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             Αγαπθτζσ/οι ςυνάδελφοι και φίλοι 

Με τθν παροφςα ανακοινϊνω τθν υποψθφιότθτά μου για 

το αξίωμα του Προζδρου τθσ Ζνωςθσ Αποςτράτων Αξκων 

Στρατοφ (ΕΑΑΣ). 

Πριν από περίπου ζξι (6) χρόνια το 2017 διεκδίκθςα για 

πρϊτθ φορά τθν κζςθ του μζλουσ του ΔΣ/ΕΑΑΣ, με αποκλειςτικό 

ςκοπό να υπθρετιςω τουσ ιδρυτικοφσ ςκοποφσ τθσ Ζνωςθσ μασ 

και τον ςυνάδελφο ανιδιοτελϊσ χωρίσ προςωπικι ατηζντα 

υςτερόβουλεσ επιδιϊξεισ και δεφτερεσ ςκζψεισ. 

Διεκδίκθςα με ςκζνοσ και αποφαςιςτικότθτα να μου δοκεί θ δυνατότθτα, να 

οικοδομιςουμε μαηί μια νζα Ζνωςθ Αποςτράτων, απαλλαγμζνθ από πακογζνειεσ και 

αγκυλϊςεισ του παρελκόντοσ, μια Ζνωςθ αυτόνομθ και διεκδικθτικι με ςχζδιο, όραμα 

προοπτικι και αγωνιςτικι διάκεςθ, για τθν επιμζλεια των ςυμφερόντων των μελϊν τθσ! 

Τα χρόνια αυτά πορεφτθκα με αποκλειςτικό γνϊμονα το ςυλλογικό ςυμφζρον μασ και 

με μόνθ ζγνοια να μθν προδϊςω τθν εμπιςτοςφνθ ςασ. Επεδίωξα μάλιςτα να τθ κεμελιϊςω 

ςε ςτζρεεσ βάςεισ, να τθν επεκτείνω, με κακθμερινι δουλειά και ζργο, με ακεραιότθτα 

ανιδιοτζλεια και προςωπικζσ κυςίεσ, εντόσ και εκτόσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του 

Συλλόγου μασ.  

Σιμερα για εμάσ μιλοφν πλζον όχι μόνο τα λόγια μασ αλλά και τα πεπραγμζνα μασ. 

Στθν αντίπερα όχκθ, χωρίσ να παραγνωρίηουμε τα κετικά βιματα που ζγιναν, 

αποφάςεισ και ενζργειεσ που ζγιναν αργά αντιλθπτζσ μασ πλιγωςαν όλουσ! 

Αναλαμβάνω πλιρωσ τθν ςυλλογικι ευκφνθ που μου αναλογεί και παράλλθλα από 

τθν πρϊτθ ςτιγμι που το κατάλαβα, δραςτθριοποιικθκα αποτελεςματικά για τθν 

αποκατάςταςθ τθσ μεγάλθσ αδικίασ που ζγινε, ςτθν πλάτθ τθσ κοινωνικισ μασ ομάδασ. 

Με αυτζσ τισ ςφντομεσ ςκζψεισ, ηθτϊ και πάλι να με εμπιςτευτείτε. 

- Για μια ςφγχρονθ ΕΑΑΣ, με ςοβαρι και αποτελεςματικι εκπροςϊπθςθ, χωρίσ 

δεφτερεσ ςκζψεισ και εξαρτιςεισ. 

- Για διαφάνεια ιςότιμθ αντιμετϊπιςθ των μελϊν με κοινωνικό πρόςωπο και 

αλλθλεγγφθ. 

- Για ςοβαρι – διεκδικθτικι αντιμετϊπιςθ των ςοβαρϊν προβλθμάτων που μασ 

απαςχολοφν, με ςχζδιο, όραμα και προοπτικι!  

                                                                                Με Σεβαςμό , Εκτίμθςθ και Αγάπθ 
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