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ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ(ΕΑΑΣ)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΞΑΝΘΗΣ
Βενιζέλου 60, ΞΑΝΘΗ,67132.Τηλέφωνο/FAX:25410 -25425
e-mail: eaasxanthis@gmail.com
Ξάνθη 6 Ιουν.2017
Αξιότιμοι Κυρίες και Κύριοι,

Αγαπητοί Συνάδελφοι και ανά την Ελλάδα Φίλοι του Παραρτήματος μας,
Με την παρούσα επιστολή σας επισυνάπτουμε το πρόγραμμα της
προσκυνηματικής εκδρομής από 12 έως15 Οκτ.2017, στη Β. Ήπειρο, δραστηριότητα
που πηγάζει από τη διακαή επιθυμία μας και το ιερό καθήκον, ως απότιση της
οφειλόμενης ελάχιστης Τιμής στη Μνήμη των ηρωικών μας προγόνων. Τα
Ελληνόπουλα αυτά στο Έπος του 1940/41 πολέμησαν για την Ελευθερία της
Πατρίδος μέχρι τελευταίας ρανίδας του αίματός τους και έπεσαν ηρωϊκά «τοις κείνων
ρήμασι πειθόμενοι».
Είναι δυστυχώς μια άγνωστη στους πολλούς πτυχή της σύγχρονης
Ιστορίας μας, αφού σε κανένα σχολικό βιβλίο δεν γίνεται σχετική αναφορά, ότι από
τους 12.000 ηρωϊκούς νεκρούς πολεμιστές του Ελληνοϊταλικού Πολέμου κατά το
Έπος 1940 – 41, οι 7976 πού ‘’έπεσαν υπέρ Πατρίδος’’, πιστοί στο Καθήκον και
τον Όρκο τους, πολεμώντας στα πεδία των μαχών της Βορείου Ηπείρου, σχεδόν στο
σύνολό τους συνεχίζουν να παραμένουν άταφοι ή προσωρινά θαμμένοι, σε
ομαδικούς τάφους ή με διάσπαρτα τα οστά τους στα πεδία των μαχών της Β.
Ηπείρου ή σε οστεοφυλάκια περιμένοντας την έγκριση για την ταφή τους!!!!!.
Είναι απορίας άξιον πώς είναι δυνατόν στη σύγχρονη Ελλάδα σε κάθε
επέτειο της 28ης Οκτωβρίου να εκφράζεται η περηφάνια για τους γενναίους, να
εκφωνούνται πανηγυρικοί λόγοι για την Επέτειο του «ΟΧΙ», να γίνονται τελετές και
παρελάσεις και οι ήρωες αυτοί να παραμένουν εκεί ξεχασμένοι και άταφοι, επί 76
ολόκληρα χρόνια !!!!.
Πέρασαν ήδη 8 χρόνια από την υπογραφή Συμφώνου μεταξύ Ελλάδας –
Αλβανίας για την περισυλλογή των οστών και τον ενταφιασμό στα Στρατιωτικά
Κοιμητήρια (Βουλιαράτες- Κλεισούρα- Κορυτσά -κ.α), χωρίς όμως μέχρι σήμερα
αυτό να εφαρμοστεί. Η Μεικτή Επιτροπή Ελλάδος – Αλβανίας συνεδρίασε μόνο μια
φορά τον Απρίλιο του 2012, μέχρι σήμερα ωστόσο δεν υλοποιήθηκε καμία από τις
αποφάσεις από μέρους της Αλβανίας. Το θέμα συμπεριλαμβανόταν στην ''ατζέντα''
του Υπουργού Εξωτερικών, κ. Νικ. Κοτζιά, κατά την περσινή επίσκεψή του στην
Αλβανία, ενώ στη συνέχεια τέθηκε και στον τότε Πρόεδρο της Αλβανικής Βουλής, κ.
Ιλίρ Μέτα, στα πλαίσια της περσινής επίσημης επίσκεψής του στην Αθήνα (10 και 11
Οκτ.2016). Επισημαίνεται ότι ο κ. Ιλίρ Μέτα πρόσφατα εξελέγη και ήδη είναι
Πρόεδρος της Αλβανικής Δημοκρατίας,
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Επιβάλλεται, έστω και αργά, να πράξουμε, το πατριωτικό, θρησκευτικό και
εθνικό καθήκον, για τους γενναίους που λάμπρυναν την ιστορία της πατρίδας,
άλλαξαν την έκβαση - ιστορία του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και με τον ηρωίκό τους
αγώνα προκάλεσαν τον παγκόσμιο θαυμασμό. Είναι χρέος της Πολιτείας ασκήσει τις
διπλωματικές της ενέργειες προς την Αλβανία, για να επιλύσει το θέμα των άταφων
νεκρών, αλλά και ηθικό χρέος του καθενός μας είναι να μην τους ξεχνάμε.
Το Παράρτημα ΕΑΑΣ Ν. Ξάνθης, τιμά τη μνήμη τους με τα Προσκυνηματικά
Ταξίδια που διοργανώνει, που έχουν πλέον καθιερωθεί και πραγματοποιούνται
ΕΤΗΣΙΩΣ στους ιερούς αυτούς τόπους της Θυσίας τους. Το φετινό θα είναι το 30
συνεχές, το οποίο είναι ανοιχτό σε όλη την Κοινωνία και σε όσους επιθυμούν. Τα
προηγούμενα πραγματοποιήθηκαν το 2015 και 2016.
Ευελπιστούμε, με την ανταπόκριση και τη συμμετοχή σας στη διοργανούμενη
εκδρομή (12-15 Οκτ.’17 ), ότι θα αναδειχθεί το θέμα Πανελλαδικά και έτσι μελλοντικά
θα διοργανώνονται συχνά αντίστοιχες εκδρομές από Φορείς, Συλλόγους και
Ενώσεις, από κάθε γωνία της Χώρας μας.
Παρακαλούμε για την προώθηση του παρόντος, στον κοινωνικόεπαγγελματικό σας κύκλο, για την ενημέρωση τους, καθώς και για την ανάρτηση στις
ιστοσελίδες σας και το facebook.
Για το Παράρτημα ΕΑΑΣ Ξάνθης
Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Γεωργιάδης
Υποστράτηγος ε.α.
(κιν: 6937100910)
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