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ΕΚΔΟΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ  

                                                                                        
                                                                                                               11 Νοεμβρίου 2020 

 

Αξιότιμοι και Αγαπητοί Συνάδελφοι, Φίλοι και Μέλη του Σ.Α.Σ.Ι. 
 
 Γνωστοποιείται ότι, στα μέσα του περασμένου καλοκαιριού, εκδόθηκε και  
κυκλοφόρησε το βιβλίο «ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ» με συγγραφέα τον 
Επίτιμο Αρχηγό Στόλου, Αντιναύαρχο ΠΝ Γρηγόριο Δεμέστιχα, από τον ιστορικό εκδοτικό 
οίκο «ΚΑΣΤΑΛΙΑ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Το βιβλίο, το οποίο έχει επίσημη τιμή καταλόγου 13 €, πωλείται ήδη από πολλά 
γνωστά βιβλιοπωλεία με έκπτωση 10%, ήτοι στην τιμή των 11,70 €, ενώ για κατ’ οίκον 
αποστολή με αντικαταβολή οι τιμές διαμορφώνονται σε όλα τα βιβλιοπωλεία, από15,20 € 
έως 17,20 €. 
 
  Παρά ταύτα, ο εκδοτικός οίκος «ΚΑΣΤΑΛΙΑ», γνωρίζοντας και αναγνωρίζοντας το 
έργο και την προσφορά των Ε.Δ. στον τομέα της Άμυνας και Ασφάλειας της Χώρας, αλλά 
και σε εκείνον της αντιμετώπισης κοινωνικών - ανθρωπιστικών αντιξοοτήτων και 
δυσκολιών, προσφέρει το βιβλίο στην τιμή των 10 € για προμήθεια με προσωπική 
παραλαβή από τα γραφεία του οίκου (για Στελέχη – Οικογένειες και Φίλους του ΣΑΣΙ) ή 
στην τιμή των 14 € με αντικαταβολή (παράδοση οίκοι, εντός της Χώρας).  
 
 Το περιεχόμενο του βιβλίου παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον διότι η διαμόρφωση 
Εθνικής Στρατηγικής μακράς εμβέλειας, αποτελεί κατ’ ουσία εθνική ανάγκη και 
αναμφισβήτητη κοινωνική επιταγή. Πρέπει δε μια τέτοια στρατηγική να ανταποκρίνεται όχι 
μόνο στα συμφέροντα και τις ιστορικές αλήθειες, παραδόσεις και καταβολές του Κράτους 
και κατ’ επέκταση του Έθνους, αλλά να απηχεί παράλληλα το εθνικό όραμα άμυνας και 
ασφάλειας με πολιτικούς μόνο στόχους, βασισμένους στο Διεθνές Δίκαιο και τις 
Γεωστρατηγικές αλληλεπιδράσεις και όχι με κομματικές βλέψεις και γραμμές.  
 



 Λόγω του lockdown της τρέχουσας περιόδου, για την αμεσότερη κάλυψη των 
επιθυμιών με κατ’ οίκον παράδοση εντός της Χώρας και με αντικαταβολή 14 €, 
παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι, να αποστείλουν τις επιθυμίες αγοράς του βιβλίου στον 
Γραμματέα του Συνδέσμου Απτχο (Ι) ε.α. Κοσμά Βούρη (e-mail:  vourisfam@yahoo.gr, 
τηλ. (VPN): 6983500004), μέχρι 30 Νοεμβρίου 2020, προκειμένου στη συνέχεια 
τοποθετηθεί από τον ίδιο ομαδική παραγγελία. 
 
 Στο αίτημα προς τον Γραμματέα, για την κατ’ οίκον διανομή του βιβλίου, είναι 
απαραίτητο όπως οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν το ονοματεπώνυμό τους, τον αριθμό των 
βιβλίων που επιθυμούν να παραλάβουν και την διεύθυνση κατοικίας (οδός, αριθμός, 
περιοχή, Τ.Κ., Πόλη). 
 
 Μετά την άρση των περιορισμών κυκλοφορίας, οι ενδιαφερόμενοι Συνάδελφοι και 
Φίλοι του Συνδέσμου που επιθυμούν αγορά του βιβλίου με το αντίτιμο των 10 €, μπορούν 
να επισκέπτονται τα γραφεία του οίκου «ΚΑΣΤΑΛΙΑ», Σταδίου 33, Αθήνα, Τ.Κ. 105 59 (1ος 
όροφος, αρ. γραφείου 2), από Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 10:00 με 15:00 (για 
σκοπούς προ-επικοινωνίας: τηλ. σταθ. 210 / 3215280 – 3247945  ή κιν. 6944618802). 
 
 Ο Σύνδεσμος Αποφοίτων Σχολής Ικάρων θεωρεί το βιβλίο ως ένα πόνημα 
ξεχωριστής σημασίας, το οποίο εκτός από την άντληση της γνώσης και της εμπειρίας του 
συγγραφέα που προσφέρει στον αναγνώστη, αποτελεί παράλληλα εφαλτήριο για 
περαιτέρω εποικοδομητικό προβληματισμό, σκέψη και δημιουργία καινοτόμων προτάσεων 
που θα μπορούσαν να προωθηθούν στα θεσμικά όργανα σχεδιασμού και λήψης 
αποφάσεων, μέσω του Δ.Σ. 
 
 
 
Εκ του ΔΣ/ΣΑΣΙ/"ΙΚΑΡΟΣ" 
 
 
ΥΓ.    

Το Δελτίο Τύπου που έχει αποσταλεί από τον εκδοτικό οίκο «ΚΑΣΤΑΛΙΑ», επισυνάπτεται στο e-mail με το 
οποίο προωθείται η ανακοίνωση. 

 
 
 


