
 

Βίοι παράλληλοι . . . 

«Έν τούτῳ τῷ βιβλίῳ γράφοντες, διὰ τὸ πλῆθος τῶν ὑποκειμένων πράξεων οὐδὲν 
ἄλλο προαιροῦμεν ἢ τι τῶν περιβοήτων ἀπαγγέλλωμεν, ἐπιτέμνοντες τὰ πλεῖστα, μὴ 
συκοφαντεῖν. Οὔτε γὰρ ἱστορίας γράφομεν, ἀλλὰ βίους, οὔτε ταῖς ἐπιφανεστάταις πράξεσι 
πάντως ἔνεστι δήλωσις ἀρετῆς ἢ κακίας, ἀλλὰ τὸ ἦθος . . .» Ο Πλούταρχος με αυτή την 
εισαγωγή διευκρινίζει τον στόχο του ομώνυμου βιβλίου. Προφανώς, βρισκόμεθα μακράν 
τέτοιων δυνατοτήτων για παρόμοια εγχειρήματα. Όμως . . . 

Ο Σέρβος Πρωθυπουργός, Νικολά Πάσιτς, με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, Ελευθέριο 
Βενιζέλο, στο Βελιγράδι, αρχές του 1913. Από το 1908 είχαν επικρατήσει οι Νεό-Τουρκοι, με 
ηγετική φυσιογνωμία τον Ισμαήλ Εμβέρ πασά. Οι προκλητικές ενέργειες και απαιτήσεις τους, 
με αποκορύφωμα τον εκτουρκισμό όλων των λαών του Ευρωπαϊκού τμήματος της 
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, οδήγησε τα Βαλκανικά  κράτη (Ελλάδα-Σερβία-Βουλγαρία-
Μαυροβούνιο) σε σύναψη  αμυντικών Συνασπισμών για να αναγκάσουν την Τουρκία να 
«συμμορφωθεί» προς τα δίκαια αιτήματα των κατακτημένων χριστιανικών λαών. Η ίδια δεν 
είχε καμία διάθεση να συνδιαλαγεί  μαζί τους. Έτσι κηρύχτηκε ο Α’ Βαλκανικός Πόλεμος. 
Γρηγορότερα, το θωρηκτό «Γεώργιος Αβέρωφ» είχε αποκτηθεί και είχε καταπλεύσει στον 
Φαληρικό όρμο. Ήταν εκείνη την εποχή το πιο σύγχρονο πολεμικό πλοίο στην Aνατολική 
Μεσόγειο. Οι πανωλεθρίες των Τούρκων είναι γνωστές. Η Ελλάδα κατέλαβε Ήπειρο και 
Μακεδονία. Όμως ταυτόχρονα άνοιγε και η όρεξη των Βουλγάρων για διεκδίκηση ελληνικών 
εδαφών και κυρίως της πόλεως της Θεσσαλονίκης. Η ξεχωριστή Συμμαχία μας με την Σερβία 
συνέβαλε στον νικηφόρο, για εμάς, Β’ Βαλκανικό Πόλεμο. Τα σύνορά μας ταυτίστηκαν τότε με 
τον ποταμό Νέστο. Η τότε συμμαχία μας με την Σερβία έχει μετατραπεί σε αναλλοίωτη 
ιστορική φιλία.  

Η φιλία μεταξύ Ελλάδος και Γαλλίας έχει ιστορικούς και πολιτισμικούς πυλώνες, 
ακλόνητους στο χρόνο. Οι σύγχρονοι, και με ταυτόσημες ιδέες, Ηγέτες των δύο Χωρών, 
Κυριάκος Μητσοτάκης και Εμμανουήλ Μακρόν, στο Μέγαρο των Ηλυσίων, Σεπτέμβριος 2021, 
συνομολόγησαν Αμυντική Συμφωνία κατά των προκλητικών επεκτατικών βλέψεων του 
Ερντογάν, του διαπρύσιου κήρυκα του Νέο-Οθωμανικού δόγματος. Μόνος επιδιωκόμενος 
σκοπός από πλευράς μας, να μεταβληθεί η Τουρκία σε αποδεκτό και αξιόπιστο γείτονα. Η 
απόκτηση σύγχρονων οπλικών συστημάτων συνιστά αναγκαία προϋπόθεση. Μοιάζει, λοιπόν, 
η Συμφωνία αυτή με ιστορικό άλμα για τη Χώρα μας. Αναμένεται να αποτελέσει σταθερό βήμα 
για την Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. 

Τι χρειάζονται τα έθνη για να ευημερήσουν με ασφάλεια και ειρήνη; 

 Χμμμ! Ηγέτες με όραμα και αποφασιστικότητα και . . . κοινές ηθικές αξίες, όπως θα 
έλεγε ο Πλούταρχος!  

30 Σεπτεμβρίου 2021. 



Γρηγόριος Δημ. Νούσιας – Αεροπόρος.    

 


