Τότε δημιουργείται το υπέροχο συναίσθημα του να ανήκουμε σε μια ομάδα, που θέλουμε 

να ανήκουμε, αλλά και εκείνη μας θέλει. Τότε δημιουργούνται ακατάλυτοι δεσμοί. Κορυφαίο πρότυπο 

η αρμονική οικογένεια. Η κοινότητα, που δυστυχώς χάθηκε!!! Κανένας δεν πρόκειται να μας βοη-

θήσει. Μόνον έτσι η Ελλάδα θα καταστεί πάλι υγιής και στέρεα εθνική και πολιτική οντότητα.  

Ας ανυψώσουμε και ας προβάλλουμε προς όλες τις κατευθύνσεις έναν πολιτισμικό παλμό 

και φρόνημα. Ας απλώσουμε χέρι συνεργασίας στο διπλανό μας. Ας φτιάξουμε όλοι μαζί τη σύγ-

χρονη Πατρίδα μας, πρωτοπόρο Μέλος της Διεθνούς Κοινότητας.  

 

Ειδικά σήμερα, που κατευοδώνουμε τους δύο ηρωικούς Αεροπόρος μας. Τον Σμηναγό Ευστά-

θιο Τσιτλακίδη (31 ετών) και Υποσμηναγό Μάριο-Μιχάλη Τουρούτσικα (29 ετών) οφείλουμε ως 

ελάχιστο χρέος μας άπαντες να τους τιμήσουμε για πάντα Εκείνους, γιατί από αγνή φιλοπατρία θυσία-

σαν την δική τους Μονάδα, την ζωή τους, δηλαδή, για να διατηρηθεί ακεραία η Ύπαρξη της Εθνι-

κής μας Εστίας- Πατρίδας, που παραμένει πάντα ό,τι Τιμιότερο και Αγιότερο έχουμε.  

Θα Τους τιμήσουμε ειλικρινά μόνον εάν δώσουμε και τηρήσουμε την υπόσχεση ότι θα δια-

τηρήσουμε την Ελλάδα μας υψηλά εκεί που αρμόζει στην Ιστορική Της θέση. 

 

Δημήτρης Μπάκας 

02 Φεβ, 2023 

 


