
ΕΠΕΣΕΙΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΜΝΗΜΗ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 

ΣΟ ΟΡΟ ΒΙΣΙ 

 Εκ μζρουσ του προζδρου και του Δ.Σ τθσ Ε.Α.Α.Σ απευκφνω  

κερμό  χαιρετιςμό ςε όλουσ εςάσ που τιμάτε  με τθν παρουςία  ςασ τθν  

επετειακι  προςκυνθματικι  εκδιλωςθ  τθσ  Ζνωςθσ  ςτο όροσ  Βίτςι. 

 Θ επιςκεψι μασ ςτα μνθμεία των πεςόντων  του Ελλθνικοφ 

Στρατοφ (Ε.Σ) ςτθν πανζμορφθ Καςτοριά εδϊ ςτο Βίτςι ςτο εκκλθςάκι 

των Αγϋ. Ιωάννου του Προδρόμου και Αγ Γεωργίου του Ελευκερωτοφ, 

ζχουν ςκοπό τθν  απότιςθ  φόρου  τιμισ και  μνιμθσ ςτουσ Αξ/κουσ  

Υπαξιωματικοφσ και  Οπλίτεσ  του  Ε.Σ οι οποίοι πολζμθςαν  

τραυματίςτθκαν  και ςκοτϊκθκαν  ςτισ  πολεμικζσ  επιχειριςεισ, για τθν 

καταςτολι τθσ κακοδθγοφμενθσ απο ξζνα κζντρα επιρροισ  

κομμουνιςτικισ  ανταρςίασ, απο το  1946 εωσ τισ 29 Αυγοφςτου 1949. 

 Ζχουν περάςει  73 χρόνια απο το καλοκαίρι του 1949 οταν οι 

δυνάμεισ του Εκνικοφ Στρατοφ υπο τθν διοίκθςθ του Στρατάρχου 

Αλζξανδρου Παπάγου κατζλαβαν  τα ιςχυρά όχυρα των κομμουνιςτϊν 

ανταρτϊν, ςτισ κακοτράχαλεσ αετοράχεσ  του Γράμμου και του Βιτςίου, 

γεγονόσ  που ςιμανε το τζλοσ του εμφυλίου πολζμου που ςτοίχιςε ςτθν 

χϊρα 110.000 νεκροφσ  και με πολφ ςοβαρζσ ςυνζπειεσ ςε όλα τα 

επίπεδα ανάλυςθσ, γεωπολιτικό, οικονομικό, εκνικό, κοινωνικό, 

ιςτορικό. 

 Ο Ε.Σ πολζμθςε τότε για να διαφυλάξει  τθν δθμοκρατία, τθν 

ελευκερία  και τισ αξίεσ  του ζκνουσ,  υπακοφοντασ  ςτισ  εντολζσ τθσ 

νομίμου και δθμοκρατικά εκλεγμζνθσ κυβζρνθςθσ, με πρωκυπουργό 

του Θεμιςτοκλι Σοφοφλθ. Ακολοφκθςαν για μια ακόμθ φορά τον δρόμο 

τθσ τιμισ και  του χρζουσ  κάνοντασ πράξθ αυτά που τουσ υπαγορεφε  θ 

ςυνείδθςθ τουσ και θ φιλοπατρία, με κάρροσ και αποφαςιςτικότθτα. 

Αυτόσ  ο αγνόσ πατριωτιςμόσ  είναι που οδθγεί τουσ Ζλλθνεσ δια μζςου 

των αιϊνων να κάνουν το κακικον τουσ προσ  τθν  πατρίδα με  τζτοιο 

θρωιςμό και αυτοκυςία, ϊςτε οι πράξεισ τουσ  ν’αποτελοφν ςθμείο  

αναφοράσ  ςτθν παγκόςμια ιςτορία. Δεν είναι τυχαίο  οτι  θ λζξθ 

Θερμοπφλεσ χρθςιμοποιείται αυτοφςια ςτθν Αγγλικι  γλϊςςα, για να 

περιγράψει του μζχρι ζςχατων αγϊνα! 



 Θ 29 Αυγοφςτου κα ζπρεπε να εχει κακιερωκεί ωσ επίςθμθ εορτι 

διότι τότε διεςϊκθ θ Δθμοκρατία ςτθν χϊρα και οχι τθν 24 Ιουλίου, 

θμερομθνία  επιςτροφισ των επαγγελματικϊν του πολιτικοφ 

ςυςτιματοσ. Δυςτυχϊσ ςφςςωμο το πολιτικό κατεςτθμζνο τθσ  χϊρασ  

λόγω   πολιτικισ ςκοπιμότθτασ θ οποία αναμφίβολα αποτελεί  

χαριςτικι  παραχϊρθςθ προσ το  θττθκζν κομμουνιςτικό κόμμα, οχι 

μόνο δεν κακιερωςε τθν εν λόγω  θμερομθνία ωσ εκνικι  εορτι, αλλά  

αρνείται πειςματικά να ςυμμετάςχει ςτισ διοργανοφμενεσ εορτζσ 

μνιμθσ. Αν θ επζτειοσ αυτι τιμάται κάκε χρόνο ςτα μνθμεία τθσ 

Βοφρμπιανθσ  και  του  όρουσ  Βίτςι αυτο οφείλεται αποκλειςτθκά ςτθν 

Ζνωςθ Αποςτράτων  Αξιωματικϊν Στρατοφ. 

 Αν θ κυςία όλων εκείνων των παλλθκαριϊν που αγωνίςτθκαν  να 

διατθρθκεί  θ δθμοκρατία ςτθν  χϊρα που γεννικθκε δεν 

αναγνωρίηεται ςιμερα, αυτο δεν ςθμαίνει  οτι είναι  δυνατόν  να 

μειωκεί το μζγεκοσ  τθσ  προςφοράσ τουσ! 

 Φυςικά θ αλλθ πλευρά που ζχει κάκε λόγο να κουκουλϊςει τα 

φρικτά τθσ εγκλθματα εκδθλϊνει  με  ‘’κροκοδείλια  δάκρυα’’ τθν 

‘’αγανάκτθςθ’’ τθσ για τθν ‘’πρόκλθςθ’’, τισ  ‘’γιορτζσ μίςουσ’’, τθν 

’’αναμόχλευςθ  των  πακϊν’’  και  άλλα  ςυνυφι που αποτελοφν τθν 

μόνιμθ επωδό  των  τελευταίων  εξιντα  ετϊν. Αυτό  φυςικά  δεν  τθν 

εμποδίηει να οργανϊςει  τισ  δικζσ τθσ ανάλογεσ  γιορτζσ, τισ οποίεσ με 

φαριςαϊκι υποκριςία βαφτίηει γιορτζσ  μνιμθσ! 

 Σε ολα αυτά τα ανιςτόριτα και μονόπλευρα  διαβαςμζνα ςκθνικά 

απαντάμε ξεκάκαρα οτι ολοι εμείσ  που κρθνιςαμε κφματα κατα  τθν  

διάρκεια τθσ φονικισ και ξενοκίνθτθσ  ανταρςίασ του ΚΚΕ, ζχουμε 

αποδεχτεί  πρϊτοι τθν λικθ και ζχουμε δϊςει ςυγχϊρεςθ ! 

 Για εμάσ δεν υπάρχει  διαχειριςμόσ  ‘’εμείσ’’  και οι’’ άλλοι.’’  

Είμαςτε όλοι Ζλλθνεσ! Εκείνο όμωσ που αρνοφμαςτε να δεχκοφμε είναι  

θ  παραχάραξθ τθσ ιςτορίασ,  δίοτι αυτι  περνάει πάνω απο τουσ 

τάφουσ των χιλιάδων κυμάτων  μασ θ ιςτορικι ςκφλευςθ των οποίων 

ιςοδυναμεί με κατάπτυςτθ προδοςία! 

 Στα  χρόνια που πζραςαν απο τισ επιχειριςεισ ςτο Γράμμο και το 

Βίτςι θ άγνοια, θ ςκοπιμότθτα και οι μιςζσ αλικειεσ, οι οποίεσ κατα 

κανόνα είναι χειρότερεσ απο το φανερό ψζμα,  



ςυνεργάςτθκαν αρμονικά για να παραποιιςουν τθν αλικεια και να  

αποπροςανατολίςουν ςχετικά με τισ πράξεισ και τα κίνθτρα. 

 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. 

Τθν ιςτορία ζχουμε τθν υποχρζωςθ να τθν μελετοφμε και  να τθν 

αποδεχόμαςτε όπωσ είναι χωρίσ  να τθν τοποκετοφμε ςτθν κλίνθ του 

Προκροφςτθ των ςκοπιμοτιτων.  

 Τι κα γινόταν,εαν τότε ο Εκνικόσ Στρατόσ δεν νικοφςε; Θ χϊρα 

μασ κα είχε ακολουκιςει τθν μοίρα των άλλων  χωρϊν τθσ Α.ευρϊπθσ 

που προςδζκθκαν ςτο ςοβιελικό όρμα τθσ ‘’αριςτεράσ και τθσ 

πρόοδου’’ και κα είχε μετατρεπεί  ςε ζναν ακόμθ δορυφόρο τθσ 

Μόςχασ. Σαν γνιςιοι και ορκόδοξοι Μαρξιςτζσ – Λελινιςτζσ οι 

Ν.Ηαχαριάδθσ, Λεωνίδασ Στρίγκοσ,  Μάρκοσ  Βαφειάδθσ, Γίωργοσ 

Σιάντοσ θ γζροσ και θ πολυμελισ παρζα τουσ κα είχαν επιβάλει τθν 

δικτατορία του προλεταριάτου, τθν προςωπικι τουσ δθλαδι δικτατορία  

προκειμζνου να οδθγιςουν τθν χϊρα μασ ςτον ςοςιαλιςτικό 

μεταςχθματιςμό. Μια ςτυγνι και ανελζθτθ δικτατορία θ οποία 

τθροφμενων των αναλογιϊν  κα είχε μετατρζψει τθν χϊρα μασ ςε μια 

δεφτερθ Αλβανία. Οι πατεράδεσ μασ και οι παπποφδεσ μασ με τουσ 

αγϊνεσ τουσ κράτθςαν τθν πατρίδα ελεφκερθ και δθμοκρατικι. 

Δυςτυχϊσ όμωσ θ διαφκορά και θ ανικανότθτα των πολιτικϊν που μασ 

κυβερνοφν τθσ τελευταίεσ δεκατίεσ ζχει διαβρϊςει μεγάλο μζροσ του 

λαοφ με αποτζλεςμα θ πατρίδα να υφίςταται ςιμερα ταπεινϊςεισ και 

εξεφτελιςμοφ, απο διεκνι οικονομικά ςυςτιματα και ςυμφζροντα, 

θττθμζνου ςτρατιωτικά κράτουσ! 

 Ζχουν αλλάξει  οι εποχζσ, ζχει κυλφςει πολφ νερό ςτο αυλάκι Ο 

Περικλισ ςτον περίφθμο επιτάφιο λόγο τον οποίο εκφϊνθςε για να 

τιμιςει τουσ νεκροφσ του δεφτερο ζτουσ του Πελοποννθςιακοφ 

Πολζμου χαρακτιριςε τον κάνατο για τθν περάςπιςθ τθσ Πατρίδασ ωσ  

το πλζον  τιμθτικό και οριοκετεί ςτουσ αιϊνεσ το πρακτζο με τθ φράςθ: 



…..ϋϋΕγϊ δε τολμϊ να πιςτεφω πωσ άνδρεσ που δοξάςτθκαν με τα ζργα 

τουσ, με ζργα μόνο κα ταίριαηε να τιμθκοφν, ζργα όπωσ θ δθμόςια αυτι 

ετοιμαςία που βλζπετε εδϊ…’’ 

Σιμερα βριςκόμαςτε εδϊ όχι για να μισήσουμε, αλλά για να 

τιμήσουμε. 

Σιμερα δεν γιορτάηουμε νίκεσ, κρθνοφμε για τον αδελφοκτόνο 

αλλθλοςπαραγμό και όλα του τα κφματα. 

Σιμερα 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 του δικαιϊνει. 

Σιμερα ευχόμαςτε ποτζ ξανά να μθ ηιςουμε οι Ζλλθνεσ τζτοιο 

κακό. 

Τιμοφμε λοιπόν αυτοφσ που ζπεςαν θρωικά, πεικόμενοι τοισ 

ριμαςι τθσ Ελλθνικισ Πολιτείασ, ανάβουμε το κεράκι μασ και 

προςευχόμαςτε για τθν ανάπαυςθ των ψυχϊν, όλων των πεςόντων 

Ελλινων ςτο πεδίο τθσ μάχθσ. 

Οι άνδρεσ του Ε.Σ που πολζμθςαν ςτο Γράμμο και το Βίτςι, 

εξαςφάλιςαν αιϊνια δόξα και ζλαβαν τθ κζςθ που τουσ αρμόηει ςτο 

πάνκεον των Ελλινων Θρϊων. 

Ακάνατοι! 

                                           

Υπτγοσ ε.α Δεβοφροσ Ιωάννθσ  

                                  Αντιπρόεδροσ ΕΑΑΣ 


