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Σεβασμιότατε, Αγαπητά μέλη και φίλοι της Ενώσεως, Κυρίες 

και Κύριοι 

 Εκ μέρους του προέδρου και του Δ.Σ. της Ε.Α.Α.Σ. 

απευθύνω θερμό χαιρετισμό σε όλους εσάς που τιμάτε με την 

παρουσία σας την επετειακή προσκυνηματική εκδήλωση της 

Ένωσης στο όρος  Γράμμο. 

 Η επίσκεψη μας στα μνημεία των πεσόντων του Ελληνικού 

Στρατού (Ε.Σ.), στην όμορφη Βούρμπιανη και την Κόνιτσα, έχουν 

σκοπό την απότιση φόρου τιμής και μνήμης στους Αξ/κους 

Υπαξιωματικούς και Οπλίτες του Ε.Σ. οι οποίοι πολέμησαν 

τραυματίστηκαν και σκοτώθηκαν στις πολεμικές επιχειρήσεις, 

για την καταστολή της καθοδηγούμενης από ξένα κέντρα 



επιρροής κομμουνιστικής ανταρσίας, από το 1946 έως τις 29 

Αυγούστου 1949. 

 Έχουν περάσει 72 χρόνια από το καλοκαίρι του 1949 όταν 

οι δυνάμεις του Ελληνικού Στρατού (Ε.Σ.) υπό την διοίκηση του 

στράταρχου Αλέξανδρου Παπάγου κατέλαβαν τα ισχυρά οχυρά 

των κομμουνιστών ανταρτών, στις κακοτράχαλες αετοράχες το 

Γράμμου και του Βιτσίου, γεγονός που σήμανε το τέλος του 

εμφυλίου πολέμου που στοίχισε στην χώρα 111.000 νεκρούς 

και με πολύ σοβαρές συνέπειες σε όλα τα επίπεδα ανάλυσης, 

γεωπολιτικά, οικονομικά, εθνικά, κοινωνικά, ιστορικά. 

 Ο Ε.Σ. πολέμησε τότε για να διαφυλάξει την δημοκρατία, 

την ελευθερία και τις αξίες του έθνους υπακούοντας στις 

εντολές της νομίμου και δημοκρατικά εκλεγμένης κυβέρνησης, 

με πρωθυπουργό τον Θεμιστοκλή Σοφούλη. Ακολούθησαν για 

μια ακόμη φορά τον δρόμο της τιμής και του χρέους κάνοντας 

πράξη αυτά που τους υπαγόρευε η συνείδησή τους και η 

φιλοπατρία, με θάρρος και αποφασιστικότητα. Αυτός ο αγνός 

πατριωτισμός είναι που οδηγεί τους Έλληνες δια μέσου των 

αιώνων να κάνουν το καθήκον τους προς την πατρίδα με τέτοιο 

ηρωισμό και αυτοθυσία, ώστε οι πράξεις τους ν’ αποτελούν 

σημείο αναφοράς στην παγκόσμια ιστορία. Δεν είναι τυχαίο ότι 

η λέξη Θερμοπύλες χρησιμοποιείται αυτούσια στην Αγγλική 

γλώσσα, για να περιγράψει τον μέχρι εσχάτων αγώνα! 

 Αν η θυσία όλων εκείνων των παλληκαριών που 

αγωνίστηκαν να διατηρηθεί η δημοκρατία στην χώρα που 

γεννήθηκε δεν αναγνωρίζεται σήμερα, αυτό δεν σημαίνει ότι 

είναι δυνατόν να μειωθεί το μέγεθος της προσφοράς τους! 

 Για εμάς δεν υπάρχει διαχωρισμός “εμείς” και οι “άλλοι”. 

Είμαστε όλοι Έλληνες! Εκείνο όμως που αρνούμαστε να 

δεχτούμε είναι η παραχάραξη της ιστορίας, διότι αυτή περνάει 



πάνω από τους τάφους των χιλιάδων θυμάτων μας η ιστορική 

σκύλευση των οποίων ισοδυναμεί με κατάπτυστη προδοσία! 

 Ο αδελφοκτόνος αυτός πόλεμος άφησε βαθιά διχαστικά 

σημάδια στους Έλληνες, την Κοινωνία και την πολιτική για 

δεκαετίες μέχρις ότου η Ελληνική Πολιτεία έδωσε το χέρι στους 

πλανημένους αντιπάλους της και κήρυξε την ανάγκη 

συμφιλίωσης. Κύριοι πρωταγωνιστές του δράματος έδωσαν τα 

χέρια, η πολιτική ζωή του τόπου εξομαλύνθηκε και η κοινωνία 

ειρήνευσε. 

 Την ιστορία έχουμε την υποχρέωση να την μελετούμε και 

να την αποδεχόμαστε όπως είναι χωρίς να την τοποθετούμε 

στην κλίνη του Προκρούστη των σκοπιμοτήτων. 

 Έχουν αλλάξει οι εποχές, έχει κυλήσει πολύ νερό στο 

αυλάκι. Ο Περικλής στον περίφημο επιτάφιο λόγο τον οποίο 

εκφώνησε για να τιμήσει τους νεκρούς του δεύτερου έτους του 

Πελοποννησιακού πολέμου χαρακτήρισε τον θάνατο για την 

υπεράσπιση της πατρίδας ως τον πλέον τιμητικό και οριοθετεί 

στους αιώνες το πρακτέο με τη φράση:  

 “…Εγώ δε τολμώ να πιστεύω πως άνδρες που δοξάστηκαν 

με τα έργα τους, με έργα μόνο θα ταίριαζε να τιμηθούν, έργα 

όπως η δημόσια αυτή ετοιμασία που βλέπετε εδώ…” 

 Σήμερα βρισκόμαστε εδώ όχι για να μισήσουμε, αλλά για 

να τιμήσουμε. 

 Σήμερα δεν γιορτάζουμε νίκες, θρηνούμε για τον 

αδελφοκτόνο αλληλοσπαραγμό και όλα του τα θύματα. 

 Σήμερα δεν θριαμβολογούμε, απλά ευγνωμονούμε τους 

μαχητές του τότε, που μας χάρισαν το ευτυχές για το Έθνος 

αποτέλεσμα εκείνων των αγώνων, και που η ίδια η Ιστορία 

σήμερα τους δικαιώνει. 



 Σήμερα ευχόμαστε ποτέ ξανά να μη ζήσουμε οι Έλληνες 

τέτοιο κακό. 

 Τιμούμε λοιπόν αυτούς που έπεσαν ηρωικά, πειθόμενοι 

τοις ρήμασι της Ελληνικής Πολιτείας, ανάβουμε το κεράκι μας 

και προσευχόμαστε για την ανάπαυση των ψυχών, όλων των 

πεσόντων Ελλήνων στο πεδίο της μάχης. 

 Οι άνδρες του Ε.Σ. που πολέμησαν στο Γράμμο και το 

Βίτσι, εξασφάλισαν αιώνια δόξα και έλαβαν τη θέση που τους 

αρμόζει στο πάνθεον των Ελλήνων Ηρώων. 

 Αθάνατοι! 

 

Υπτγος ε.α. Δεβούρος Ιωάννης 

Αντιπρόεδρος ΕΑΑΣ 


