Εορτάζει ο Άγιος Γεώργιος προστάτης του Στρατού ξηράς. Η μορφή του Αγίου
αποτυπώνεται στις πολεμικές μας Σημαίες και μακάρι ο Άγιος να σκέπει και
προστατεύει πάντα τον Ελληνικό Στρατό και όλα τα στελέχη του.

Ιδίως το φετινό Πάσχα ας τονώσουμε την πίστη μας, ας έχουμε την πεποίθηση ότι
ο ζωοδότης Χριστός θα φέρει την ειρήνη και την γαλήνη της Ανάστασης στις
ψυχές όλων, στην Πατρίδα μας, στον κόσμο όλο.

Ο ΣΕΑΝ Σερρών συμμετέχει επίσημα στην εθελοντική αιμοδοσία που οργανώνει ο
Δήμος Σερρών για την αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών που παρατηρούνται
λόγω του Κορονοϊού. Οι συνάδελφοι που θα προσέρχονται στην αιμοδοσία, θα
μπορούν να δίνουν αίμα υπέρ της τράπεζας αίματος του Συνδέσμου μας.

Προτρέπουμε τα μέλη του Συνδέσμου μας να προσέρχονται στο Γενικό Νοσοκομείο
Σερρών προκειμένου να δώσουν αίμα. Είναι πράξη έμπρακτης κοινωνικής
αλληλεγγύης και ευθύνης, αναγκαία λόγω των ελλείψεων που παρουσιάζονται από
την πανδημία του Κορονοιου. Τα μέλη μας μπορούν να αιμοδοτουν υπέρ της
τράπεζας αίματος του Συνδέσμου μας, ώστε να είναι ευχερέστερη η στήριξή τους
καθώς και των προσώπων του συγγενικού τους περιβάλλοντος, αν παραστεί
ανάγκη.

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Μέσα στις δύσκολες ώρες που βιώνει η Πατρίδα μας, καλούμαστε με την βοήθεια
του Θεού να προσφέρουμε στους συνανθρώπους μας, ιδιαίτερα μέσα στα πλαίσια
του ρόλου μας ως Εθελοντών της Πολιτικής Προστασίας .

Ως πρώτο βήμα , παρακαλούμε τα μέλη μας να λειτουργήσουν ως “Πυρήνες
Γειτονιάς” βάσει των ειδικότερων οδηγιών του εγχειριδίου ΕΦ-Κ2 /ΣΥΠΠΟ (βλ.
σελ. 15 ή στην ηλεκτρονική έκδοση στην 2η παράγραφο εδώ
http://syppo.seanserron.gr/3-genikes-odigies-leitourgias-to…)
εντοπίζοντας
μοναχικά ηλικιωμένα άτομα ή ΑΜΕΑ στην γειτονία τους ή το ευρύτερο περιβάλλον
τους, που δεν μπορούν αυτοεξυπηρετηθούν εύκολα ως προς τις βιοτικές τους
ανάγκες.
Κατόπιν θα αναφέρουν τις περιπτώσεις αυτές στην αρμόδια υπηρεσία του κάθε
Δήμου (για την Δήμο Σερρών η γραμμή Επικοινωνίας είναι 2321027300).
Οι Εφ.Αξκοί θα διευκρινίσουν προς τα άτομα αυτά:
ότι δεν θα έχουν οι ίδιοι ουδεμία οικονομική ανάμειξη σε ενδεχόμενη εξυπηρέτησή
τους.
να μην εμπιστεύονται τρίτους, που πιθανόν αποπειραθούν να τους εξαπατήσουν με
προσφορά διαφόρων υπηρεσιών. Σε τέτοια περίπτωση να ενημερώνουν την
Αστυνομία και τον Δήμο.
να διατηρούν την τηλεφωνική τους συσκευή μονίμως σε λειτουργική κατάσταση.
γενικότερα να λαμβάνουν όλα τα δυνατά μέτρα ασφαλείας και υγιεινής στα σπίτια
τους.

Οι Έλληνες Ενωμένοι και Πειθαρχημένοι δεν ηττηθηκαμε ποτέ. Με την βοήθεια
του Θεού μπορούμε και τώρα να τα καταφέρουμε. Φέτος δεν θα γιορτάσουμε την
Εθνική μας επέτειο με παρελάσεις, δοξολογίες και εορταστικές εκδηλώσεις,
μπορούμε όμως στην γεμάτη προκλήσεις και απειλές εποχή μας να χαλυβδωσουμε
το Εθνικό μας φρόνιμα, να ΥΨΏΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΣΗΜΑΊΕΣ, να πειθαρχουμε στις οδηγίες

του Κράτους. Μια με ΕΘΝΙΚΉ ΕΝΌΤΗΤΑ θα ξεπροβάλει από αυτήν την κρίση, με
την βοήθεια του Θεού θα εξέλθουμε περισσότερο δυνατοί.

Η ομάδα Πολιτικής Προστασίας του Συνδέσμου, προσπαθώντας να συμβάλει στην
καλύτερη ενημέρωση των συμπολιτών μας και στα μέτρα που λαμβάνονται για
την αποφυγή της διάδοσης του νέου κορονοιου ετοίμασε μια σειρά από
ενημερωτικές ετικέτες που θα επικολλούνται σε δημόσιους χώρους.

Στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων που λαμβάνονται για την αποφυγή της
μετάδοσης του Κορονοιου και δεδομένο ότι ο χώρος του γραφείου του Συνδέσμου
μας δεν ενδείκνυται για συναθροίσεις, αναστέλλεται η λειτουργία του γραφείου
του Συνδέσμου μας μέχρι νεωτέρας ανακοίνωσης. Για έκτακτες περιπτώσεις
μπορούν τα μέλη μας να επικοινωνούν τηλεφωνικώς (τηλ. 2321022057) ώστε να
εξυπηρετούνται εξατομικευμένα.

Βρισκόμαστε την ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε, ότι ο ΣΕΑΝ Σερρών
εντάχθηκε με Απόφαση του ΓΓΠΠ κ. Χαρδαλιά Ν. στο Μητρώο Εθελοντικών

Οργανώσεων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (ΑΜ 3/2020).
Είναι ο πρώτος Σύνδεσμος Εφέδρων Αξκών της Χώρας που εντάσσεται στο
Μητρώο αυτό και έχει σκοπό να συμβάλει στους Τομείς:
της επιτήρησης Δασικών Οικοσυστημάτων του Νομού μας κατά την αντιπυρική
περίοδο,
των ασυρμάτων τηλεπικοινωνιών Εκτάκτου Ανάγκης και
της παροχής βοήθειας στον πληθυσμό σε περιπτώσεις Εκτάκτων Αναγκών
Πολιτικής Προστασίας.
Καλούμε τα μέλη και τους φίλους του Συνδέσμου μας να συμβάλλουν με κάθε
τρόπο που μπορούν στην προσπάθεια αυτή.
Ιωάννης Χ. Ευστρατιάδης
ΕφΑνθλγος (ΦΠΖ)
Συντονιστής Εκτ. Αναγκών ΠΠ/ΣΥΠΠΟ- ΣΕΑΝ Σερρών

Με απόφαση του Δημάρχου Σερρών κ. Αλεξάνδρου Χρυσάφη αναβάλλεται η
προγραμματισμένη για την προσεχή Κυριακή 8 Μαρτίου, ημερίδα για την εποποιία
των Σερραίων του 19ου Συντάγματος Πεζικού στο ύψωμα 731. Η απόφαση ελήφθη
στο πλαίσιο των μέτρων για την αποφυγή εξάπλωσης του Κορονοιου. Ωστόσο η
προγραμματισμένη για την Κυριακή 11.00 πμ επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση
στεφάνων στον Ανδριάντα του Εμμανουήλ Παπά, θα πραγματοποιηθουν σύμφωνα
με το πρόγραμμα. Ακολούθως στο Δημαρχείο Σερρών ο Δήμαρχος, ο πρόεδρος του

Συνδέσμου μας και οι ομιλητές της αναβληθεισας ημερίδας κκ Ηλίας Κοτρίδης και
Γεώργιος Σούρλας θα παραχωρήσουν Συνέντευξη τύπου.

Λάβαμε το ακόλουθο ψήφισμα της ΑΠΟΕΑ, σχετικά με όσα τις τελευταίες ημέρες
εκτυλίσσονται στα σύνορά μας, το οποίο υιοθετούμε και δημοσιοποιουμε.

Τιμούμε τους ήρωες του παρελθόντος, εμπνεόμαστε από το παράδειγμά τους στην
σημερινή, γεμάτη προκλήσεις, εποχή μας.
Σας καλούμε όλους στην πολύ σημαντική επετειακή εκδήλωση για να τιμήσουμε
του Σερραίους μαχητές του 19ου Συντάγματος Πεζικού που φύλαξαν τις
Θερμοπύλες του υψώματος 731.

