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26 Ιαν.’19. Κοπή Βασιλόπιτας Παρατήματος ΕΑΑΣ Ξάνθης– Βραβεύσεις

Το Σάββατο, 26 Ιαν. 2019, τηρώντας το πατροπαράδοτο έθιμο
πραγματοποιήθηκε στη ΛΑΦΞ η κοπή της βασιλόπιτας του Παραρτήματος ΕΑΑΣ
Ξάνθης, με συμμετοχή 110 μελών μας και φίλων.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους, ο Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης Ξάνθης και Περιθεωρίου κκ. Παντελεήμων, ο Αντιπεριφερειάρχης
κ. Κωνσταντίνος Ζαγναφέρη, ο Δήμαρχος Ξάνθης κ. Χαράλαμπος
Δημαρχόπουλος και ο Ταξίαρχος Γεώργιος- Αλέξανδρος Γκούσιος, ως
εκπρόσωπος του Στρατηγού Διοικητή του Δ’Σ. Στρατού.
Ο Πρόεδρος του Παραρτήματος, αφού καλωσόρισε και ευχαρίστησε τους
προσελθόντες, ευχήθηκε για το καλό του Νέου χρόνου και αναφέρθηκε στην
επιλογή του πρώην Διοικητή του Δ’ΣΣ Αντιστρατήγου κ.Γεωργίου Καμπά στη
θέση του Αρχηγού ΓΕΣ και του ευχήθηκε καλή επιτυχία στα νέα του καθήκοντα.
Στη συνέχεια αναφέρθηκε στα γεγονότα του 2019, που ήδη άρχισαν ή
δρομολογήθηκαν σε Εθνικό επίπεδο και προγραμματίστηκαν από το Παράρτημα
ΕΑΑΣ Ξάνθης.
Συγκεκριμένα ευχαρίστησε όσους από την Ξάνθη αλλά και από όλη την
Ελλάδα συμμετείχαν στο Συλλαλητήριο στην Αθήνα στις 20 Ιαν.2019, για να
εκφράσουν την αντίθεσή τους στην ‘’ προδοτική’’ Συμφωνία των Πρεσπών, όπως
αυτή χαρακτηρίστηκε από την πλειοψηφία του Ελληνικού λαού, ενώ ταυτόχρονα
καυτηρίασε την στάση των 153 Βουλευτές που ψήφισαν θετικά, συνηγορώντας
έτσι στο ξεπούλημα της Ιστορίας, γλώσσας και του Πολιτισμού της Μακεδονίας
μας.
Η εκδήλωση συνδυάστηκε, με τη βράβευση των 6 αριστούχων μαθητών Β’
και Γ΄ Λυκείου της περσινής χρονιάς. Τους εκφράστηκαν τα συγχαρητήρια όλων για
την επιτυχία τους. Στη συνέχεια τους επιδόθηκε, από τους επισήμους και το Τοπικό
Συμβούλιο, το ‘’Βραβείο Προόδου της ΕΑΑΣ’’, για τις άριστες επιδόσεις τους .
Τιμήθηκε επίσης με την επίδοση της τιμητικής πλακέτας της ΕΑΑΣ, το
μέλος του Παραρτήματος, Ανχης ε.α. Βασίλειος Καραπάζογλου, για την ενεργό και
διαρκή εθελοντική συμμετοχή του σε όλες τις δραστηριότητες και τις υποχρεώσεις του
Παραρτήματος, παρά το προχωρημένο της ηλικίας του.
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Ο Πρόεδρος του Παραρτήματος αναφέρθηκε επιγραμματικά στις
σημαντικές δραστηριότητες του 2019 και ειδικότερα στους Εκκλησιασμούς σε
ι.ν.στα Πομακοχώρια και στις εκδρομές.
Οι τυχεροί της βραδιάς που ‘’έτυχαν τα φλουρί’’, ήταν:

Ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ- Ξανθης, κ. Κωνσταντίνος
Ζαγναφέρης στη μεγάλη βασιλόπιτα, στον οποίο ευχόμαστε πάντα τύχη και
επιτυχία στο έργο του.

Ο Τχης ε.α. Χρήστος Κουκάκης, στα ατομικά
βασιλοπιτάκια, με δώρο μια ασημένια εικόνα, προσφορά της κόρης του μέλους
μας Διαμαντή Μπούκουρα.

Ο Λοχαγός ε.α κ. Αριστείδης Κασαπίδης, σε κλήρωση
που έγινε με δώρο ένα μοντέρνο γυναικείο κόσμημα (βραχιόλι).
Ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, μετά την κοπή της
Βασιλόπιτας, σχολίασε καταρχάς την επιλογή του Αντγου Καμπά Γεωργίου, στη
θέση του Α/ΓΕΣ, ενώ στη συνέχεια απεύθυνε χαιρετισμό προς όλους και
εξέφρασε τα συγχαρητήρια του στους αριστούχους μαθητές και τους γονείς τους,
καθώς και στο Παράρτημα και για το έργο του, όπως και τους άλλους αναδόχους.
.
Επακολούθησε, μουσικοχορευτική βραδιά, με μουσική και τραγούδια της
Στρ. Μουσικής, στην οποία αποδείχτηκε η δεινότητα των μελών μας σε
παραδοσιακούς Ελληνικούς/ξένους χορούς. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με
επιτυχία λίγο μετά τα μεσάνυχτα, αφού προηγουμένως τραγουδήσαμε όλοι μαζί
με συγκίνηση, το στρατιωτικό άσμα ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ.
Ευχαριστούμε, το Δ’ Σ Στρατού, όπως και το προσωπικό της ΛΑΦΞ και της
Στρ. Μουσικής, για τη συνδρομή τους στην επιτυχία της εκδήλωσης, όπως και το
ΔΣ/ΕΑΑΣ για την υποστήριξη και την οικονομική ενίσχυση της δραστηριότητας.
Εκτενές
φωτορεπορτάζ
www.eaasxanthis.gr.
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