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ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ 

******* 

 

62α  ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ 

(12ης  Φεβρουαρίου 1949) 

 
 

Ὅπως  κάθε  χρόνο  ἑορτάσθηκε  πανηγυρικῶς  στὴν  ἀκριτική  μας  Φλώρινα 

καὶ τὴν Πρώτη ἡ ἐπέτειος τῆς ἱστορικῆς μάχης τῆς Φλωρίνης τῆς 12ης 

Φεβρουαρίου  1949.  Μάχης  ἱστορικῆς,  διότι  κατ’αὐτὴν  σύσσωμον  τὸ 

Ἔθνος, ὑπὸ τὴν ἡγεσίαν δημοκρατικῆς κοινοβουλευτικῆς Κυβερνήσεως, 

συνέτριψεν  ἐκεῖ,  μὲ  τὶς  ἐπιτόπιες  δυνάμεις  Στρατοῦ  καὶ  Λαοῦ, 

ἐπίθεσιν  ξενοκινήτων  κομμουνιστοσυμμοριτῶν  καὶ  προπαρεσκεύασε 

τὴν  τελειωτικὴν  συντριβήν  των  τὸν  ἑπόμενον  Αὔγουστον  (1949)  στὸν 

Γράμμο καὶ τὸ Βίτσι.  

Νίκη τοῦ Ἔθνους, ποὺ ἐμπόδισε τὴν ἐπιδιωκομένη, προσυμφωνημένη ἀπὸ τὸ 

Κ.Κ.Ε. (ἤδη ἀπὸ τὸ 1924) μὲ τοὺς ἐπιβούλους βορείους γείτονές μας καὶ 

ρητῶς  διακηρυγμένη  ἀπὸ  τὴν  ἡγεσία  τῶν  κομμουνιστοσυμμεριτῶν,  

αὐτονόμησι τῆς Μακεδονίας, μὲ τὴν ἐντεῦθεν έθνικὴ καὶ ἐδαφική μας 

συρρίκνωσι. Ἀλλὰ καὶ Νίκη τοῦ Ἔθνους, ποὺ ἐματαίωσε τὴν ὑπαγωγὴ 

τῆς  Πατρίδος  μας  στὴν  δουλεία  τοῦ  ἀπανθρώπου  σοβιετικοῦ 

συνασπισμοῦ  καὶ  ἔτσι  ἐξησφάλισεν  ὁριστικῶς  τὴν  διαβίωσί  μας  ὑπὸ 

ἐλεύθερο καὶ δημοκρατικὸ καθεστώς. 

Ἀξίζει κάθε ἔπαινος στοὺς ὀργανωτὲς τῶν ἐπετειακῶν αὐτῶν ἐκδηλώσεων. 

Ἀλλὰ  καὶ  ἀνήκει  κάθε  τιμὴ  στοὺς  ἐνεργοὺς  πολίτες,  κατοίκους  τῆς 

Φλωρίνης  καὶ  τῆς  Πρώτης,  γιὰ  τὴν  συμμετοχή  τους  σ’αὐτές. 

Συμμετοχή, ποὺ εἶναι  ἐκδήλωσις μνήμης καὶ  εὐγνωμοσύνης σ’αὐτούς, 

ποὺ  μὲ  τοὺς  ἀγῶνες  καὶ  τἰς  θυσίες  τους  μᾶς  ἐξησφάλισαν  τὸ 

ἀδιατίμητο δῶρο τῆς ἐλευθερίας.  

Καὶ τὸ πόσο ἀδιατίμητη εἶναι αὐτὴ ἡ ἐλευθερία ἀπεδείχθη περιτράνως καὶ 

στὴν συνέχεια τῆς ἐθνικῆς μας ζωῆς.   Διότι οἱ ἐπίορκοι στρατιωτικοί, 

ποὺ μὲ τὴν δικτατορία τοῦ 1967 κατέλυσαν τὶς λαϊκὲς ἐλευθερίες καὶ 

τὸ  δημοκρατικὸ  τῆς  χώρας  πολίτευμα,  ἦσαν  ὄχι  μόνον  ἔνοχοι,  κατὰ 

τὸὺς  νόμους  τῆς  Πατρίδος  μας,  τοῦ  ἐγκλήματος  τῆς  ἐσχάτης 

προδοσίας, ἀλλὰ καὶ ὡδήγησαν μὲ τὴν ἀφροσύνη τους τὴν Κύπρο μας 

στὴν  συμφορὰ,  τὴν  μεγαλύτερη  μετὰ  τὴν Μικρασιατικὴ  καταστροφὴ 

συμφορὰ  τῆς  ἐθνικῆς  μας  κοινότητος.    Τὸ  ἐὰν ὡρισμένοι  ἀπὸ  αὐτοὺς 

εἶχαν μετάσχει κατὰ τὸ παρελθὸν στὸν ἀντισυμμοριακὸν ἀγῶνα, αὐτὸ 

δὲν  ἀποπλύνει  τὰ  μεταγενέστερα,  ὡς  ἀνωτέρω,  ἐγκλήματά  τους  εἰς 

βάρος  τοῦ Ἔθνους.  Διότι  οἱ  ἐθνοπροδότες  εἶναι  καὶ  παραμένουν  στὴν 
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γνήσια  ἐθνική,  λαϊκὴ  συνείδησι  καὶ  στὶς  δέλτους  τῆς  ἀδεκάστου 

Ἱστορίας,  ἀσυγχώρτοι  γιὰ  πάντα.    Χωρὶς  πάλι  νὰ  ἔχῃ  σημασία,  ὅτι 

συμβαίνει  ἡ ἀφροσύνη συγκεκριμένων καιροσκόπων ταγῶν νὰ ἀποδίδῃ 

καμμιὰ  φορὰ  καὶ  κατάπτυστους  ἐθνοπροδότες  ‘’λευκοὺς  καὶ 

καθαροὺς’’  στὴν  κοινωνία,  μὲ  τὴν  ἀσυγχώρητην  ὅμως  συνενοχὴ  καὶ 

αὐτῆς γιὰ τὴν παράλογη σὲ τέτοια ὀλισθήματα  ἀ ν ο χ ή  της ...     

Ἡ  ἀκολουθοῦσα  ἐπιστολή  μου  τῆς  8ης  Φεβρουαρίου  2011  πρὸς  τοὺς 

ὀργανωτὲς  τῶν  ἐκδηλώσεων  ἀποτελεῖ  τὸν  ἰδικόν  μου  χαιρετισμόν, 

εἶδος ἐγκαρδίου καὶ ὁλοθέρμου συμμετοχῆς μου σ’αὐτές.  

Παρατίθεται  στὴν  ἱστοσελίδα  μου  γιὰ  νὰ  θυμηθοῦν  μὲ  ὑπερηφάνεια  οἱ 

παλαιότεροι  καὶ  νὰ  πληροφορηθοῦν  καὶ  διδαχθοῦν  οἱ  νεώτεροι,  ποὺ 

ἀντιμετωπίζουν στὶς ἡμέρες μας τὴν λαίλαπα ἀκατάσχετης ἀνέντιμης 

παραπληροφορήσεως καὶ  ἀδιστάκτου παραποιήσεως  τῆς  ἐθνικῆς μας 

Ἱστορίας, ἐλεεινὰ ἐνεργήματα, ποὺ προγραμματισμένως ὑποσκάπτουν 

αὐτὴ τὴν ὑπὸστασι καἲ τὸ μέλλον τῆς ἐθνικῆς μας κοινότητος  

   Νέα Πεντέλη, 25ς Μαρτίου 2011 (ἡμέρα τῆς ἐθνικῆς μας ἐπετείου) 

Χρῆστος Α. Σαρτζετάκης  

  

^*^*^*^ 
 

ΧΡΗΣΤΟΣ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ 
 

Νέα Πεντέλη, 8η Φεβρουαρίου 2011. 

Πρὸς τὴν   

ΕΝΩΣΙΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ 

Παράρτημα Φλωρίνης, 

Παύλου Μελᾶ 76, 

(τηλεομοιότυπον 23850 226 68) 

531 00 Φλώριναν 

 

Ἀκρῖτες τοῦ Ἑλληνικοῦ Βορρᾶ,  

 

Προσέρχομαι  νοερῶς  κοντά  σας  καὶ  στὶς 

ἐφετεινὲς ἐκδηλώσεις στὴν Φλώρινα καὶ τὴν Πρώτη γιὰ τὴν ἐπέτειο τῆς  

ἱστορικῆς  ἐκεῖ Ἑλληνικῆς Νίκης  τῆς 12ης Φεβρουαρίου  1949  ἐναντίον  τοῦ 

ξενοκινήτου  καὶ  ξενοδούλου  κομμουνιστοσυμμοριτισμοῦ.  Νίκης,  ποὺ 

προετοίμασε  καὶ  τὴν  ὁριστική  του  συντριβὴ  μετ’ὀλίγους  μῆνες  στὸν 

Γράμμο καὶ τὸ Βίτσι. 

Νίκης ἑλληνικῆς  : ἀφοῦ ἐμπόδισε τὸν ἐπιδιωκόμενον ἀπὸ τοὺς 

ἐγχωρίους  ἐθνοπροδότες  ἐδαφικόν  ἀκρωτηριασμὸ  τὴς  Ἑλληνικῆς  μας 

Πατρίδος μὲ παραχώρησι τῆς Μακεδονίας καὶ Θράκης μας σὲ ἐπιβούλους 

γείτονες. Ἀλλὰ καὶ Νίκης, ποὺ διέσωσε τὴν δημοκρατική μας διαβίωσι καὶ 
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τὴν  ἐλευθερία  τῶν  Ἑλλήνων  μὲ  ἀποφυγὴ  τῆς  ὑποδουλώσεως  στὴν 

σταλινικὴ κτηνῳδία καὶ κομμουνιστικὴν ἀπανθρωπία. 

Νίκης ἑλληνικῆς κατὰ τόπον, μὲ τὸ αἷμα καὶ τοὺς ἀγῶνες τῶν 

παιδιῶν τῆς Ἑλλάδος, ἀλλὰ συγχρόνως μὲ πανανθρωπίνη διάστασι. Διότι 

μὲ  τὴν  συντριβὴ  τοῦ  ξένοκινήτου  ἐκείνου  συμμοριτισμοῦ  ἀπετράπη  ἡ 

ἐπέκτασις  καὶ  κάθοδος  τοῦ  σοβιετικοῦ  συνασπισμοῦ  στἢν Μεσόγειο  καὶ 

συνακολούθως ἀναπότρεπτη, λόγῳ τῶν τότε συγκυριῶν, κομμουνιστικο‐

ποίησις  ὁλοκλήρου  τῆς  Εὐρώπης,  ὁπότε  καὶ  θὰ  ἐπήρχετο  κυριολεκτικῶς 

ἀνατροπὴ  τοῦ  ροῦ  τῆς  παγκοσμίου  Ἱστορίας.  Ἰδοὺ  μιὰ  ἄλλη  πρόσθετη 

ὑπηρεσία στὸν παγκόσμιο πολιτισμὸ τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Γιὰ τὴν ὁποία καὶ 

μᾶς ὀφείλεται ἀπὸ ὅλους ἀναγνώρισις καὶ εὐγνωμοσύνη. 

Μὲ  ἰδιαίτερη  ὑπερηφάνεια  ὡς  γόνος  ἀπὸ  μητρικὴ  πλευρὰ  τῆς 

περιοχῆς  Φλωρίνης,  τοῦ  τόπου  ἀτελευτήτων  ἀγώνων  ἑλληνικῶν  καὶ 

ὑπερτάτων θυσιῶν, προσέρχομαι στὶς ἐκδηλώσεις σας,  Μνήμης πεσόντων 

καὶ  ἀναγνωρίσεως  καὶ  τιμῆς  ἐπιζώντων  ἀγωνιστῶν,  νοερῶς,  εὐλαβὴς 

πάντοτε  προσκυνητὴς  ἡρῴων  καὶ  μαρτύρων  τοῦ  παρελθόντος  ὑπὲρ 

ἐλευθερίας,  ἀλλὰ  καὶ  τοῦ  αἰσθήματος  ὅλων,  ποὺ  ζοῦν  γιὰ  νὰ  τὴν 

φυλάξουν καὶ τώρα ἀλώβητη γιὰ τὸ μέλλον... 
  

Μὲ φιλικοὺς χαιρετισμούς,  
 

                    Χρῆστος Α. Σαρτζετάκης, 
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