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Η φράση έχει γραφτεί από έναν ήρωα. Ήρωα αεροπόρο, ο οποίος εκτελέστηκε το 1943 µπροστά σ΄ ένα τοίχο της Καισαριανής, µαζί µε
συναγωνιστές του.

 

Ο αντιστασιακός αξιωµατικός της Πολεµικής µας Αεροπορίας Κώστας Περρίκος αγωνίστηκε εναντίον του φασισµού και των συνεργατών του,
εντός της χώρας. Τον Σεπτέµβριο του 1942 µαζί ο Περρικός µαζί µε άλλους συναγωνιστές του ανατίναξαν την ΕΣΠΟ [Εθνικοσοσιαλιστική
οργάνωση συνεργαζοµένη µε τα SS τον Σεπτέµβρη του 1942. Που να φαντάζονταν ότι όλα αυτά σήµερα κάποιοι κάνουν ότι τα ‘χουν ξεχάσει
και απαιτούν απ’ όλους µας να τα ξεχάσουµε όλοι µας!

 

Ο Κ. Περρίκος και οι συντροφοί του εκτελέστηκαν στην Καισαριανή το 1943. Η τελευταία παράγραφος στο σηµειώµά του είναι
συγκλονιστική.

 

 

Η µνήµη του τιµήθηκε µε επιµνηµόσυνη δέηση για τους δολοφονηθέντες από τα γερµανικά εκτελεστικά αποσπάσµατα, στελεχών της ΠΕΑΝ.

 

Μίλησαν εκπρόσωποι των Χιακών Οργανώσεων [ο Κ. Περρίκος κατήγετο από τη Χιο ], ο Αντισµήναρχος [Ι] Παντελής Βατάκης , ως κεντρικός
οµιλητής και ,ο Καθηγητής Βασίλης Φίλιας, ο οποίος ως νεαρός µαθητής τότε ηταν εκ των βασικών µελών της Ιεράς Ταξιαρχίας οργάνωσης
συνδεδεµένης µε την ΠΕΑΝ και η οποία δραστηριοποιήθηκε στον µαθητικό χωρο, κυρίως µετά την εκτέλεση των παραπάνω ηρωικών
στελεχών της ΠΕΑΝ.

 

Ποιος ήταν ο Κώστας Περρίκος

 

Γεννήθηκε στις 23 Απριλίου 1905 στην Καλλιµασιά της Χίου. Παιδί χωρισµένων γονιών, µεγάλωσε στο µοναστήρι του χωριού .

Μόλις τελείωσε το ∆ηµοτικό Σχολείο εγκαταστάθηκε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου όπου τελείωσε το Γυµνάσιο και το 1925 επέστρεψε στην
Ελλάδα για να υπηρετήσει τη στρατιωτική του θητεία. Τον επόµενο χρόνο εγγράφηκε στη Στρατιωτική Σχολή Αεροπορίας στο Σέδες
Θεσσαλονίκης και το 1932 ονοµάστηκε ανθυποσµηναγός.

 

Το 1934 γνωρίστηκε µε τον Παναγιώτη Κανελλόπουλο και µετείχε ενεργά στο Εθνικόν Ενωτικόν Κόµµα, ένα κόµµα κεντροαριστερής
απόκλισης, που ίδρυσε τον ∆εκέµβριο του 1935 ο νεαρός καθηγητής Πανεπιστηµίου και πολιτικός. Νωρίτερα, στις 27 Απριλίου 1935, είχε
αποταχθεί από την Πολεµική Αεροπορία, αν και είχε αθωωθεί δικαστικά, επειδή µε σειρά άρθρων του στην εφηµερίδα Εστία είχε ασκήσει
κριτική στην πολιτική και στρατιωτική ηγεσία. Θεωρούσε ως µη αξιόµαχη την Πολεµική Αεροπορία και ζητούσε την αναδιοργάνωσή της, µε
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τη δηµιουργία κρατικής αεροπορικής βιοµηχανίας, προκειµένου η Ελλάδα να απαλλαγεί από ξένες πολιτικές και οικονοµικές επιρροές στην
εκλογή διαφόρων τύπων αεροσκαφών.

 

Αντιτάχθηκε στο µεταξικό καθεστώς της 4ης Αυγούστου, αλλά µε την κήρυξη του ελληνοϊταλικού πολέµου (28 Οκτωβρίου 1940) ζήτησε µε
αίτησή του στο Υπουργείο Αεροπορίας την ανάκλησή του στην ενεργό υπηρεσία. Η αίτησή του έγινε δεκτή στις 23 Νοεµβρίου 1940 και
αµέσως προωθήθηκε στο Μέτωπο.

 

Ο Περρίκος, ψυχή της οργάνωσης ΠΕΑΝ ανέλαβε το επιχειρησιακό σκέλος της ΠΕΑΝ, τον «Ουλαµό Καταστροφών», όπως ονοµάστηκε. Στις
15 Αυγούστου 1942, δεύτερη επέτειο του τορπιλισµού της Έλλης, η οµάδα του Περρίκου έριξε βόµβα στο εσωτερικό του κτιρίου του
Γερµανικού Αναµορφωτηρίου, επί των οδών Πατησίων και Βασιλέως Ηρακλείου, η οποία προκάλεσε σοβαρές καταστροφές και
τραυµατισµούς Γερµανών στρατιωτικών. Έξι µέρες αργότερα, δύο µέλη του «Ουλαµού Καταστροφών», ο Αντώνης Μυτιληναίος και Νικόλαος
Μούρτος τοποθέτησαν βόµβα στα γραφεία της προδοτικής οργανώσεως ΟΕ∆Ε, στην οδό Κατακουζηνού 7, κοντά στην Οµόνοια.

 

Στην ΠΕΑΝ και την οµάδα Περρίκου οφείλεται µία από τις κορυφαίες πράξεις της Εθνικής Αντίστασης, η ανατίναξη των γραφείων της
προδοτικής οργάνωσης ΕΣΠΟ (Εθνικο-Σοσιαλιστική Πατριωτική Οργάνωσις) στη διασταύρωση των οδών Πατησίων και Γλάδστωνος, στις 20
Σεπτεµβρίου 1942. Η ανατίναξη του κτιρίου της ΕΣΠΟ χαρακτηρίστηκε από τους ραδιοφωνικούς σταθµούς της Μόσχας ως το µεγαλύτερο
σαµποτάζ που είχε γίνει µέχρι τότε στην κατεχόµενη Ευρώπη.

 

Στις 11 Νοεµβρίου 1942, κατόπιν προδοσίας, ο Κώστας Περρίκος µε 12 συναγωνιστές του συλλαµβάνονται σ’ ένα από τα κρησφύγετα της
οργάνωσης στην Καλλιθέα. Στις 31 ∆εκεµβρίου 1942, ο Κώστας Περρίκος καταδικάζεται από Γερµανικό Στρατοδικείο της Αθήνας τρις εις
θάνατο .

 

Νωρίς το πρωί της 4ης Φεβρουαρίου 1943 οδηγήθηκε στον τόπο της εκτελέσεώς του, στο Σκοπευτήριο Καισαριανής. Αφού κοινώνησε των
Αχράντων Μυστηρίων απευθύνθηκε στους παριστάµενους Γερµανούς: «∆εν αισθάνοµαι τίποτα εναντίον σας. Εσείς κάνατε το καθήκον σας.
Οµοίως, έκανα κι εγώ το δικό µου. Είµαι Έλληνας αξιωµατικός της Αεροπορίας - Υποσµηναγός. Σας ευχαριστώ πολύ». Οι παριστάµενοι
Γερµανοί αξιωµατικοί χαιρέτισαν άπαντες στρατιωτικά. Στις 7:30 π.µ. αναφώνησε «Ζήτω η Ελλάς!» και δευτερόλεπτα µετά έπεφτε άπνους
από τις σφαίρες του εκτελεστικού αποσπάσµατος.

 

ΠΗΓΗ: http://www.onalert.gr/stories/i-teleytaia-frasi-enos-ellina-pilotou  
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