Χαιρετιςμόσ κατά το μνημόςυνο ςτο Γράμμο 28/8/2022
Από τον Αντγο ε.α. Σταφρο Κουτρθ, Πρόεδρο Ε.Α.Α.Σ.
Αγαπθτζσ φίλεσ και φίλοι,
ςασ ευχαριςτώ που παραβρίςκεςτε και ςτο φετινό μασ προςκφνθμα/μνθμόςυνο
εδώ ςτθ Βοφρμπιανθ ςτισ υπώρειεσ του Γράμμου. Ευχαριςτώ επίςθσ τουσ ςυναδζλφουσ του Σοπικοφ Παραρτιματοσ για τθν όλθ διοργάνωςθ τθσ τελετισ.
Για άλλθ μια χρονιά θ Ε.Α.Α.. πιςτι ςτο κακικον τθσ ανζλαβε να εκτελζςει και
το χρζοσ τθσ Πολιτείασ απζναντι ςτουσ πατριώτεσ αγωνιςτζσ που πιςτοί ςτο προςκλθτιριο τθσ Πατρίδασ πριν από 73 χρόνια ζδωςαν το παρόν και κάποιοι κυςίαςαν τθν αρτιμζλεια και τθ ηωι τουσ.
Σθ δεκαετία 40’-50’ οι Ζλλθνεσ τθσ θρωικισ εκείνθσ γενιάσ κλικθκαν μόνοι αυτοί από όλα τα Ευρωπαϊκά ζκνθ να αντιμετωπίςουν με τθ ςειρά:
•
τον Ιταλικό φαςιςμό, ςτισ βουνοκορφζσ τθσ Βορείασ Ηπείρου,
•
τον Γερμανικό ναζιςμό, ςτθν Ελλάδα, τθ Μζςθ Ανατολι, το Ρίμινι τθσ Ιταλίασ, τα Αιγαιοπελαγίτικα νθςιά,
•
τον Βουλγαρικό ςωβινιςμό ς’ όλθ τθν αιματοβαμμζνθ Μακεδονία και Θράκθ
μασ, είτε ςαν ςτρατεφματα κατοχισ, είτε ςαν κομιτατηίδικα ςώματα ςτθν Κεντρικι και Δυτικι Μακεδονία ςυνεργαηόμενα αγαςτά με τα λοιπά Ιταλικά και
Γερμανικά ςτρατεφματα κατοχισ, και τζλοσ
•
τον εγχώριο κομμουνιςμό ευριςκόμενο ςε απόλυτθ ςυνεργαςία με τον Αλβανικό, Γιουγκοςλαβικό και Βουλγαρικό εκνικιςμό ντυμζνο πλζον με το μανδφα τθσ μαρξιςτικισ ιδεολογίασ.
Και νίκθςαν όλουσ αυτοφσ τουσ -ιςμοφσ.
Η τελευταία πράξθ αυτοφ του 10ετοφσ δράματοσ δόκθκε ς’ αυτζσ τισ κορφζσ
που μασ περιτριγυρίηουν εδώ ςτο Γράμμο. Εδώ οι Ζλλθνεσ για άλλθ μια φορά νίκθςαν νίκθ μεγάλθ και κακοριςτικι.
Νίκθςαν, διότι όλα τα πολιτικά κόμματα τθσ χώρασ εκτόσ από το ΚΚΕ ομονόθςαν και ςυμφώνθςαν να αντιςτακοφν ςτθν κομμουνιςτικι ανταρςία.
Νίκθςαν, διότι ο Ελλθνικόσ λαόσ κατάλαβε ζγκαιρα τθν παγίδα του διεκνιςτικοφ
υπαρκτοφ ςοςιαλιςμοφ και αποφάςιςε να παραμείνει πιςτόσ ςτισ αρχζγονεσ αξίεσ
τθσ Πατρίδασ και τθσ κρθςκείασ του.
Νίκθςαν, διότι ο εντάχκθκαν ςτον Ελλθνικό τρατό ομοκυμαδόν, πολζμθςαν με
πάκοσ, ανζδειξαν τισ πολεμικζσ αρετζσ τουσ και δεν λογάριαςαν κόπουσ και κυςίεσ.

Και αυτοί οι κόποι και οι κυςίεσ μασ βοικθςαν να κτίςουμε μια Ελλάδα ελεφκερθ,
δθμοκρατικι, ιςχυρι ςτθν οποία μπορεί ο κακζνασ μασ να ελπίηει για το καλφτερο.
Είμαςτε, λοιπόν, ςιμερα εδώ για να κυμθκοφμε και να τιμιςουμε, να προςκυνιςουμε και να προςευχθκοφμε για τουσ ιρωεσ εκείνθσ τθσ γενιάσ, ακόμθ και
για τουσ πλανθμζνουσ αντιπάλουσ.
ιμερα που αντιμετωπίηουμε τον ανακεωρθτικό Σουρκικό μεγαλοϊδεατικό εκνικιςμό ςε όλο το μικοσ και πλάτοσ του Ελλθνιςμοφ ςε Ελλάδα και Κφπρο επιβάλλεται:
• να αποδίδουμε τισ οφειλόμενεσ τιμζσ ς’ αυτοφσ που αποφάςιςαν να φυλάξουν
Θερμοπφλεσ,
• να πιςτεφουμε ςτθ νίκθ και
• να μελετοφμε τουσ παράγοντεσ που τθν εξαςφαλίηουν.
Και ο Γράμμοσ και το Βίτςι εκείνο το Αφγουςτο του ’49 αποτελοφν φωτεινά παραδείγματα προσ μίμθςθ.
τισ 20 Αυγοφςτου 2022, ο Πρωκυπουργόσ κ. Κυριάκοσ Μθτςοτάκθσ ςτο διάγγελμά του για τον τερματιςμό τθσ οικονομικισ επιτιρθςθσ τθσ χώρασ από τουσ Ευρωπαϊκοφσ κεςμοφσ ανζφερε:
“… Μόνον όποιοσ δεν ληςμονεί βρίςκει τη δφναμη να προχωρεί. Γι’ αυτό και οφείλουμε να διδαχιοφμε από την πρόςφατη εμπειρία. …”
Η ριςθ περιζχει διαχρονικι αλικεια και ταιριάηει ςε όλεσ τισ περιςτάςεισ. Ασ τθν
εφαρμόηουμε λοιπόν όλοι μασ. Η Ε.Α.Α.. το εφαρμόηει εδώ και δεκαετίεσ.
Για άλλθ μια φορά ςασ ευχαριςτώ για τθν παρουςία ςασ και τθν υπομονι ςασ.

