
                   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Σ.Α.Σ.Ι. Νο 23/2020 

                      ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 
                                                                                        
                                                                                                               23 Οκτωβρίου 2020 

Αγαπητοί Συνάδελφοι, Φίλοι και Μέλη του «ΙΚΑΡΟΥ», 
 
 Η 28η Οκτωβρίου 1940 είναι μια ξεχωριστή εορταστική ημέρα, ιστορικής μνήμης και 
εθνικής σημασίας που επικεντρώνεται - και έτσι οφείλουμε - στα ιδανικά της φιλοπατρίας, 
της αγάπης και θυσίας για την ελευθερία, της αντίστασης στους παραλογισμούς του 
κατακτητή και σαν κατακλείδα βέβαια, της συνειδητοποίησης από όλους μας, ότι η 
εξασφάλιση της Κυριαρχίας της Ανεξαρτησίας και των - κατά το Διεθνές Δίκαιο - 
Δικαιωμάτων της Χώρας, είναι καθαρά υπόθεση που πρέπει να στηρίζεται αποκλειστικά 
και μόνο στους Έλληνες και στο φρόνημά τους. 

  Όσοι «άλλοι» θέλουν να στηρίζουν κάθε φορά τον Αγώνα μας, ας μας 
ακολουθήσουν αυτοί. 

 Στο πλαίσιο λοιπόν της Εθνικής Επετείου - για την άρνηση της Χώρας να 
συνεργαστεί με τον κατακτητή, να μην μείνει καν «ουδέτερη», αλλά να πολεμήσει με 
σθένος ένα πολυάριθμο και σύγχρονο, μα κατ’ ουσία φοβικό στρατό – διοργανώνεται από 
το ΕΛΙΣΜΕ εκδήλωση μνήμης και εορτασμού, με πανηγυρική ομιλία την οποία θα 
εκφωνήσει ο Σμήναρχος (ΜΗ) ε.α. Αναστάσιος Μπασαράς της  15ης Σειράς Μηχανικών 
(ΣΜΑ) της Σχολής Ικάρων, μέλος του ΔΣ του ΕΛΙΣΜΕ και μέλος του Συνδέσμου 
Αποφοίτων της Σχολής Ικάρων. 

 Λόγω της Πανδημίας εκ του covid-19, η όλη εκδήλωση έχει σχεδιαστεί να διεξαχθεί 
διαδικτυακά, την 27η Οκτωβρίου 2020, ώρα 18:30 έως 19:45, μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας «ZOOM», την οποία οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να 
κατεβάσουν στον υπολογιστή ή στο tablet, ως εφαρμογή και να εγγραφούν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Κατά την έναρξη της εκδήλωσης, θα χαιρετήσει τους παρακολουθούντες και θα 
προλογίσει για τη σημασία της ημέρας, ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΕΛΙΣΜΕ, Αντιστράτηγος 
ε.α. Ιωάννης Μπαλτζώης, ενώ μετά το πέρας της ομιλίας, τη συζήτηση θα διευθύνει η 
Κυρία Εύα Τσαροπούλου.  

 Η λεπτομερής ηλεκτρονική διεύθυνση της πλατφόρμας, από την οποία θα υπάρχει 
δυνατότητα παρακολούθησης – συμμετοχής, είναι η ακόλουθη: 

https://zoom.us/j/2463957163?pwd=SmY2Vk5XbIRwSVRuRjZvajI3eHRTQT09 

 Το  ID και το Password για είσοδο στην πλατφόρμα, ειδικά για την συγκεκριμένη 
εκδήλωση, θα είναι κοινά για όλους τους ενδιαφερόμενους και έχουν ως ακολούθως: 

Meeting ID : 2463957163        Passcode :  12345 

 Η σύνδεση στην περίπτωση αυτή είναι διαδραστική, που σημαίνει ότι οι 
συμμετέχοντες θα παρακολουθήσουν την ομιλία και στην συνέχεια, εφόσον επιθυμούν, 
μπορούν να πάρουν μέρος στη συζήτηση. 

 Η εφαρμογή και η εγγραφή στην αναφερθείσα πλατφόρμα μπορεί να γίνει από 
τώρα, αλλά η συμμετοχή – παρακολούθηση της εκδήλωσης μέσω αυτής, θα ξεκινήσει στις 
18:00 της 27-10-2020. 

 Όσοι Συνάδελφοι, δεν επιθυμούν τη διασύνδεση με την πλατφόρμα ή δεν πολυ-
ασχολούνται με τα apps ηλεκτρονικών υπολογιστών και του διαδικτύου, μπορούν να 
παρακολουθήσουν την ομιλία στο youtube, η οποία θα αρχίσει να μεταδίδεται επίσης την 
ίδια ημέρα (27-10-2020), στις 18:00, με δυνατότητα μόνο παρακολούθησης και όχι 
συμμετοχής στη συζήτηση), στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  

https://www.youtube.com/watch?v=kNBrf4Jhdmk 

 Είναι επίσης δυνατή η παρακολούθηση της ομιλίας, ίδια ως άνω ημέρα και ώρα, 
από την προσωπική ιστοσελίδα του ομιλητή: 

www.abc10.gr 

 

 

Χρόνια Πολλά στη Χώρα και στους απανταχού Έλληνες για την Εθνική Επέτειο                 
της 28ης Οκτωβρίου 1940 

 

Εκ του ΔΣ/ΣΑΣΙ/ «ΙΚΑΡΟΣ» 
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