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ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΛΛΗΣ 
ΑΡΧΗΣ 

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ 

Του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία 

«ΕΝΩΣΙΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Ε.Α.Α.Σ.)», που 

εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Χαριλάου Τρικούπη αρ. 18Α, με ΑΦΜ: 

090231150, Δ.Ο.Υ Α Αθηνών, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο 

του ΔΣ Σταύρο Κουτρή του Θεοδώρου. 

ΚΑΤΑ 

1) Της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ με την επωνυμία « ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΛΗΘΙΝΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ» που εδρεύει στο Αμαρούσιο 

Αττικής στην οδό Κηφισίας 215, με ΑΦΜ 9982299420, ΔΟΥ ΦΑΕΕ 

Αθηνών, ως νομίμως εκπροσωπείται, υπό την ιδιότητά της ως 

ιδιοκτήτριας του ραδιοφωνικού σταθμού με τον διακριτικό τίτλο «REAL 

FM 97,8». 

2) Του Στέργιου Χατζηνικολάου του Παναγιώτη με Α.Φ.Μ. 033086747, 

ΔΟΥ Αγ Παρασκευής, ατομικά και ως νομίμου εκπροσώπου της 

ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ με την επωνυμία « ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΛΗΘΙΝΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ» που εδρεύει στην οδό 

Κηφισίας 215, με ΑΦΜ 9982299420, ΔΟΥ ΦΑΕΕ Αθηνών. 

3) Του Νικολάου Μπογιόπουλου, κατοίκου Αμαρουσίου Αττικής, επί της 

οδού Λ. Κηφισίας 215. 

4) Του Εμμανουήλ Κοττάκη, κατοίκου Αμαρουσίου Αττικής, επί της οδού Λ. 

Κηφισίας 215. 

************** 

Είμαστε Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού, που έχει 

συσταθεί, δυνάμει των διατάξεων του Ν.Δ. 1171/1972 (Α’ 82), ως Νομικό 
Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.),  υπαγόμενο στην εποπτεία του 

Υπουργού Εθνικής  Αμύνης, ασκουμένη, αντιστοίχως, διά του Αρχηγείου 

Στρατού. Μέλη μας είναι απόστρατοι (συνταξιούχοι) Αξιωματικοί του 
Στρατού Ξηράς και της ΕΛ.ΑΣ. 
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Την Παρασκευή 5-3-2021 κατά τη διάρκεια της καθημερινής 

απογευματινής ραδιοφωνικής εκπομπής που λαμβάνει χώρα μεταξύ 19:00  έως 

21:00 των υπό 3) και 4) καθ’ ων η εξώδικη πρόσκληση, Νικολάου 

Μπογιόπουλου και Εμμανουήλ Κοττάκη, ο κ. Νικόλαος Μπογιόπουλος 

προέβαλε για εμάς ψευδείς και συκοφαντικούς ισχυρισμούς, τελώντας εν 

γνώσει της αναληθείας τους, με αποτέλεσμα να τρωθεί βάναυσα η τιμή και η 

υπόληψή μας. 

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια της συμμετοχής του πρώτου εξ υμών στην 

ζωντανή ραδιοφωνική εκπομπή στο ραδιόφωνο Real FM 97,8 και με την 

ευκαιρία σχολιασμού άσχετης με εμάς πρόθεσης του Δημάρχου Κόνιτσας να 

τοποθετήσει το άγαλμα της τέως βασίλισσας Φρειδερίκης στο Δήμο του, 

εκτραπήκατε σε γενικευμένη από ραδιοφώνου καταφρόνησή μας με 

υβριστικούς και απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς. Ομοίως, προβάλατε από 

ραδιοφώνου εις επήκοο αορίστου αριθμού ακροατών ψευδείς και 

παραποιημένους ισχυρισμούς περί μειωτικών για εμάς γεγονότων αντίθετων 

προς την αντικειμενική πραγματικότητα.  

Πιο συγκεκριμένα, αναφερόμενος στην ΕΑΑΣ ως το θεσμικό εκείνο 

όργανο που διοργανώνει και πραγματοποιεί τις τελετές μνήμης και τιμής των 

πεσόντων στελεχών και στρατιωτών των Ενόπλων Δυνάμεων κατά την 

τελευταία μάχη του εμφυλίου πολέμου 1946-1949 στο Γράμμο και στο Βίτσι, 

μας χαρακτηρίσατε ενώπιον απεριόριστου αριθμού ακροατών του ραδιοφώνου 

με ιδιάζουσα χυδαιότητα και ψευδολογία «αλήτες απόστρατοι της Ένωσης 

Αποστράτων Αξιωματικών», ότι οργανώνουμε «γιορτές μίσους» και ότι στις 

προσκλήσεις μας για συμμετοχή των μελών μας  αποκαλούμε τον εμφύλιο της 

εποχής εκείνης ως πόλεμο «κατά των ληστοσυμμοριτών», ότι επιδεικνύουμε 

φασιστική νοοτροπία, ότι είμαστε φασίστες και ότι παραβαίνουμε τον νόμο. 

Ωστόσο, γνωρίζετε καλώς, πως ουδέποτε η συκοφαντούμενη από εσάς 

ΕΑΑΣ υποστήριξε, ότι η οργάνωση των εκδηλώσεων τιμής και μνήμης των 

πεσόντων για τη διατήρηση της δημοκρατίας συνδέεται με οποιονδήποτε τρόπο 

με την εκφορά χαρακτηρισμών της επιτιθέμενης άλλης πλευράς ως 

«ληστοσυμμοριτών». Επιπρόσθετα, ότι ουδέποτε προσκαλέσαμε τους 

συμπατριώτες μας σε μνήμη των πεσόντων αγωνιστών στον αγώνα κατά των 
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«ληστοσυμμοριτών». Γνωρίζετε ομοίως, ότι οι ετήσιες αυτές εκδηλώσεις 

αποτελούν οφειλόμενο φόρο τιμής για αυτούς που θυσιάστηκαν για τη διάσωση 

της ελευθερίας και της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας στην πατρίδα μας.  

Σας είναι ομοίως θεσμικά γνωστό ότι ο Ελληνικός Στρατός είναι ένας, 

αδιαίρετος και διαχρονικός, τελούσε δε και τελεί υπό τις διαταγές των νόμιμα 

εκλεγμένων κυβερνήσεων, όπως ο νόμος ορίζει. Απόστρατοι του Στρατού 

αυτού είναι και η συντριπτική πλειοψηφία των μελών της ΕΑΑΣ, τους οποίους 

ο πρώτος εξ υμών αλλά και ο δεύτερος με τη σιωπηρή συναίνεσή του 

αποκαλέσατε «αλήτες».  

Είναι άλλο το θέμα της καταλλαγής και της συγχώρεσης, με την οποία 

είμαστε σύμφωνοι (έστω και αν ουδέποτε ζητήθηκε οποιαδήποτε συγγνώμη) 

και άλλο η επιδίωξη, και μάλιστα με ύβρεις και ψεύδη, εξίσωσης θυτών και 

θυμάτων ή ακόμα χειρότερα η προσπάθεια αντιστροφής της ιστορίας και των 

πραγματικών γεγονότων με ανερυθρίαστη παραποίησή τους. 

Περιέργως αποφεύγετε να κάνετε αναφορά στο γεγονός ότι και η άλλη 

πλευρά του εμφυλίου πραγματοποιεί περίπου ισόχρονα παρόμοιες τελετές 

μνήμης στον ευρύτερο χώρο για να τιμηθούν οι ονομαζόμενοι από εσάς 

πεσόντες μαχητές του επιτιθέμενου «δημοκρατικού στρατού».  

Περαιτέρω, ο συνομιλητής σας και δεύτερος εξ υμών, ο οποίος αντί να 

αντιδράσει όπως είχε υποχρέωση να πράξει από την δημοσιογραφική του 

δεοντολογία μπροστά στον καταιγισμό των ύβρεων, των συκοφαντιών και των 

ψευδολογιών τήρησε ανεπίτρεπτα σιωπή, ως προσημειώθηκε, δίνοντας την 

εντύπωση, ότι συμμερίζεται ως ένα βαθμό τουλάχιστον τους υβριστικούς και 

συκοφαντικούς για την ΕΑΑΣ ισχυρισμούς, ότι «διοργανώνουμε γιορτές μίσους 

καλώντας τους συμπατριώτες μας σε εορτή μνήμης κατά του αγώνα εναντίον 

των ληστοσυμμοριτών».  

Όλοι δε οι ειρημένοι συκοφαντικοί ισχυρισμοί, οι οποίοι περιήλθαν στην 

αντίληψη αγνώστου αριθμού ακροατών που άκουσαν «ζωντανά» την εκπομπή, 

είναι μέχρι και σήμερα αναρτημένοι και στην ιστοσελίδα www.real.gr 

προσβάσιμοι σε απροσδιόριστο αριθμό ενδιαφερομένων. Οι ισχυρισμοί αυτοί 

προσέβαλαν και εξακολουθούν να προσβάλλουν βαρύτατα την τιμή μας, την 

αξιοπρέπειά μας και την υπόληψή μας προκαλώντας επιπλέον σοβαρό 

http://www.real.gr/
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κλονισμό της εμπιστοσύνης των λοιπών μελών της ΕΑΑΣ στο Διοικητικό 

Συμβούλιο. Σημειωτέον, ότι τα μέλη της Ένωσης ανέρχονται σε πανελλαδικό 

επίπεδο στα τριάντα τέσσερις χιλιάδες (34.000) περίπου. 

 

 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ  

Και με ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας, ιδίως της ασκήσεως 

αγωγής στα πολιτικά δικαστήρια για την χρηματική ικανοποίηση της ηθικής 

βλάβης που μας προκαλέσατε 

ΣΑΣ ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ότι διαμαρτυρόμεθα έντονα για τα λεγόμενα σας στη 

ραδιοφωνική εκπομπή με τα οποία πλήξατε δημοσίως την τιμή και υπόληψή 

μας, εξυβρίζοντάς την Ένωση Αποστράτων και διαδίδοντας εν γνώσει σας 

ψευδώς τα ειρημένα. 

ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ στο πλαίσιο του άρθρου 37 του Ν 4356/2015 το αργότερο 

εντός δέκα (10) ημερών από τη λήψη της παρούσας να ανακαλέσετε από την 

ίδια θέση τους υβριστικούς και συκοφαντικούς ισχυρισμούς σας και να προβείτε 

σε δημόσια δήλωση κατά τη διάρκεια της ραδιοφωνικής σας εκπομπής του 

ακόλουθου κειμένου «η Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών οργανώνει 

αποκλειστικά εορτές οφειλόμενης τιμής και μνήμης στους πεσόντες στην 

περίοδο 1946-1949 για τη διαφύλαξη του δημοκρατικού πολιτεύματος, ότι τα 

μέλη της δεν είναι φασίστες, τηρούν το νόμο για την άρση των συνεπειών του 

εμφυλίου και σε ουδεμία περίπτωση είναι επιτρεπτό να τους αποδίδεται ο 

ιδιαίτερα προσβλητικός και περιφρονητικός χαρακτηρισμός «αλήτες». Οι περί 

του αντιθέτου ισχυρισμοί μου ήταν εν επιγνώσει μου ψευδείς και αποσκοπούσαν 

μόνο στο να θίξουν την τιμή της ΕΑΑΣ. Με την παρούσα δήλωσή μου ζητώ 

επίσης συγγνώμη για κάθε στρεβλή εντύπωση προκλήθηκε στους ακροατές της 

εκπομπής ως προς τον θεσμικό ρόλο της ΕΑΑΣ»  

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ σε περίπτωση που δεν ανταποκριθείτε στις νόμιμες 

υποχρεώσεις σας κατά το άρθρο 37 του Ν 4356/2015  δηλώνουμε ότι θα 

ασκήσουμε αγωγή για την χρηματική ικανοποίησή μας στα αρμόδια πολιτικά 

δικαστήρια.  
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Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής εντέλλεται να επιδώσει νόμιμα την παρούσα  

προς αυτούς στους οποίους απευθύνεται, προς γνώση τους και για  τις νόμιμες 

συνέπειες, αντιγράφοντας το κείμενο της παρούσης εξωδίκου στην έκθεση 

επιδόσεως που θα συντάξει. 

 

 

Αθήνα, 22 Μαρτίου 2021 

 

 

Για το ΔΣ της ΕΑΑΣ 

    Ο Πρόεδρος 

 

 

Σταύρος Κουτρής 

    Αντγος ε.α  


