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Χαιρετισμός στην Επετειακή Εκδήλωση στο ΒΙΤΣΙ 2021 του 
Αντγου ε.α. Σταύρου Κουτρή 

Προέδρου Ε.Α.Α.Σ. 
 
 

Αγαπητοί συμπολίτες, συνάδελφοι, φίλες και φίλοι, 
με ιδιαίτερη χαρά σας βλέπω κοντά μας για άλλη μια χρονιά στα ιερά αυτά χώματα, όπου 
πριν από  72 χρόνια, Καλοκαίρι του ’49, εξασφαλίστηκε:  
 
• η ελευθερία της Πατρίδας μας,  

• η εδαφική της ακεραιότητα και  

• η λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος  

 

με τη νίκη του Ελληνικού Στρατού επί των ξενοκίνητων ανταρτικών δυνάμεων του αυτοα-
ποκαλούμενου “Δημοκρατικού Στρατού”.  
 
Ευχαριστώ θερμά το τοπικό Παράρτημα της Ενώσεως για την άρτια οργάνωση της εκδή-
λωσης και όλους σας για την παρουσία σας.  
 
Βρισκόμαστε σε υψόμετρο 1850 μ. του ορεινού συγκροτήματος του ΒΕΡΝΟΥ, γνωστού ως 

ΒΙΤΣΙ. Αυτό το βουνό είναι ένα φυσικό κάστρο μεταξύ Φλώρινας, Καστοριάς και Πρεσπών. 
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Η στρατιωτική του αξία αναγνωρίστηκε από τις ανταρτικές δυνάμεις και με τα κατάλληλα 

έργα οχύρωσης και πυκνή επάνδρωση ενίσχυσαν την φυσική του διάσταση, καθιστώντας 

το άπαρτο φρούριο. 

Από εδώ ξεκίνησε το Καλοκαίρι του 1949 το ξήλωμα των ανταρτών για να ολοκληρωθεί 

τον Αύγουστο στο Γράμμο. 

Εδώ έπεσαν ηρωικά μάρτυρες του έθνους και της δημοκρατίας, ελληνόπουλα πιστά στον 

όρκο τους και στις εντολές της Πολιτείας. 

Σήμερα είμαστε εδώ, πιστοί στον ανθρώπινο και Θείο νόμο, πιστοί στο στρατιωτικό μας  

καθήκον, ν΄ ανάψουμε ένα κερί για την ανάπαυση της ψυχής τους και να υποβάλλουμε τα 

σέβη μας στη θυσία τους. 

Στο πλαίσιο του θρησκευτικού καθήκοντος ξεκίνησε  το 2008 η προσπάθεια ανέγερσης 
του Ιερού Ναού που βρίσκεται δίπλα μας στη μνήμη του Αγ. Ιωάννη Προδρόμου και του 
Αγ. Γεωργίου του Ελευθερωτή από πρωτοβουλία μελών του ΔΣ της Ενώσεως, αποστρά-
των αξιωματικών και πολιτών και με την οικονομική συνδρομή χιλιάδων συμπολιτών μας.  
Θυρανοίξια τελέστηκαν στις 26 Ιουνίου του 2010. Αισθάνομαι την υποχρέωση να αναφέρω 
τα ονόματα των πρωτοστατών αυτού του τάματος: 
 
πρωτίστως των κεκοιμημένων: 
 
• Αντγου ε.α. Μπίκου Δημητρίου 

• Αντγου ε.α. Φρατζεσκάκη Ελευθερίου 

• Αντγου ε.α. Χούσου Ευσεβίου 

• Ταξχος ε.α. Κοτίκη Κωνσταντίνου 

 

και ακολούθως των : 
 
• Αντγου ε.α. Ασλανίδη Ιωάννη (τ. μέλος ΔΣ ΕΑΑΣ) 

• Αντγου ε.α. Μαυροδόπουλο Παντελή (επίτιμος πρόεδρος ΕΑΑΣ) 

• Αντγου ε.α. Παπακωνσταντίνου Κωνσταντίνου (τ. μέλος ΔΣ ΕΑΑΣ) 

• Αντγου ε.α. Βράϊλα Γεωργίου 

• Αντγου ε.α. Επιτήδειου Γεωργίου (τ. μέλος ΔΣ ΕΑΑΣ, και τ. ευρωβουλευτής)  

• Υπτγου ε.α. Καραχάλιου Γεωργίου  

• Υπτγου ε.α. Κρέζα Βασιλείας  

• Σχη (ΠΖ) ε.α. Σταματόπουλου Σπυρίδωνα 

• Σχη ε.α. Χρήστου Πέτρου 

• Ανθγου (ΠΖ) ε.α. Τοτονίδη Νικολάου (τ. μέλος ΔΣ ΕΑΑΣ) 

• Εφ Ανθγου (ΠΖ) Νικολάου Χαραλάμπου  

• κ.  Δελή Νικολάου 

 
Η ΕΑΑΣ όλα αυτά τα χρόνια οργανώνει αυτές τις τελετές/μνημόσυνα σύμφωνα με τις νομι-

κές και ηθικές της υποχρεώσεις. Η Ένωση δεν λύνει το ιστορικό θέμα της εμφύλιας 

διαμάχης, δεν κάνει στείρα πολιτική πάνω σε αυτό το ευαίσθητο θέμα, δεν ξύνει 

πληγές, ούτε ανακυκλώνει μίσος, όπως δυστυχώς η αριστερή προπαγάνδα θέλει να της 

καταλογίζει. Εκτελεί καθήκον ιερό και τίποτε παραπάνω.  
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Ας αφήσουν λοιπόν οι πάσης φύσεως στρατευμένοι δημοσιολογούντες και αρθρογράφοι 

την προσπάθεια προπαγάνδας, κατασυκοφάντησης των ενεργειών μας και διαστρέ-

βλωσης του σκοπού μας. Καλούμε τους τότε αντιπάλους του Έθνους και του Ελληνικού 

Στρατού, που πρώτοι “ήρξαντο χειρών αδίκων”, να αναγνωρίσουν το ιστορικό πολιτικό 

λάθος τους, που αιματοκύλησε τη χώρα, να αποκηρύξουν την δια της βίας επίλυση 

των πολιτικών διαφορών, να κηρύξουν την πίστη τους στη δημοκρατία και ευχόμα-

στε να προσέρχονται στο μέλλον στους χώρους αυτούς, ώστε από κοινού να μπορούμε να 

αναφωνήσουμε “ποτέ ξανά”. 

Από αυτό το βήμα και με το θεσμικό μου ρόλο, καλώ την Πολιτεία με τα επίσημα όργανά 

της, Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κυβέρνηση, Βουλή, Ένοπλες Δυνάμεις και Σώματα Ασφα-

λείας να συμμετέχουν και να αναλάβουν επιτέλους το καθήκον που τους αναλογεί. Είναι 

άδικο γι’ αυτούς και όλους μας να υποκύπτουν στην στρεβλή προπαγάνδα που χρόνια α-

ντιμετωπίζουμε. Αν αρνείσαι να τιμήσεις τους νεκρούς σου πως θα απαιτήσεις νέες 

θυσίες στο μέλλον. 

 
Βίτσι, 29 Αυγούστου 2021. 
  
 
Αντγος ε.α. Σταύρος Κουτρής 

Επίτιμος Δκτης 98 ΑΔΤΕ “ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ” 

Πρόεδρος Ε.Α.Α.Σ. 


