
Ἄριστη ὑπηρεσία στήν πατρί-
δα πρόσφεραν τίς πρῶτες
ἡμέρες τοῦ νέου ἔτους τρία
νέα παιδιά, τρεῖς ἀληθινοί εὔ -
ζωνες! Πρόκειται γιά τόν
19χρονο Μά ριο Θεοδώρου

ἀπό τήν Λειβαδιά, ὁ ὁποῖ ος ἀπολύεται στίς
18 Μαρτίου, τόν 21χρονο Βασίλη Βερνῖκο
ἀπό τή Νάξο καί τόν Γιάννη Ἀνδρεάκο 28
ἐτῶν ἀπό τή Μάνη, οἱ ὁποῖοι ἀπολύονται
στίς 18 Μαΐου τοῦ 2010. 

«Θερμά συγχαρητήρια γιά τήν ἀφοσίωσή
σας στό καθῆκον. Μπράβο σας. Δώσατε ἕνα
μήνυμα πού, ἐπαναλαμβάνω, ὅτι στά δύσκο-
λα φαίνεται ἡ ψυχή τοῦ Ἕλληνα. Εἶστε λε-
βέντες. Καί καλοί πολίτες. Γιατί εἶμαι βέβαι-
ος ὅτι θα εἶστε καί καλοί πολίτες».

Μʼ αὐτά τά λόγια ὁ Πρόεδρος τῆς Ἑλληνι -
κῆς Δημοκρατίας Κάρολος Παπούλιας χαι-
ρέτησε τούς τρεῖς «λεβέντες», στήν τιμητι-
κή πρόσκλη ση στό Προεδρικό Μέγαρο τό
μεσημέρι τῆς 11ης Ἰανουαρίου.

Τούς τρεῖς εὔζωνες εἶχε εἰδοποιήσει ἡ ἀ -
στυνομία γιά τήν ἐπικείμενη τρομοκρατική
ἐπίθεση τό βράδυ τῆς 9ης Ἰανουαρίου 2010,
ἀφοῦ ἐνημερώθηκε γιά τό προειδοποιητικό

τηλεφώνημα, λίγα λεπτά πρίν ἀπό τήν ἔκρη-
ξη τῆς βόμβας στόν προαύλιο χῶρο τῆς
Βουλῆς. Ὁ παρατηρητής φρουρᾶς πλησίασε
ἐσπευσμένα τούς δύο φρουρούς, τούς ἐνη-
μέρωσε καί τούς ρώτησε ἐάν θέλουν νά ἀ -
πομακρυνθοῦν. Ἐκεῖνοι μέ ἕνα νεῦμα τῶν
ματιῶν τους – ἐπειδή οἱ εὔζωνες στήν ὥρα
ὑ πηρεσίας τους ποτέ δέν μιλᾶνε – τοῦ ἀπά-
ντησαν «ὄχι» καί παρέμειναν στίς θέσεις
τους, μπροστά στό μνημεῖο τοῦ Ἄγνωστου
Στρατιώτη. Ὁ λοχίας τῶν δύο Εὐζώνων στά-
θηκε ἀνάμεσά τους, καθώς τό φυλάκιό του
βρισκόταν σέ ἀπόσταση μόλις πέντε μέτρων
ἀπό τή θέση πού εἶχαν δώσει ὡς σημεῖο το-
ποθέτησης τῆς βόμβας. Ἀπό τήν ἔ κρη ξη ση-
μειώθηκαν μικρές ὑ λικές ζημίες στό φυλά-
κιο τοῦ λοχία τῶν Εὐ ζώνων.

Αὐτά εἶναι τά γεγονότα. Βέβαια ἡ προκή-
ρυξη ἐκείνων πού τοποθέτησαν τή βόμβα
ἰσχυρίζεται ὅτι οἱ τρεῖς εὔζωνες πῆραν ἐ -
ντολή καί ἀνέβηκαν σέ ἀσφαλέστε ρο χῶρο.
Καί τό ἰσχυρίζεται, ἐπειδή οἱ συντάκτες της
δέν μποροῦν νά σηκώσουν μιά πράξη αὐτο-
θυσίας, δέν σηκώνουν τόν ἡρωϊσμό νά προ-
σφέρεις τόν ἑαυτό σου γιά τήν ἰδέα, γιά τό
καθῆκον σου, γιά τήν τιμή τῆς πατρίδας,
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ἀντί νά σκοτώνεις, νά καταστρέφεις στό
ὄνομα τῆς ἀπατη λῆς ἰδεοληψίας σου τούς
ἄλλους. 

Ἀπό τή σύγχρονη ἀνοικτή ἠλεκτρονι κή
συζήτηση γιά τό θέμα ἀναδημοσιεύ ουμε:

«Ξέρω ὅτι στίς κατʼ ἰδίαν συζητήσεις μας,
ἄν πάει πρός τά κεῖ ἡ κουβέντα, θά ἀναφερ-
θοῦμε στήν ἀνοησία καί τήν ἀφέλεια τῶν
παιδιῶν γιά νά ἐξηγήσου με τήν στάση τους.
Καί πράγματι κά πως ἔτσι εἶναι: Πρέπει νά
ἔχεις κάτι ἀπό κεί νη τήν θεία ἀφέλεια καί

τήν ἀνοησία γιά νά μήν ἀφήνεις τό πόστο
σου σέ μιά “κοινωνία” πού καθημερινά
ἀσκεῖται... στήν ἀσέβεια». 

«Ἀπʼ ἀλλοῦ τό περιμένεις κι ἀπʼ ἀλ λοῦ σοῦ
ἔρχεται. Ποιό; Τό παράδειγμα. Μιά μικρή ἐλ -
πίδα. Πότε ἦταν ἡ τελευταία φορά πού δια-
βάσατε ἤ ἀκούσατε γιά μιά πράξη τους καί
εἴπατε; Ἄααα,... καί τρέξατε νά τό μοιρα-
στεῖτε μέ τούς φίλους σας, τό φέρατε σάν
παράδειγμα στά παιδιά σας; Πότε νιώσατε
τή βαθιά συγκίνηση πού προκαλεῖ ὁ αὐθε-
ντικός, πρωτογενής λόγος ἀπό μιά ψυχή
πού ἀναζητᾶ τήν ἀλήθεια, τήν γνώση κι ἀγα-
πάει βαθιά τόν τόπο καί τό λαό; Πότε ἦταν ἡ
τελευταία φορά πού νιώσατε ὅτι τό παρά-
δειγμα κάποιου σᾶς συγκλονίζει καί σᾶς κα-
λεῖ στό καθῆκον; 

Ἤρθανε λοιπόν τρεῖς πιτσιρικάδες Εὔζω-
νες καί ἀδιαφορώντας γιά τόν προφανῆ κι
ἄμεσο κίνδυνο, ἁπλῶς παρέμειναν στή θέση
τους. Ἄγρυπνοι Φρουροί. Ἀγέρωχοι. Ἀκίνη-
τοι. Ἀμίλητοι. Οἱ αὐτοϊκανοποιούμενοι «ἐ -
παναστάτες» τῆς πλάκας διατάραξαν τήν
τάξη, ἀλλά ἔδωσαν τήν εὐκαιρία σέ τρεῖς γι-
ούς, ἀδελφούς κι ἐγγόνια μας νά δώσουν
σέ ὅλους ἕνα μεγάλο μάθημα. Τιμή στούς ἴ -
διους καί στούς γονεῖς, πού τούς ἀνάθρε-
ψαν. Τιμή στόν Ἕλ λη να Δάσκαλο, πού τούς

ἔμαθε γράμματα καί φιλότιμο. Τιμή στόν Δι-
οικητή καί τούς Ἀξιωματικούς, πού ἐ μπνέ-
ουν τέτοια Πίστη, τέτοια Τιμή. Λοιπόν, εἴ σα-
στε νά κάνουμε κάτι; Νά δώσουμε μιά ἀπά-
ντηση... Αὐτή τήν Κυριακή τό πρωί, νά πά-
ρουμε τά παιδιά μας, τούς φίλους μας καί
νά πᾶμε στό Σύνταγμα, στήν μεγάλη ἀλλαγή
τῆς Φρουρᾶς. Βγαίνει ὅλη, μέ τή Σημαία της
μπροστά. Πᾶμε νά τιμήσουμε τό παράδειγ-
μα. Νά τιμήσουμε τό ἔνοπλο χέρι τοῦ Ἔ -
θνους, τόν θεματοφύλακα τῆς Ἐλευθερίας
μας. Ἄντε, ἀ φῆστε τά πληκτρολόγια καί πᾶ -
με. Πᾶμε νά δοῦ με νά περνάει ὁ Στρατός
τῆς Ἑλλάδος φρουρός».

Σʼ αὐτούς ἐμπιστευόμαστε τήν καλύτερη,
τήν πιό οὐσιαστικά ἀντιβομβιστική ἐθνική
δρά ση.
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