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Με την άδεια σας Πανοσιολογιότατε 

Υπαρχηγέ 

Φίλοι Συμμαθητές 

Συγκεντρωθήκαμε σήμερα εδώ για να αποχαιρετήσουμε τον Φίλο και Συμμα-

θητή μας Μιλτιάδη,  

τον Μίλτο όπως τον φωνάζαμε. 

Ο Μίλτος έλαβε το τελευταίο Φύλλο Πορείας, για την τελική και οριστική μετά-

θεση και ως πιστός και φιλότιμος στρατιώτης, εκτελεί την εντολή του Ύψιστου 

Αρχηγού. 

Κάθε αξιωματικός ανήκει σε 3 οικογένειες.  

Στη φυσική του οικογένεια, γονείς, αδέλφια, σύζυγο, παιδιά. 

Στην ευρύτερη στρατιωτική οικογένεια, ο εκπρόσωπος της οποίας τον αποχαι-

ρέτησε προ ολίγου. 

Και τέλος, σε μια ιδιαίτερη οικογένεια, αυτή των συμμαθητών της Στρατιωτικής 

Σχολής Ευελπίδων, η οποία δημιουργείται την πρώτη μέρα που περνάμε το κα-

τώφλι της Σχολής και σβήνει με τον τελευταίο που θα φύγει. Στην περίπτωσή 

μας αναφερόμαστε στους αξιωματικούς που εισήλθαν στη Σχολή Ευελπίδων το 

1978. Αναφερόμαστε σε μια οικογένεια που μετρά ήδη 40 χρόνια ζωής και προ-

σφοράς στην Υπηρεσία της Πατρίδας. 

Είμαστε λοιπόν σήμερα εδώ, οι συμμαθητές, για να τιμήσουμε και να αποχαιρε-

τίσουμε τον Μίλτο, και για να δείξουμε στη σύζυγο και τα παιδιά τους ότι είμαστε 

δίπλα τους. 

Ο Μίλτος αφήνει πίσω του μεγάλο κενό. Από σήμερα, η τάξη μας είναι ακόμη 

φτωχότερη. Αν και από τους μικρότερους ηλικιακά συμμαθητές, φεύγει γρήγορα 

και άδικα, για τη γειτονιά των αγγέλων, για να βρει τους υπόλοιπους συμμαθη-

τές μας, που και αυτοί έφυγαν πρόωρα. Είμαστε για όλους σας περήφανοι και 

ελπίζουμε με τη διαδρομή μας να σας κάνουμε κι εμείς περήφανους.   

Ο Μίλτος, με τη βαθιά γνώση των αντικειμένων του Μηχανικού που τον διέκρινε, 

υπηρέτησε με άριστο και υποδειγματικό τρόπο όπου κλήθηκε.  Ήταν άνθρωπος 

με ενεργητικότητα, μεγάλο μέρος της οποίας μετά την αποστρατεία του διοχέ-

τευσε στο κτήμα του στο Ναύπλιο.  

Και η δραστηριότητά του δεν σταματά εδώ. Συμμετείχε και στον Σύνδεσμο Απο-

στράτων Αξιωματικών Μηχανικού, όπου με την ιδιότητα του εκλεγμένου μέλους 

του Διοικητικού Συμβουλίου, προσπαθούσε να βοηθήσει στην υλοποίηση των 

στόχων που είχαν τεθεί. 

Ο Μίλτος έδωσε αγώνα απρόβλεπτο, αιφνιδιάστηκε και ηττήθηκε. Αλλά δυστυ-

χώς, στον άνισο με τη δύναμη του θανάτου αγώνα, γνωρίζουμε όλοι ποιος είναι 

πάντα ο νικητής. 
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Ο αιφνίδιος και γαλήνιος θάνατός του και μάλιστα σε μικρή για τα δεδομένα της 

εποχής ηλικία, επιθυμητός ως μορφή θανάτου στην ψυχρή ανθρώπινη σκέψη, 

μας οδηγεί αβίαστα στους στίχους του σοφού λαού: 

Χορέψετε, χορέψετε, τα νιάτα να χαρείτε, …, τούτη η γης που την πατούμε, όλοι 

μέσα θε να μπούμε. 

Με τον Μίλτο, ήμασταν μαζί στο Μηχανικό και είχα την τύχη να συνυπηρετή-

σουμε στη Σχολή Μηχανικού, στη ΣΤΕΑΜΧ, στην Καστοριά και τέλος στο 

ΓΕΕΘΑ, από όπου και αποστρατεύθηκε.  

Μίλτο, 

Θυμάμαι σαν σήμερα τη βοήθειά σου όταν μετατέθηκα στην Καστοριά, και σε 

ευχαριστώ για μια ακόμη φορά γι’ αυτό. Θυμάμαι πώς γιορτάσαμε οι οικογένειές 

μας στην Καστοριά τα γενέθλια του Βαγγέλη, η κόρη σου ήρθε αργότερα.  

Θυμάμαι ότι συχνά ταξιδεύαμε μαζί τα Σαββατοκύριακα, από την Καστοριά στην 

Αθήνα, για να βρεθούμε με τις οικογένειές μας, οι οποίες δεν μπόρεσαν να μας 

ακολουθήσουν. Αυτό άλλωστε είναι ένα από τα πολλά προβλήματα που αντιμε-

τωπίζουν οι οικογένειες των αξιωματικών, και κυρίως όταν οι σύζυγοι, όπως η 

Φωτεινή, εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα. 

Και θυμάμαι σαν σήμερα τη χαρά σου, όταν απόγευμα Ιουνίου χτύπησε το τηλέ-

φωνο και σε ενημέρωσαν ότι έπαιρνες μετάθεση από την Καστοριά στην Αθήνα, 

για να βρεθείς επιτέλους κοντά στην οικογένειά σου. 

Φωτεινή, 

Γνωρίζεις πολύ καλύτερα από μένα πόσο ο Μίλτος αγαπούσε εσένα και τα παι-

διά σας. Υπερήφανος μας περιέγραφε τις επιτυχίες τους. Και βεβαίως αφήνει 

παρακαταθήκη, όχι μόνο να του μοιάσουν, αλλά και να τον ξεπεράσουν. 

Δυστυχώς, η Φωτεινή όχι μόνο δέχτηκε με τον θάνατο του Μίλτου μια ισχυρή 

δοκιμασία, ένα οδυνηρό πλήγμα από τη μοίρα, αλλά οφείλω να επισημάνω ότι 

στη συνέχεια θα δεχθεί και ένα δεύτερο επίσης ισχυρό, από την ίδια την Πολι-

τεία, η οποία αντί να την προστατεύσει, την οδηγεί σε οικονομική δυσπραγία με 

εξαμβλωματικούς νόμους, τους οποίους ατυχώς και αδίκως εψήφισε η Βουλή.  

Και δυστυχώς ο θάνατος δεν είναι αυταπάτη και δεν δίνει ραντεβού. 

Μίλτο, 

Οι συμμαθητές σου είναι σήμερα εδώ, κοντά σε σένα, κοντά στη Φωτεινή, κοντά 

στα παιδιά σας. Σε αγαπάνε, δεν θα σε ξεχάσουν, και βεβαίως θα είναι πάντα 

δίπλα στην οικογένειά σου. 

Καλό σου ταξίδι Σύζυγε και Πατέρα 

Καλό σου ταξίδι Φίλε και Συμμαθητή 

Καλό σου ταξίδι Μίλτο 

Καλό σου ταξίδι. 


