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Από ηον τη (ΠΖ) ε.α. Χρσζόζηομο Δούκη, Ανηιπρόεδρο Παραρηήμαηος  Ν. ΚΑΣΟΡΙΑ    

 
τρατθγζ, αιδεςιμότατε, κυρίεσ και κφριοι επίςθμοι προςκεκλθμζνοι, αγαπθτζσ φίλεσ και 

αγαπθτοί φίλοι, για άλλθ μια φορά ςιμερα μαηευτικαμε εδϊ ςτο χϊρο όπου πριν από 73 
χρόνια παίχτθκε θ τελευταία ςκθνι ενόσ μεγάλου νεοελλθνικοφ δράματοσ, πολφχρονου και 
αδελφοκτόνου, αιματοβαμμζνου και ςπαραξικάρδιου, με ςοβαρζσ ςυνζπειεσ ςε όλα τα 
επίπεδα ανάλυςισ του γεωπολιτικό, εκνικό, κοινωνικό, οικονομικό, πολιτικό, ιςτορικό, 
προςωπικό ανκρϊπινο. 

 
Ασ ανατρζξουμε ςε κφρια ιςτορικά γεγονότα: 
 

Σθν περίοδο 1946-49 βρζκθκαν αντιμζτωποι δφο ςτρατοί. 
Από τθ μια ιταν ο Ελλθνικόσ τρατόσ  που αγωνιηόταν τον αγϊνα τισ Ελλάδοσ με τθν ρθτι 
ςτιριξθ τοφ ςυνόλου τοφ πολιτικοφ κόςμου τισ χϊρασ και λειτουργοφςθσ τισ Βουλισ. 
Από τθν άλλθ ιταν οι αντάρτεσ, ο επονομαηόμενοσ “Δθμοκρατικόσ τρατόσ”, τοφ οποίου τα 
περιςςότερα μζλθ ιταν παραπλανθμζνοι, αλλογενείσ ι βιαίωσ ςτρατολογθμζνοι και ο 
ανεφοδιαςμόσ τουσ και θ ςτιριξι τουσ γίνονταν από Αλβανία, Γ/Β και Βουλγαρία. 
Ο  ςτρατόσ μάλιςτα τϊν ανταρτϊν είχε τθν πολιτικι κάλυψθ μόνο αυτοφ που τον ςυνζπθξε, 
δθλαδι τοφ ΚΚΕ και κανενόσ άλλου!!! 
Οφτε θ Ζνωςθ Λαϊκισ  Δθμοκρατίασ του Αλζξανδρου βϊλου, οφτε οι Αριςτεροί Φιλελεφκεροι 
του Ιωάννθ οφιανόπουλου, οφτε κανείσ άλλοσ υποςτιριηαν τουσ αντάρτεσ. 
Και πολφ περιςςότερο, και τα δφο αυτά αριςτερά κόμματα – αν και διάκειντο κετικά προσ το 
ΚΚΕ, είχαν διαχωρίςει τισ ευκφνεσ των από αυτό με τθν ζναρξθ των Δεκεμβριανϊν του 1944. 
Ο δε οφιανόπουλοσ μάλιςτα, ιταν Τπουργόσ Εξωτερικϊν τθσ Κυβζρνθςθσ του κεντρϊου 
Νικολάου Πλαςτιρα και τθν αντεπροςϊπευε ωσ πρόεδροσ κατά τθν ςυμφωνία τθσ Βάρκιηασ. 

 
Σο Μάρτιο του ’46 ξεκινά θ ζνοπλθ επίκεςθ ανταρτικϊν τμθμάτων,  υπό τθν κακοδιγθςθ 

του ΚΚΕ εναντίον ςτακμϊν Χωροφυλακισ και ςτρατιωτικϊν μονάδων ανά τθ χϊρα. Οι 
επικζςεισ αυτζσ τθν επόμενθ τριετία γενικεφονται ςε όλθ τθ χϊρα με αντικειμενικό ςκοπό τθν 
ανατροπι του δθμοκρατικοφ πολιτεφματοσ τθσ χϊρασ και τθν κατάλθψθ τθσ εξουςίασ.  Ο 
ζνοπλοσ αγϊνασ εντείνεται. Θ Κυβζρνθςθ ανζκεςε ςτον  Ελλθνικό τρατό να αντιμετωπίςει τθν 
ανταρςία και αυτόσ προςπακϊντασ να οργανωκεί από τθ μια και να αντιμετωπίςει ζναν 
πρωτόγνωρο τρόπο πολζμου, τον ανταρτοπόλεμο,  παρουςιάηει μικρά ςτρατιωτικά 
αποτελζςματα επί 2ετία και μόνον το ’49, οπότε τθν αρχιςτρατθγία αναλαμβάνει ο τρατάρχθσ 
Παπάγοσ, εκπονείται πλιρεσ επιχειρθςιακό ςχζδιο ςυντονιςμζνθσ εμπλοκισ όλων των ΕΔ που 
προζβλεπε διεξαγωγι Επιχειριςεων ςε τρεισ φάςεισ: 

 1η Φάση:  Οριςτικι εκκακάριςθ τθ Χϊρασ από Νότο προσ Βορρά. 
 2α Φάση: Σελικι επίκεςθ ςε ΓΡΑΜΜΟ και ΒΙΣΙ, όπου είχε ςυγκεντρωκεί ο όγκοσ των 

αντιπάλων δυνάμεων. 
 3η Φάση:  Εκκακάριςθ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ και ΘΡΑΚΘ. 
 



Μζςα ςτο πρϊτο εξάμθνο του 1949 ολοκλθρϊκθκε θ 1θ Φάςθ και το ςφνολο των 
δυνάμεων που κα μετείχαν ςτισ Επιχειριςεισ τθσ 2θσ Φάςθσ είχαν ςυγκεντρωκεί ςτουσ 
προβλεπόμενουσ χϊρουσ, όπου εκπαιδεφονταν κυρίωσ για επίκεςθ εναντίον ιςχυρϊσ 
οργανωμζνθσ τοποκεςίασ  και ςε νυκτερινζσ ενζργειεσ. 

 
Για τθν 2θ Φάςθ, τθν τελικι επίκεςθ ςτθν τοποκεςία ΓΡΑΜΜΟΤ – ΒΙΣΙ, είχε ςυνταχκεί 

το χζδιο ΠΤΡΟ, το οποίο προζβλεπε: 
 Με τον ΠΤΡΟ Α΄:  Παραπλανθτικι ενζργεια κατά του  ΓΡΑΜΜΟΤ, με Διοικθτι τον 

Αντγο Θραςφβουλο Σςακαλϊτο. 
 Με τον ΠΤΡΟ Β΄: Κυρία επίκεςθ κατά του ΒΙΣΙ με το Βϋ, το οποίο διοικοφςε ο 

Αντγοσ Μανιδάκθσ τυλιανόσ. 
 Με τον ΠΤΡΟ Γ΄: Μετά τθν κατάλθψθ του ΒΙΣΙ, μεταφορά των δυνάμεων και επίκεςθ 

για κατάλθψθ του  ΓΡΑΜΜΟΤ. 
 
Ο ΠΤΡΟ Α΄, άρχιςε τθν Ν. 1/2 Αυγοφςτου του 1949 και ολοκλθρϊκθκε ςτισ 8 

Αυγοφςτου. 
Ακολοφκθςε θ Κυρία Ενζργεια προσ το ΒΙΣΙ, ο «ΠΤΡΟ Β΄», που άρχιςε ςτισ 10 

Αυγοφςτου και ολοκλθρϊκθκε ςτισ 16 Αυγοφςτου με πλιρθ επιτυχία. 
Σζλοσ ςτισ 24 Αυγοφςτου αρχίηει θ τρίτθ επιχείρθςθ (ΠΤΡΟ Γ΄), θ οποία ολοκλθρϊκθκε 

με εξαιρετικι επιτυχία ςτισ 29 Αυγοφςτου του 1949.  
 
Σο χζδιο ΠΤΡΟ, χαρακτθρίηεται ωσ ζνα από τα πιο πλιρθ ςτρατιωτικά ςχζδια ςτθ 

ςφγχρονθ ςτρατιωτικι ιςτορία, όπωσ εκ του αποτελζςματοσ απεδείχκθ. Με τθν εκνικι νίκθ 
ςτον ΓΡΑΜΜΟ και ςτο ΒΙΣΙ, φκάςαμε ςτο τζλοσ τθσ πιο ςκοτεινισ περιόδου τθσ ςφγχρονθσ 
Ελλθνικισ ιςτορίασ. Θ περίοδοσ αυτι πιγε τθν Πατρίδα μασ πολλά χρόνια πίςω και ζλθξε 
αφοφ μετζβαλε τθν Ελλάδα ςε απζραντο νεκροταφείο με τισ απϊλειεσ και τισ υλικζσ ηθμιζσ να 
είναι πολφ μεγαλφτερεσ από αυτζσ του Βϋ Παγκοςμίου Πολζμου. 

 
Ο αδελφοκτόνοσ αυτόσ πόλεμοσ άφθςε βακιά διχαςτικά ςθμάδια ςτουσ Ζλλθνεσ, τθν 

κοινωνία και τθν πολιτικι για δεκαετίεσ μζχρισ ότου θ Ελλθνικι Πολιτεία ζδωςε το χζρι ςτουσ 
πλανθμζνουσ αντιπάλουσ τθσ και κιρυξε τθν ανάγκθ ςυμφιλίωςθσ. Κφριοι πρωταγωνιςτζσ του 
δράματοσ ζδωςαν τα χζρια, θ πολιτικι ηωι του τόπου εξομαλφνκθκε και θ κοινωνία 
ειρινευςε.  

 
Παρ’ όλα αυτά ςυνζβθ το παράδοξο. Μεγάλθ μερίδα των θττθμζνων προςπάκθςε να 

δικαιολογιςει τον αγϊνα τθσ ξαναγράφοντασ τθν ιςτορία, οργανϊνοντασ εκδθλϊςεισ και 
τελετζσ, ωραιοποιϊντασ τον αγϊνα τθσ, καταδικάηοντασ ωσ “γιορτζσ μίςουσ” τισ κακιερωμζνεσ 
τελετζσ των νικθτϊν και πετυχαίνοντασ τελικά τθν αποχι τθσ επίςθμθσ Πολιτείασ από αυτζσ. 
Από τθν άλλθ,   μεγάλθ μερίδα από τθν πλευρά των νικθτϊν ζνιωςε αυτι τθν αποχι ωσ 
ιεροςυλία, ζνιωςε αδικθμζνθ από τισ εξελίξεισ, ζνιωςε ότι ο νικθτισ ςτο πεδίο χάνει ςτο 
δθμόςιο λόγο και ςτισ ομιλίεσ που εκφωνοφνται κάκε χρόνο είναι εμφανισ αυτι θ πικρία και θ 
προςπάκεια να επανατοποκετθκεί θ ιςτορικι και πολιτικι πραγματικότθτα.  

 



Μζςα ςτθ διαμορφωκείςα πραγματικότθτα και όταν θ επίςθμθ Πολιτεία άρχιςε να 
απζχει από τισ εκδθλϊςεισ που θ ίδια είχε κακιερϊςει ςτουσ χϊρουσ των αγϊνων τθσ ςτο 
Γράμμο και το Βίτςι, θ Ε.Α.Α.. πιρε τθ ςκυτάλθ και ςυνζχιςε να αποδίδει τον επιβαλλόμενο 
φόρο τιμισ ςτουσ μαχθτζσ του Ελλθνικοφ τρατοφ, παρότι διάφοροι δθμοςιολογοφντεσ ακόμθ 
και τϊρα προςπακοφν να τθν λοιδοριςουν και να τθν ταυτίςουν με ακραίουσ πολιτικοφσ 
κφκλουσ αμαυρϊνοντασ τθν προςπάκεια και αλλοιϊνοντασ το νόθμα.  
 

Αυτι τθν περίοδο θ Πατρίδα αντιμετωπίηει τθ ςοβαρότερθ εξωτερικι επιβουλι από το 
1974. Ο Σουρκικόσ ανακεωρθτιςμόσ ζχει εκδθλϊςει ξεκάκαρα τισ επιδιϊξεισ του και θ 
ςτρατιωτικι αντιπαράκεςθ παρουςιάηεται όλο και περιςςότερο ςαν μια ορατι πικανότθτα. 
Και αν δεν είναι τϊρα κα είναι ςτο άμεςο μζλλον μιασ και δεν φαίνεται ότι θ Σουρκία κα 
αλλάξει ςκοποφσ. Δεν είναι δυνατόν μπροςτά ςε μια τζτοια κατάςταςθ να ςυντθροφμε ςτο 
εςωτερικό τθσ χϊρασ μασ οποιοδιποτε διχαςτικό απομεινάρι. το κάτω κάτω θ νίκθ του 
Ελλθνικοφ τρατοφ ςτο πεδίο το 1949 ζδωςε τθ νίκθ ςτθ Δθμοκρατία που ςιμερα όλοι μασ 
χαιρόμαςτε και ο τότε αγϊνασ τθσ Ελλθνικισ Πολιτείασ δικαιϊκθκε ιςτορικά. Όλο και 
περιςςότεροι ζγκριτοι ιςτορικοί παρουςιάηουν τα γεγονότα, ξεκακαρίηουν τα ςφάλματα και  
αποδίδουν τισ πολιτικζσ και ιςτορικζσ ευκφνεσ εκεί που πρζπει. Ο δικαιωμζνοσ λοιπόν νικθτισ 
δεν ζχει κάτι να φοβάται, οφτε επιτρζπεται να αντιμετωπίηει τθν ιςτορία ςυμπλεγματικά.  
 

ιμερα βριςκόμαςτε εδϊ όχι για να μιςιςουμε, αλλά για να τιμιςουμε.  
ιμερα δεν γιορτάηουμε νίκεσ, κρθνοφμε για τον αδελφοκτόνο αλλθλοςπαραγμό και δεν 

ξεχνούμε. 
ιμερα δεν κριαμβολογοφμε, απλά ευγνωμονοφμε τουσ μαχθτζσ του τότε, που μασ 

χάριςαν το ευτυχζσ για το Ζκνοσ αποτζλεςμα εκείνων των αγϊνων, και που θ ίδια θ Ιςτορία 
ςιμερα τουσ δικαιϊνει. 

ιμερα ευχόμαςτε ποτζ ξανά να μθ ηιςουμε οι Ζλλθνεσ τζτοιο κακό. 
 
Σιμοφμε λοιπόν, αυτοφσ που ζπεςαν θρωικά υπζρ πίςτεωσ και πατρίδασ, ανάβουμε το 

κεράκι μασ και προςευχόμαςτε για τθν ανάπαυςθ των ψυχϊν όλων των πεςόντων 
ελλθνόψυχων αδελφϊν μασ, και ελπίηουμε ότι οι υπαίτιοι του αλλθλοςπαραγμοφ κα 
αναγνωρίςουν επίςθμα το ςφάλμα τουσ, ϊςτε να πάψει επιτζλουσ θ Υβρισ, να επζλκει θ 
Νζμεςισ και να μποροφμε όλοι μαηί πραγματικά γαλθνεμζνοι να βριςκόμαςτε ς’ αυτά τα 
χϊματα κάκε χρόνο, να κυμόμαςτε, να τιμοφμε, να δακρφηουμε για όςα ςυνζβθςαν τότε και 
να βροντοφωνάηουμε “ποτζ ξανά”. 

ΟΜΩ, δεν ξεχνούμε ποτζ ότι: 
Σο Βίτςι όπωσ κι ο Γράμμοσ, είναι τόποσ μαρτυρίου Ελλινων πατριωτϊν και όςοι είμαςτε 

ςιμερα εδϊ δεν είμαςτε οφτε αδιάφοροι, οφτε ανιςτόρθτοι, οφτε τουρίςτεσ, οφτε απλοί 
επιςκζπτεσ. 

Είμαςτε προςκυνθτζσ, είμαςτε ελλθνόψυχοι γόνοι νεκρϊν θρϊων, είμαςτε Ζλλθνεσ 
πατριϊτεσ. 

Ερχόμαςτε για να προςευχθκοφμε για τθν ανάπαυςθ των ψυχϊν όςων ςκοτϊκθκαν τότε 
για να είμαςτε εμείσ ελζυκεροι. 

Αυτζσ οι ψυχζσ αγαλλιάηουν ςιμερα με τισ προςευχζσ μασ, με το τριςάγιο, με τθν 
παρουςία μασ και με τα λόγια μασ. 



Με αυτά τα λόγια που περιζχουν ζνα τεράςτιο «ΕΤΧΑΡΙΣΩ» και μία χωρίσ αςτερίςκουσ 
αναγνϊριςθ τθσ κυςίασ αυτϊν των θρϊων. 

Αυτά περιμζνουν εκείνοι οι ιρωεσ κάκε τελευταία Κυριακι του Αυγοφςτου, αυτά πρζπει 
κι εμείσ να τουσ προςφζρουμε ωσ ιερι υποχρζωςθ. 

ΣΙΠΟΣΑ ΛΙΓΟΣΕΡΟ!!! 
Γιατί είναι τουλάχιςτον ανζντιμο, να πθγαίνεισ ςτο μνθμόςυνο ενόσ άγρια 

δολοφονθμζνου και να δικαιολογείσ ζςτω και ςτο ελάχιςτο, τον φονιά του…. 
 

Θα κλείςω με λόγια του Σάκθ Λαηαρίδθ , του παλιοφ αγωνιςτι τθσ αριςτεράσ , ο οποίοσ 
αντιλαμβανόμενοσ τθν πλάνθ ςτθν οποία είχε πζςει ο ίδιοσ και οι ςφντροφοί του , ζγραψε το 
1989 (λίγο πριν από τθν πτϊςθ του υπαρκτοφ ςοςιαλιςμοφ) το βιβλίο «ΕΤΣΤΧΩ ΘΣΣΘΘΘΚΑΜΕ 
ΤΝΣΡΟΦΟΙ» , καταγράφοντασ με τον πιο αντικειμενικό τρόπο τθν ςτάςθ και ςυμπεριφορά 
των θγετϊν του «ΔΕ» ... 
Ο Σάκθσ Λαηαρίδθσ λοιπόν εκτόσ από το προαναφερόμενο βιβλίο, ςυνζταξε μια ανοικτι 
επιςτολι θ οποία δθμοςιεφκθκε ςτθν Κυριακάτικθ Ελευκεροτυπία ςτισ 7/9/2003 και ςτθν 
οποία γράφει: 
" Σο πραγματικό ερϊτθμα λοιπόν δεν είναι ποιοσ ευκφνεται για τισ αγριότθτεσ του πολζμου 46 
- 49 αλλά ποιοσ ευκφνεται για τον ίδιο τον πόλεμο και ςυνεπϊσ για τισ αγριότθτζσ του. Και οι 
μεγάλοι ζνοχοι είμαςτε εμείσ οι κομμουνιςτζσ" . 
 

Αυτι είναι θ αλικεια και οφείλουμε να τθν υπεραςπιςτοφμε !!! 
     Για όςουσ πολζμθςαν , για όςουσ υπζφεραν , για όςουσ 

ςκοτϊκθκαν εκείνθ τθν περίοδο , αλλά και για τα παιδιά μασ !!!! 
     Για όλουσ αυτοφσ λοιπόν ασ αναφωνιςουμε: 

ΗΘΣΩ ΣΟ ΕΘΝΟ 
ΗΘΣΩ Ο ΕΛΛΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΟ 
ΗΘΣΩ ΟΙ ΘΡΩΕ ΣΟΤ Ελλθνικοφ τρατοφ τθσ περιόδου 1946 - 49 

 
 


