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Η ομιλία του κ. Στέργιου Καλόγηρου 

 

Κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης της Ε.Α.Α.Σ. στο Βίτσι ήταν ο 

δημοσιογράφος, επιχειρηματίας και ιδιοκτήτης του τηλεοπτικού σταθμού 

«Βεργίνα» κ. Στέργιος Καλόγηρος. Στην ομιλία του ο κ. Καλόγηρος 

αναφέρθηκε στον χαρακτήρα της εκδήλωσης επισημαίνοντας τα εξής: 

«Σήμερα τιμούμε τους ήρωες και μας λένε ότι κάνουμε γιορτές μίσους, 

επειδή δεν παραδώσαμε την πατρίδα στους κομμουνιστές και δεν γίναμε 

Αλβανία του Χότζα, Κούβα του Κάστρο, Καμπότζη του Πολ Ποτ και  

Ρουμανία του Τσαουσέσκου. Είμαστε περήφανοι που η γαλανόλευκη με 

το σταυρό νίκησε την κόκκινη σημαία με το σφυροδρέπανο».  

Στη συνέχεια, ο ομιλητής έκανε μια σύντομη ιστορική αναδρομή στην 

άλυσο των γεγονότων που οδήγησαν στον θρίαμβο των ελληνικών όπλων 

τον Αύγουστο του 1949: «Τρεις αιματηρούς γύρους προσπαθειών για να 

καταλάβουν την εξουσία έκαναν τα μέλη του ΚΚΕ, το οποίο δίκαια 

αποκαλεί «κόμμα του εγκλήματος και της προδοσίας» ο Γέρος της 

Δημοκρατίας Γεώργιος Παπανδρέου, ο μεγαλύτερος ίσως 

αντικομουνιστής ηγέτης. […] Ο πρώτος γύρος της κομμουνιστικής 

ανταρσίας ήταν την περίοδο 1941 – 1944, όταν το ΕΑΜ-ΕΛΑΣ 

τρομοκρατούσε την ελληνική ύπαιθρο και  δολοφονούσε άμαχο 

πληθυσμό μέσα στην κατοχή και στρατολογώντας με τη βία τους νέους 

και τις νέες. […] Το Δεκέμβριο του 1944 έχουμε το δεύτερο γύρο με τα 

λεγόμενα «Δεκεμβριανά», που αποτελούν στην ουσία την προσπάθεια 

των κομμουνιστών να κατακτήσουν την Αθήνα. Ευτυχώς, χάρη στην 
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αυταπάρνηση και τον ηρωισμό του στρατού και της χωροφυλακής, η 

Αθήνα δεν έπεσε στα κομμουνιστικά νύχια.[…] Και πάμε στον τρίτο 

γύρο που ακολούθησε και αιματοκύλησε για τρία χρόνια την Ελλάδα. Το 

1946 το ΚΚΕ επειδή γνώριζε ότι δεν είχε κανένα απολύτως λαϊκό 

έρεισμα απείχε από τις εκλογές, καθώς αν συμμετείχε θα φαινόταν η 

μηδαμινή επιρροή του στο γενικό πληθυσμό. Έτσι για ακόμη μια φορά 

θα προσπαθήσει να πάρει την εξουσία με τα όπλα, αφού δεν μπορεί με 

την κάλπη. Σφαγές, τρομοκρατία, βασανισμοί, βιασμοί απαγωγές, 

ολοκαυτώματα, βίαιες στρατολογήσεις συνθέτουν τη δράση των 

κομμουνιστικών ταγμάτων. Για 4 χρόνια προσπαθούσαν να μας 

σκλαβώσουν. Δεν τα κατάφεραν εξαιτίας των ηρώων, τη μνήμη των 

οποίων τιμούμε σήμερα.  […] Είναι η Ιστορία που οι εθνομηδενιστές 

ανθέλληνες θέλανε πάντα να προδώσουν. Και τότε. Και τώρα. Πιστοί στο 

ιδεολόγημα τους για την κατάργηση του Ελληνικού Έθνους, και την 

πλήρη καταπάτηση των συνόρων της χώρας μας». 

Ο κ. Καλόγηρος συνέχισε την ομιλία του συνδέοντας τους παρελθόντες 

κινδύνους και τις προκλήσεις στις οποίες απάντησε δυναμικά ο Εθνικός 

Στρατός της πατρίδας με το σήμερα, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην 

Μακεδονία μας και την προσβλητική για τους Έλληνες Συμφωνία των 

Πρεσπών: «Με ποιο σκεπτικό και υποχρεωμένοι από ποια άραγε ανάγκη 

εμείς οι περήφανοι Έλληνες παραχωρήσαμε το πολύτιμο όνομα για το 

οποίο χύθηκαν τόνοι αίματος ηρώων; Κι αν αυτή η απόφαση που ελήφθη 

από μια αισχρή μειοψηφία δεν είναι προδοσία , τότε τι είναι; 

Ποιος είναι ο σεβασμός στην λαϊκή βούληση που επικαλούνται οι 

πολιτικοί και ποια η δημοκρατία τους, εάν για ένα θέμα ύψιστης 

σημασίας δεν έγινε δημοψήφισμα; Ποιοι ήταν αυτοί που γύρισαν την 

πλάτη στη φωνή και οργή λαού και κλήρου; Ποιοι και γιατί αγνόησαν τα 

εκατομμύρια του κόσμου που βροντοφώναξε στα συλλαλητήρια στην 

Ελλάδα και το εξωτερικό σε όλη την οικουμένη ότι η Μακεδονία είναι 

μία και είναι μόνο Ελληνική; […] 

Όπως έχω τονίσει και σε ομιλίες μου στα συλλαλητήρια για τη 

Μακεδονία, «πρέπει επιτέλους να φύγουμε από το δόγμα του ‘δεν 

παραχωρούμε και δεν διεκδικούμε τίποτα’ στο ‘δεν παραχωρούμε, αλλά 

διεκδικούμε  την προστασία της ελληνικής μειονότητας, όπου υπάρχει’ 

και ειδικά  των θεμελιωδών δικαιωμάτων των 700.000 Ελλήνων που 

ζουν στα Σκόπια». 
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Καταλήγοντας, ο κ. Καλόγηρος σχολίασε το ζήτημα της επικινδυνότητας 

των αριστερών ιδεοληψιών για την πατρίδα και τον λαό: 

«Δυστυχώς ο Αριστερός Φασισμός δεν ηττήθηκε εξ ολοκλήρου το 49, 

αλλά εξακολουθεί και υπάρχει μέχρι τώρα και καταστρέφει τη χώρα.  

Λένε λοιπόν ορισμένοι της αριστεράς ότι είναι γιορτή μίσους η απόδοση 

τιμής στους ήρωες. Όμως  εάν δεν υπήρχε η  θυσία εκείνων των 

ανθρώπων που ήλθαμε εδώ για να τιμήσουμε,  σήμερα θα ήμασταν 

Κούβα, Αλβανία ή Β. Κορέα. 

Η διαφορά ανάμεσα σε έναν Έλληνα που είναι πατριώτης, και πατριώτες 

είναι το 99% των Ελλήνων, και σε έναν που λέγεται Έλληνας αλλά είναι 

αριστερός φασίστας, είναι ότι ο Έλληνας πατριώτης ποτέ δεν χτύπησε 

και δεν θα χτυπήσει πολίτη που φορά πάνω του ή που κρατά την 

ελληνική σημαία. Ο αριστερός φασίστας χτυπούσε και θα χτυπήσει μόνο 

αυτόν που φορά ή κρατά την ελληνική σημαία! 

Εμείς εδώ σήμερα ήλθαμε να αποτίσουμε φόρο τιμής στους Έλληνες 

Πατριώτες μας!  

 

 

ΖΗΤΩ ΟΙ ΗΡΩΕΣ, ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ!» 

 

 


