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Δεν πρέπει να λησμονήσουμε ποτέ 

τον Στρατηγό Βασίλειο Γιαννόπουλο 
  
 

Πληροφορή-
θηκα ότι τις προ-
ηγούμενες μέρες 
έφυγε από κοντά 
μας ο Στρατηγός  
Βασίλειος Γιαν-
νόπουλος. Δεν 
γράφω «εν απο-
στρατεία» γιατί 
ποτέ δεν απο-
στρατεύτηκε. Ή-
ταν πάντα εκεί 
διαθέσιμος να 
συμβουλεύσει ε-
μάς τους νεότε-
ρους και να μοι-
ραστεί μαζί μας 
τις γνώσεις του 

και την κοφτερή του αντίληψη για τα θέματα της γειτονιάς μας.  
 
Είχα την τιμή να είμαι υφι-
στάμενος του στο Κλάδο 
Πληροφοριών του ΓΕΕΘΑ 
και συνέχισα να είμαι θαυ-
μαστής και δέσμιος των 
γνώσεων του και της προ-
σωπικότητάς του για τα ε-
πόμενα 20 χρόνια. Ο θαυ-
μασμός όλων μας γι’ αυτόν 
ήταν απεριόριστος.  
 
Συνήθως απέφευγε να μι-
λάει για τον εαυτό του σο-
βαρά και συχνά σατίριζε τα 
επιτεύγματα του. Μέσα 
από το γέλιο καταλάβαινες 
το μέγεθος των πράξεων 
του. Και ήταν μοναδικός. 
Ήξερε τον αντίπαλο καλύ-
τερα απ’ ότι ήξερε αυτός 
τον εαυτό του. Κι αυτό όχι 
μόνο θεωρητικά μέσα από 
βιβλία και σε ακαδημαϊκές  αίθουσες, αλλά μέσα από πραγματικά δραματικές 
καταστάσεις στο πεδίο. Εκεί που αυτός μόνος του είχε παλέψει και είχε νικήσει, 
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περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο. 
Δεν ήταν όμως ούτε υπερφίαλος ούτε α-
λαζονικός. Ήταν πάντα ταπεινός και αν-
θρώπινος και αυτό ήταν η δύναμη του.  
 
Όταν έγινα Α/ΓΕΕΘΑ άρχισε να μου μι-
λάει στον πληθυντικό, παρόλα τα 10 
χρόνια που μας χώριζαν, χρησιμοποιώ-
ντας την προβλεπόμενη προσφώνηση. 
Οι σωστοί στρατιώτες σκέφτηκα, παρα-
μένουν στρατιώτες σ’ όλη τους τη ζωή. 
 
Είχα την τιμή να χειριστώ υπό τας δια-
ταγάς του, την κρίση των S-300 και του 
Οτσαλάν και πιστεύω ότι οι εκτιμήσεις 
του και οι εισηγήσεις του προς την τότε 
ανώτατη πολιτική ηγεσία προσέφεραν 
ανεκτίμητη υπηρεσία στη χώρα και τη 
γλύτωσαν από περιπέτειες. Ήταν περή-
φανος γι’ αυτό και εγώ το ίδιο περήφα-
νος μαζί του.  
 
Αργότερα η ηγεσία τού ανέθεσε την α-
σφάλεια των Ολυμπιακών Αγώνων του 
2004 και φυσικά η απόλυτη ασφάλεια 

που επεκράτησε την δικαίωσε απόλυτα.  
 
Η πορεία 
του στην 
τοπική αυ-
τοδιοίκηση 
ήταν επί-
σης σημα-
ντική ως 
Δήμαρχος 
Κάτω Νευ-
ροκοπίου 
και πιστεύω 
ότι οι συ-
μπατριώτες 
του συμφω-
νούν μαζί 
μου.  
 
Χρησιμο-
ποίησα τις 
εκτιμήσεις 
και τις από-
ψεις του και ως Αρχηγός ΓΕΕΘΑ αλλά και ως Πρόεδρος της Στρατιωτικής Επι-
τροπής της ΕΕ προσπαθώντας να περιγράψω στις Βρυξέλλες την πραγματική 
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κατάσταση στη γειτονική χώρα. Ενοχλήθηκαν κάποια πολύ σημαντικά ονόματα 
των Βρυξελλών με τις αναφορές μας, αλλά κάθε φορά ο Γιαννόπουλος είχε δί-
καιο.  
  
 
Μίλησα μαζί του πριν μερικούς μήνες και μου φάνηκε 
πολύ «κουρασμένος». Ποτέ όλα αυτά τα χρόνια δεν α-
πάντησε στην ερώτηση μου για την υγεία του. Χθες που 
έμαθα για την απώλεια του, στο μυαλό μου ήρθε αυτό-
ματα η σκέψη ότι χωρίς τον Στρατηγό Γιαννόπουλο η Ελ-
λάδα και οι Ένοπλες Δυνάμεις της είναι σίγουρα φτωχό-
τερες. Και μετά ο λόγος του Στρατηγού Μακ Άρθουρ: 
«Old soldiers never die, just fade away – Οι γέροι στρα-
τιώτες δεν πεθαίνουν ποτέ, μόνο ξεθωριάζουν». Ελαφρύ 
το χώμα που σε σκεπάζει Στρατηγέ.  
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