2Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΑΑΣ
Ενώνουμε Δυνάμεις – Συμμετέχουμε!
Οι απόστρατοι Αξιωματικοί έχουμε φωνή κι όταν ανταμώνουμε,
συμμετέχουμε και εκφραζόμαστε συντεταγμένα, αυτή η φωνή γίνεται τόσο
δυνατή ώστε δεν μπορεί να αγνοηθεί! Το σύνθημα της Ε.Α.Α.Σ., άλλωστε, είναι
«Η Ισχύς Εν τη Ενώσει» και αποδεικνύουμε την ισχύ του καθημερινά με την
κοινωνική δράση μας και την στάση μας απέναντι στα πράγματα.
Τα δίκαια και τα κεκτημένα του Έλληνα Αξιωματικού αλλά και οι
διεκδικήσεις μας – Ασφαλιστικές, Συνταξιοδοτικές, Ιατροφαρμακευτικής
Περίθαλψης κ.ά- προωθήθηκαν με την στιβαρή, ψύχραιμη και καλά
σταθμισμένη συμμετοχή της Ε.Α.Α.Σ. στους δικαστικούς αγώνες, τις συνεχείς
επαφές με αρμοδίους υπηρεσιακούς και Πολιτειακούς φορείς, αλλά και τις
λοιπές δράσεις μας ,κινήσεις τις οποίες υποχρεωθήκαμε να κάνουμε ώστε να
μην πληγεί ακόμα περισσότερο το βιοτικό επίπεδο των μελών μας και των
οικογενειών τους.
Η Ε.Α.Α.Σ. δεν είναι μια Ένωση από τις πολλές. Εκφράζει μια κοινότητα
ανθρώπων που αφιέρωσαν τη ζωή τους στην αποστολή της υπεράσπισης της
εδαφικής ακεραιότητας της πατρίδας, του πολιτεύματος και του ιερού
δικαιώματος των Ελλήνων να ζουν ελεύθεροι.
Η Ε.Α.Α.Σ. αποτελεί προμαχώνα για τις πάσης φύσεως μάχες που δίδονται
τώρα και θα δοθούν στο μέλλον για τα σοβαρά Εθνικά και Κοινωνικά θέματα.
Το Κυπριακό, το Μεταναστευτικό - Προσφυγικό, τα Φορολογικά Συνταξιοδοτικά θέματα ,η πανδημία καθώς και η Κλιματική Αλλαγή, είναι
θέματα που μας απασχολούν έντονα. Αυτό το γνωρίζουν όλες και όλοι όσοι
μετέχουν στις διαδικασίες και στα θεσμικά όργανα της Ενώσεως.
Η Ε.Α.Α.Σ. είναι μια κοινότητα ανοιχτή στην κοινωνία, που επιδιώκει τη
συμμετοχή και τη ζύμωση, την ανταλλαγή απόψεων και τη δημιουργική
σύνθεση δυνάμεων.
Το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο είναι η μεγάλη ευκαιρία να γνωριστούμε και να
δείξουμε ότι είμαστε ενωμένοι, δυνατοί, με φωνή δυνατή και θέληση να
προσφέρουμε στην πατρίδα, στην κοινωνία. Οι μεγάλες Δυσκολίες των χρόνων
που πέρασαν, μας έχουν κάνει σοφότερους, έχουμε δε αντιληφθεί ότι
αξίζουμε περισσότερο και μόνο μαζί θα τα καταφέρουμε!
Για τους παραπάνω λόγους, καλούνται τα μέλη μας να συμμετέχουν στο
συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί από 11 έως 14 Νοεμβρίου σε χώρους του
Πολεμικού Μουσείου και της Λέσχης Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων
(ΛΑΕΔ), όπως αναφέρονται στο παρακάτω πρόγραμμα.

Το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων

2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
(αφιερωμένο στα 200 χρόνια
από την Ελληνική Επανάσταση του 1821)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Πέμπτη 11 Νοεμβρίου 2021
Πρώτη Είσοδος στο Αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου
Προθάλαμος (Φουαγιέ) Αμφιθεάτρου Πολεμικού Μουσείου
ΕΚΔΗΛΩΣΗ
Εγκαίνια της 2ης Πανελλήνιας Έκθεσης
Εικαστικών Τεχνών

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
18:30

Παρασκευή 12 Νοεμβρίου 2021
Αμφιθέατρο Πολεμικού Μουσείου
ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Επίσημη Έναρξη του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου

09:00 – 09:15

Απολογισμός έργου Κεντρικής Υπηρεσίας ΕΑΑΣ και
Παραρτημάτων της

09:15 – 13:30

Μεσημβρινή Διακοπή Συνεδρίου

13:30 – 15:30

Απολογισμός έργου Κεντρικής Υπηρεσίας ΕΑΑΣ και
Παραρτημάτων της - Συζήτηση
Βράβευση Προσωπικοτήτων

15:30 μέχρι πέρατος

Σάββατο 13 Νοεμβρίου 2021
Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων (ΛΑΕΔ)
ΕΚΔΗΛΩΣΗ
Ημερίδα Στρατιωτικής Ιστορίας με Θέμα:
«Η Αξία της Μελέτης και της Διδασκαλίας
της Στρατιωτικής Ιστορίας στην Ελλάδα»

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

09:00 – 14:30

1η Ενότητα

09:15 – 11:25

Διάλειμμα

11:25 – 12:10

2η Ενότητα

12:10 – 14:40

Αμφιθέατρο Πολεμικού Μουσείου

ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Διημερίδα: «Η Ελλάδα Σήμερα,
200 Χρόνια μετά την Επανάσταση»

18:00 – 20:00

1η Ενότητα: «Διαμόρφωση του Νεοελληνικού Κράτους 18ος – 21ος
Αιώνας»

18:00 – 20:00

Κυριακή 14 Νοεμβρίου 2021
Αμφιθέατρο Πολεμικού Μουσείου
ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Διημερίδα: «Η Ελλάδα Σήμερα,
200 Χρόνια μετά την Επανάσταση»

09:30 – 13:45

2η Ενότητα: «Ηθικές και Πνευματικές Δυνάμεις στην
Πορεία Αναγέννησης του Έθνους»

09:30 – 11:30

Διάλειμμα

11:30 – 11:45

3η Ενότητα: «200 Χρόνια Ένοπλες Δυνάμεις»

11:45 – 13:45

Τελετή Λήξης Συνεδρίου

13:45 – 14:30

Απολογισμός Συνεδρίου

13:45 - 14:10

Απονομή Αναμνηστικών 2ης Πανελλήνιας Έκθεσης
Εικαστικών Τεχνών

14:10 – 14:30

Άπαντες οι προσερχόμενοι θα πρέπει να επιδεικνύουν, προς έλεγχο,
πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης. Η είσοδος και παραμονή στους χώρους των
εκδηλώσεων θα διέπεται από τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα.
Οι εκδηλώσεις του Συνεδρίου θα μεταδίδονται απευθείας (live streaming)
μέσω της ιστοσελίδας της ΕΑΑΣ (eaas.gr).

