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Ομιλία ςτον Γράμμο 

Από τον Υπτγο ε.α. Χρήςτο Μπολϊςη, Μζλοσ Ε.Α.Α.Σ. 

 

Θ ςθμερινι τελετι γίνεται υπό τθν επιρεια ενόσ κλιβεροφ 

γεγονότοσ. Ενόσ γεγονότοσ, που ρίχνει τθν βαριά ςκιά του εδϊ ςϋ αυτά 

τα αιματοβαμμζνα βουνά, τα οποία ο μεγάλοσ απϊν πότιςε με το αίμα 

του. Και αναφερόμαςτε βζβαια ςτον τρατθγό Κόρκα, ό οποίοσ πριν 

από περίπου 3 μινεσ ζφυγε για το μεγάλο ταξίδι. Αιωνία του θ μνιμθ. 

 

Κυρία Πρόεδρε τθσ Δθμοκρατίασ 

Κφριε πρωκυπουργζ 

Κφριε ΤΕΚΑ 

Κφριοι υπουργοί 

Κφριοι βουλευτζσ 

 

Μάλλον εκπλαγικατε.  

 

Όμωσ ζτςι κα ζπρεπε να άρχιηα τθν ομιλία μου, απευκυνόμενοσ 

ςε αυτοφσ, που βρίςκονται εκεί κάτω ςτα χαμθλά, διότι κάποιοι άλλοι  

φρόντιςαν, εδϊ πάνω ςτα ψθλά, γι’ αυτό. Και αυτοί οι άλλοι, άφθςαν 

τα κόκκαλά τουσ ςτθν ιερι γθ, που ςιμερα βριςκόμαςτε. 

 

Φίλεσ και φίλοι. 

 

Είμαςτε  όλοι ανιςτόρθτοι. 

Είμαςτε όλοι αγράμματοι. 

Ζχουμε όλοι μνιμθ χρυςόψαρου. 

Είμαςτε αυτοί, που κζλοντασ να ταράξουμε τθν γαλινθ του 

ευθμεροφντοσ αυτοφ τόπου, διοργανϊνουμε  γιορτζσ  μίςουσ, ςαν τθ  

ςθμερινι. Διότι ςτισ μζρεσ μασ θ αλήθεια άλλαξε όνομα και λζγεται 

μίςοσ. Και το ψζμα, επίςθσ άλλαξε όνομα και πλζον λζγεται ιςτορία. 

 

Μασ κατθγοροφν επειδι κζλουμε να ενϊςουμε τισ προςευχζσ 

μασ προσ ςτον Υψιςτο για τθν ανάπαυςθ των ψυχϊν των θρϊων. Ε,  δεν 

κα τουσ ρωτιςουμε κιόλασ. 
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Σα γεγονότα είναι γνωςτά. 
 
Πριν όμωσ αρχίςουμε τθν απαραίτθτθ μεν, ςυντομότατθ δε 

εξιςτόρθςθ, να κάνουμε κάποιεσ διευκρινίςεισ. Οι πολιτικοί μασ 
ζςπευςαν να διαγράψουν τθν ιςτορία και να καταργιςουν τον όρο 
«υμμοριτοπόλεμοσ», αντικακιςτϊντασ τον με τον εξευγενιςμζνο 
«Εμφφλιο». Δυςτυχϊσ δεν κα τουσ ακολουκιςουμε και τοφτο  διότι το 
κζμα το ζχει λφςει ο ΟΘΕ,  που εδϊ και πολλά χρόνια τον ζχει 
χαρακτθρίςει «Πόλεμο Ανταρτϊν». Επίςθσ το απαγορεφει και το 
Διεκνζσ Δίκαιο, το οποίο κακορίηει ότι για να είναι ζνασ πόλεμοσ 
Εμφφλιοσ κα πρζπει και τα δφο μζρθ να ζχουν Έδαφοσ, να ζχουν πλιρθ 
Κατοχή επ’ αυτοφ και να ζχει Αναγνωριςθεί αυτό από ξζνεσ χϊρεσ.   

 
Σίποτε από αυτά δεν είχαν οι κομμουνιςτζσ.  
 
Επίςθσ, επειδι όπωσ είπαμε θ ονομαςία «ΔΕ» δεν του ταιριάηει, 

διότι οφτε Ελλθνικόσ, οφτε δθμοκρατικόσ ιταν, κα τον αποκαλοφμε Κ 
δθλαδι Κομμουνιςτικό τρατό.  

 
Ακόμα οι πολιτικοί ηθτοφν να μθ χρθςιμοποιοφμε τον όρο 

«Κομμουνιςτοςυμμορίτεσ». Κα ςυμμορφωκοφμε πλιρωσ. το εξισ κα 
τουσ αποκαλοφμε «υμμοριτοκομμουνιςτζσ» ι χάριν ςυντομίασ /Κ. Με 
κάκετο για να μθ τουσ μπερδεφουμε με το Κ, το αββατοκφριακο. 

 
Ζχουν προθγθκεί λοιπόν οι αποτυχθμζνεσ προςπάκειεσ των /Κ 

να καταλάβουν τθν ΚΑΡΔΛΣΑ (11-13 Δεκ. 1948), τουσ ΟΦΑΔΕ (18-19 
Δεκ. 1948), τθν ΝΑΟΤΑ (11-25 Λαν. 1949) και το ΚΑΡΠΕΝΘΛ (19 Λαν. 
1949). 

 
τισ 11 Λουλίου του 1949, ο ΣΛΣΟ αποφαςίηει να κλείςει τα ςφνορα 

με τθν Χϊρα μασ, και ζτςι αποκόπτονται  οι δυνάμεισ του 
Κομμουνιςτικοφ τρατοφ, από τισ βάςεισ ανεφοδιαςμοφ τουσ. 

 
Ο Ε ςαρϊνοντασ διαδοχικά, ΠΕΛΟΠΟΝΝΘΟ, ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ, 

ΚΕΑΛΛΑ και ΜΑΚΕΔΟΝΛΑ, εξαφανίηει κάκε παρουςία του Κ, ενϊ τα 
τυχόν απομεινάρια, εκκακαρίηονται από μονάδεσ τθσ Εκνοφυλακισ, 
των ΜΑΤ (Μονάδεσ Αςφαλείασ Τπαίκρου) και τθν Βαςιλικι 
Χωροφυλακι. 
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Επίςθσ λόγω του πολζμου, θ φπαικροσ είχε εγκαταλειφκεί, 
ςτερϊντασ με αυτό τον τρόπο τον Κ από μια δυνθτικά ςθμαντικι πθγι 
ςτρατολόγθςθσ. Επιπλζον εκατοντάδεσ αντάρτεσ λιποτακτοφςαν ι 
παραδίδονταν αυτοβοφλωσ ςε μονάδεσ του Ε, απογοθτευμζνοι από 
τθν εξζλιξθ του πολζμου και προδομζνοι από τισ μεγαλόςτομεσ 
διακθρφξεισ τθσ θγεςίασ τουσ περί «οριςτικισ ςυντριβισ του 
μοναρχοφαςιςμοφ». 

 
Ιδθ από τον Νοζμβριο του 1948 ο επικεφαλισ του Κ Μάρκοσ 

Βαφειάδθσ ομολογοφςε «…Από τα μζςα του 1947 θ ςτρατολόγθςθ του 
ΔΕ, είχε πάρει ςχεδόν ολότελα βίαιο χαρακτιρα. Θ εκελοντικι 
κατάταξθ δεν ζφτανε οφτε το 10%.». 

 
αν να μθν ζφκαναν όλα αυτά, θ διάςταςθ μεταξφ των 

«άκαπνων» ςτελεχϊν του ΚΚΕ, τα οποία αυτοαναγορεφονταν ςε 
«πολεμάρχουσ», λάμβανε δραματικζσ διαςτάςεισ. 

 
Ιδθ το ΚΚΕ διζκετε τρείσ Αντιςτράτθγουσ και 14 Τποςτράτθγουσ. 

Όλοι χάρτινοι.  τρατθγοί χωρίσ ςτρατό! 
 
Από τθν άλλθ πλευρά θ κατάςταςθ ιταν ευοίωνθ. 
 
Σον Λανουάριο του 1949 ο Κεντρϊοσ Κεμιςτοκλισ οφοφλθσ 

ανζλαβε τθν εντολι ςχθματιςμοφ κυβερνιςεωσ, αποτελουμζνθσ από 
όλεσ τισ μθ αριςτερζσ πολιτικζσ δυνάμεισ τθσ χϊρασ.Πρϊτθ ενζργεια 
ιταν θ επιλογι του ςτρατθγοφ Αλζξανδρου Παπάγου για τθ κζςθ του 
αρχιςτρατιγου του Ε, με ευρφτατεσ δικαιοδοςίεσ. 

 
Ο Παπάγοσ είχε το δικαίωμα να αποφαςίηει για τθ διεφκυνςθ και 

τον ςχεδιαςμό των επιχειριςεων, για τθ ςφνκεςθ και τθ ςυγκρότθςθ 
των μονάδων, για τισ τοποκετιςεισ και τισ προαγωγζσ των αξιωματικϊν, 
ενϊ κα μποροφςε να ανακαλεί ςτθν ενζργεια όποιον απόςτρατο 
αξιωματικό επικυμοφςε. 

 
Τπό τισ διαταγζσ του τζκθκαν, εκτόσ από τον Ε, το Βαςιλικό 

Ναυτικό, θ Ελλθνικι Βαςιλικι Αεροπορία και θ Βαςιλικι Χωροφυλακι. 
 
Παράλλθλα, αποφαςίςτθκε θ διάλυςθ του υμβουλίου Εκνικισ 

Αμφνθσ ςτο οποίο ςυμμετείχαν, με δικαίωμα ψιφου, αρχικά οι 
Βρετανοί και ςτθ ςυνζχεια οι Αμερικανοί. 
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Ζτςι φκάςαμε ςτον απόλυτο ςυγκεντρωτιςμό του ενόσ, ο οποίοσ 
ςε ςτρατιωτικά κζματα, δεν λογοδοτοφςε  οφτε ςτθν κυβζρνθςθ, οφτε 
ςτουσ Αμερικανοφσ, οι οποίοι περιορίςτθκαν ςτον ςυμβουλευτικό τουσ 
ρόλο. 

 
Οι άνδρεσ του Ε ιταν άριςτα εκπαιδευμζνοι, με υψθλότατο 

θκικό και πλιρθ επίγνωςθ τθσ αποςτολισ τουσ. 
 
τθν τελικι ςφγκρουςθ ο Ε παρζταξε οκτϊ μεραρχίεσ, και 100 

αεροςκάφθ διαφόρων τφπων και αποςτολϊν. 
 
φνολο δφναμθσ 150.000 άνδρεσ. 

 
Ο Κ αντιπαρζταξε περίπου 9.000 μαχθτζσ ςτο ΒΛΣΛ και 6.500 

ςτον ΓΡΑΜΜΟ. 
 

Η περιοχή των Επιχειρήςεων 
 

Θ διαδρομι που κάναμε μζχρι εδϊ, δίνει μία εικόνα του πϊσ ιταν 
θ περιοχι πριν από 73 χρόνια. Είναι εξόχωσ ορεινι, ςτθν οποία 
ςυναντάμε τουσ κυρίουσ όγκουσ τθσ ΠΛΝΔΟΤ, εδϊ που βριςκόμαςτε, 
ενϊ Ανατολικϊσ δεςπόηει το όροσ ΒΑΡΝΟΤ, όπου δεςπόηει το ΒΛΣΛ. 

 
Από το 1947 θ περιοχι ΓΡΑΜΜΟΤ – ΒΛΣΛ,  κατζχονταν από τον 

Κ, ο οποίοσ τθν είχαν οχυρϊςει με ζνα δαιδαλϊδεσ δίκτυο 
πολυβολείων, ςυρματοπλεγμάτων, καταφφγιων, ναρκοπεδίων και 
παντόσ είδουσ αμυντικι καταςκευι, θ οποία μεγιςτοποιοφςε ςτο 
ζπακρο τισ φυςικζσ δυςκολίεσ του χϊρου. 

 
Θ περιοχι ονομάηονταν «Ελεφκερθ Ελλάδα», προφανϊσ ςε 

αντιδιαςτολι με τθν υπόλοιπθ Ελλάδα, τθν οποία κεωροφςαν 
ςκλαβωμζνθ. 

 
Το Σχζδιο «Πυρςόσ» 
 

Σο ςχζδιο των επιχειριςεων του Ε, είχε τθν κωδικι ονομαςία 
«ΠΤΡΟ» και προβλεπόταν να διεξαχκεί ςε τρεισ φάςεισ: 

 
Πυρςόσ Αϋ (2-8 Αυγοφςτου): Παραπλανθτικζσ επικζςεισ 

ςτον ΓΡΑΜΜΟ, με ςκοπό να δθμιουργθκεί θ αίςκθςθ ότι εκεί κα 
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εκδθλωνόταν θ κφρια επίκεςθ του Ε, ϊςτε να κακθλωκοφν οι εκεί 
δυνάμεισ του Κ.  

 
Πυρςόσ Βϋ(10-16 Αυγοφςτου): Κυρία ενζργεια του Ε, για 

κατάλθψθ του ΒΛΣΛ. 
 
Πυρςόσ Γϋ (24-30 Αυγοφςτου): Σελικι ενζργεια για 

κατάλθψθ του ΓΡΑΜΜΟΤ, ϊςτε να εξολοκρευτεί ο Κ και να 
ςφραγιςτοφν τα ςφνορα με τθν ΑΛΒΑΝΛΑ 

 
Η ζναρξη τησ Επιχειρήςεωσ 

Σθν νφχτα τθσ 2ασ προσ 3θ Αυγοφςτου ο αντιςτράτθγοσ 
ΚΡΑΤΒΟΤΛΟ ΣΑΚΑΛΩΣΟ, δίνει τθν διαταγι για τθν εφαρμογι τθσ 
παραπλανθτικισ επιχειριςεωσ «Πυρςόσ Αϋ». 
 

Ο Ε όχι μόνο πζτυχε τον αντικειμενικό του ςκοπό, αλλά 
κατζλαβε και ςτρατθγικισ ςθμαςίασ υψϊματα, τα οποία κα 
αποτελοφςαν βάςεισ εξορμιςεωσ, για τισ κατοπινζσ επιχειριςεισ. 

 
τισ 10 Αυγοφςτου, άρχιςε θ εφαρμογι τθσ Επιχειριςεωσ 

«Πυρςόσ Βϋ» ςτο ΒΛΣΛ, το οποίο εντόσ 4 θμερϊν καταλαμβάνεται από 
τον Ε. 

 
Ο Κ καταρρζει, τα υπολείμματά του διαφεφγουν ςτθ ΑΛΒΑΝΛΑ, 

ενϊ θ κομμουνιςτικι «Ελεφκερθ Ελλάδα» γίνεται πραγματικά 
ελεφκερθ. 
 
Η τελευταία μάχη 

Ακολουκεί θ Σρίτθ Φάςθ, που αρχικϊσ προβλζπει κατάλθψθ του 
Βορείου ΓΡΑΜΜΟΤ 

 
Από τισ 24 ζωσ τισ 30 Αυγοφςτου, θ επιχείρθςθ «Πυρςόσ Γϋ» βάηει 

φωτιά ςτον ΓΡΑΜΜΟ. 
 
Κρίςιμθ θμζρα τθσ μάχθσ ιταν  θ 27θ Αυγοφςτου. Σότε θ ΛΧ 

Μεραρχία ολοκλθρϊνοντασ με επιτυχία υπερκερωτικό ελιγμό, κατζλαβε 
τθ διάβαςθ ΠΟΡΣΑ ΟΜΑΝ, εμποδίηοντασ κάκε προςπάκεια διαφυγισ 
των Κ προσ τθ γειτονικι χϊρα. Ζτςι απζμεινε υπό τον ζλεγχο τουσ μόνο 
θ δευτερεφουςασ ςθμαςίασ διάβαςθ, του αυχζνα τθσ ΜΠΑΡΑ. 
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Προ τθσ καταςτάςεωσ αυτισ, το ΚΚΕ αποφάςιςε τθν εςπευςμζνθ 
διαφυγι του Κ,  μζςω ΜΠΑΡΑ ςτθν Αλβανία. 

Σο βράδυ τθσ 27θσ Αυγοφςτου, τμιματα τθσ ΛΧ Μεραρχίασ 
άναψαν τεράςτιεσ φωτιζσ κατά μικοσ των ελλθνοαλβανικϊν ςυνόρων 
για να ςθμάνουν τθ νίκθ του Ε και τθν ουςιαςτικι ζξοδο τθσ 
πολφπακθσ χϊρασ από τθν τρίχρονθ δοκιμαςία. 

 
Και ενϊ θ ςυντριβι των δυνάμεων του Κ ιταν γεγονόσ, ςτισ 16 

Οκτωβρίου 1949, αναγγελλόταν από τον Νίκο Ηαχαριάδθ, μζςω του 
ραδιοφωνικοφ ςτακμοφ του ΚΚΕ ςτο Βελιγράδι: «Βάηουμε το όπλο παρά 
πόδα». Σθν επομζνθ, με διάγγελμα θ λεγομζνθ «Προςωρινι 
Δθμοκρατικι Κυβζρνθςθ» ζδινε τζλοσ ςτισ εχκροπραξίεσ, λεσ και 
μποροφςε να κάνει αλλιϊσ. το διάγγελμα αναφερόταν μεταξφ άλλων: 
«Οι δυνάμεισ μασ ςτο Βίτςι και το Γράμμο ςταμάτθςαν τον πόλεμο για 
να διευκολφνουν τθν ειρινευςθ ςτθν Ελλάδα». Να τουσ ρωτιςουμε: 
«το ςπίτι όλοι καλά;» 

 
Σο χζδιο ΠΤΡΟ, χαρακτθρίηεται ωσ ζνα από τα πιο πλιρθ και 

αποτελεςματικά, ςτθν ςφγχρονθ ιςτορία και κα πρζπει να διδάςκεται 

ςε όλεσ τισ τρατιωτικζσ χολζσ. 

 

Πϊσ όμωσ να διδαχκεί αφοφ όλα τα ςχετικά ςυγγράμματα ζχουν 

πολτοποιθκεί; 

 

Όμωσ, θ αλικεια δεν πολτοποιείται. 

 

Όταν θ ΔΛ επρόκειτο να εκδϊςει τα Αρχεία του 

υμμοριτοπολζμου, εηιτθςε από το ΚΚΕ τα δικά του αρχεία 

προκειμζνου να ενςωματωκοφν  ςτθν ζκδοςθ. Ζλαβε αρνθτικι 

απάντθςθ, με τθν επιςιμανςθ ότι το ΚΚΕ «Εφαρμόηει δικοφσ του όρουσ 

αξιοποίθςθσ του Αρχείου του». Δθλαδι, ςε ελεφκερθ μετάφραςθ, 

«Ερμθνεφουμε τα πράγματα, όπωσ γουςτάρουμε». 

 

Με τθν εκνικι νίκθ ςτον ΓΡΑΜΜΟ και ςτο ΒΛΣΛ, φκάςαμε ςτο 

τζλοσ τθσ πιο ςκοτεινισ περιόδου τθσ ςφγχρονθσ Ελλθνικισ ιςτορίασ. Θ 

περίοδοσ αυτι, που πιγε πολλά χρόνια πίςω τθν Πατρίδα μασ, ζλθξε 

αφοφ μετζβαλε τθν Ελλάδα ςε απζραντο νεκροταφείο με τισ απϊλειεσ 
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και τισ υλικζσ ηθμιζσ να είναι πολφ μεγαλφτερεσ από αυτζσ του Βϋ 

Παγκοςμίου Πολζμου. 

Άλλαξε από τότε το ΚΚΕ; Μάλλον όχι. 

 

τισ 7 Μαρτίου του 1955 θ «ΑΤΓΘ», τότε όργανο τθσ ΕΔΑ που 

ιταν θ μάςκα του ςε παρανομία ευριςκομζνου ΚΚΕ, κρθνεί τον κάνατο 

του δολοφόνου 50.000.000 ανκρϊπων, ΣΑΛΛΝ. 

 

τισ 24 Απριλίου του 1955, αφοφ ζχουν κάπωσ ςυνζλκει από το 

ςοκ του κανάτου του «πατεροφλθ» ΣΑΛΛΝ και μόλισ 25 θμζρεσ από τθν 

ζναρξθ του κυπριακοφ απελευκερωτικοφ αγϊνα, ο Ρ/Φ ςτακμόσ του 

ΚΚΕ χαρακτιριςε τον αγϊνα τθσ ΕΟΚΑ ωσ «τυχοδιωκτιςμό με παςχαλινά 

βαρελότα», ενϊ λίγεσ μζρεσ μετά, ςτισ 5 Μαΐου και πάλι θ «ΑΤΓΘ» 

ζγραφε ότι οι αγωνιςτζσ τθσ ΕΟΚΑ είναι «διαςπαςτζσ τθσ ενότθτασ του 

κυπριακοφ λαοφ που παριςτάνουν τουσ νταιδεσ με τυχοδιωκτικζσ 

ενζργειεσ». Αποκαλφπτοντασ τθν ταυτότθτα του ΔΛΓΕΝΘ. Ιταν ο 

τρατθγόσ ΓΕΩΡΓΛΟ ΓΡΛΒΑ. 

 

Θ χϊρα μασ βρίςκεται ςτισ θμζρεσ μασ ςτθ δίνθ μιασ φοβερισ 
κφελλασ.  

 
Μαφρα γεράκια με νφχια γαμψά, προςπακοφν να αρπάξουν, ό,τι 

με τθν κυςία τουσ διζςωςαν οι ιρωεσ, που ςιμερα κυμόμαςτε και 
τιμοφμε.  

 
Ζχουν εγκαταςτακεί ςτθν όμορφθ Πατρίδα μασ, βρυκόλακεσ από 

χϊρεσ με ανφπαρκτθ πολεμικι ιςτορία, και με τθν ανοχι ντόπιων 
παλικαράδων, που αντί να παίηουν τα νταοφλια και να χορεφει θ 
Ευρϊπθ, όπωσ κοκορεφονταν, ζχουν αιδθμόνωσ δϊςει γθν και φδωρ, 
ςυνεχίηοντασ με ευλάβεια το ζργο των προκατόχων τουσ. 

 
Και δεν φκάνει αυτό. Ζχουν επιδοκεί ςτο ξερίηωμα οποιουδιποτε 

ςτθρίηει τθν Ελλθνικι Πατρίδα. 
 
Κρθςκεία, Παραδόςεισ, Γλϊςςα ζχουν αλωκεί, δυςτυχϊσ με τθν 

ανοχι των αρμοδίων.  
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Ποφ είναι ςιμερα ζνασ ΠΑΠΑΦΛΕΑ; Ποφ είναι ζνασ 
ΧΡΛΣΟΔΟΤΛΟ; Ποφ είναι ζνασ ΠΑΠΑΓΟ; 

 
Και ςαν μθν ζφκαναν αυτά, ζχουν επιτρζψει τθν ανεξζλεγκτθ 

ειςροι χιλιάδων λακρομεταναςτϊν, για τουσ οποίουσ δαπανϊνται 
τεράςτια χρθματικά ποςά για κλιματιςτικά, επιδόματα και άλλεσ 
ανζςεισ, ενϊ Ζλλθνεσ αυτοκτονοφν κακθμερινϊσ, διότι ςτεροφνται των 
απολφτωσ απαραιτιτων για να ηιςουν. 

 
Όμωσ θ κακεςτθκυία τάξθ  μασ, ςτα πρόςωπα των τεράτων που 

άφθςαν παράλυτθ τθν ΜΤΡΣΩ ςτθν Πάρο, δολοφόνθςαν τθν ΝΛΚΟΛΕΣΑ 
ςτο Περιςτζρι και ςκότωςαν τον ΝΛΚΟΛΑ ςτου Φιλοπάππου, βλζπουν 
επενδυτζσ και επιβιτορεσ.  

 
Όμωσ να είναι βζβαιοι αυτοί που εκτελοφν τισ εντολζσ των 

εκνομθδενιςτϊν, ότι όςο υπάρχουν Ελλθνικζσ ψυχζσ, ςαν αυτζσ που 
βλζπουμε ςιμερα εδϊ, όςο υπάρχουν ς’ αυτιν εδϊ τθ γωνιά τθσ γθσ οι 
ςυνεχιςτζσ των μαχθτϊν του ΓΡΑΜΜΟΤ και του ΒΛΣΛ, όςο πάλλονται 
Ελλθνικά οι καρδιζσ μασ, τίποτα δεν χάκθκε. 

 
Είμαςτε απζναντί τουσ και τουσ προειδοποιοφμε, να μθν κάνουν 

όνειρα που ςτο τζλοσ κα τουσ γίνουν εφιάλτεσ, διότι θ ΕΛΛΑ 
προόριςται να ηιςει και κα ηιςει 

 
Να είναι ςίγουροι ότι κα ξανακουςτεί το «Αντθχεί ο Γράμμοσ ςτα 

τραγοφδια», διότι θ Ελλάδα ποτζ δεν πεκαίνει. 
 
Ο αείμνθςτοσ και πραγματικόσ Εκνάρχθσ ΧΡΛΣΟΔΟΤΛΟ, είχε 

πει: «Όταν επιςκζπτεςκε τθν Μακεδονία να προςζχετε ποφ πατάτε, 
διότι μπορεί να πατιςετε οςτά  θρϊων». Να μασ επιτρζψει ο μεγάλοσ 
Λεράρχθσ να το αλλάξουμε λίγο: «Όταν επιςκζπτεςκε τισ αγιαςμζνεσ 
περιοχζσ του ΓΡΑΜΜΟΤ και του ΒΛΣΛ, ανάψτε ζνα ταπεινό κεράκι για 
τισ ψυχζσ των μυκικϊν θρϊων, που ςυνζτριψαν τισ δυνάμεισ του 
ςκότουσ και τθσ πλζον ςτυγνισ δικτατορίασ». 

 
Αυτό κάναμε ςιμερα. 

 
Αιωνία θ μνιμθ όςων αντιςτάκθκαν και ςκόρπιςαν τθν 

κομμουνιςτικι λαίλαπα! 
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Καλι δφναμθ ςε όςουσ αντιςτζκονται ςτθν νζα επιδρομι κατά τθσ 
Πατρίδοσ μασ. 

 
Ηιτω θ Ελλάσ. 
 
Ηιτωςαν οι Ελλθνικζσ ΕΔ και τα Α. 
 
 

Σασ ευχαριςτϊ. 
 

 


