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Αγαπητοί εν αποστρατεία συνάδελφοι της Π.Α., αγαπητά μέλη της Ένωσης 

των εκλιπόντων συναδέλφων, επικοινωνώ μαζί σας για να σας γνωρίσω ότι 

στις εκλογές τις 25 Νοε. 2018 για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ της Ε.Α.Α.Α. θα 
είμαι υποψήφιος  για την θέση του Πρόεδρου. 
  
Στην εκλογική διαδικασία κατέρχομαι  χωρίς ομάδα, όπως η νομοθεσία της 
Ε.Α.Α.Α καθορίζει. Εσείς δε, κατά την κρίση σας θα πρέπει να επιλέξετε από 
αυτούς, που είναι υποψήφιοι, τους καλύτερους και τους ικανότερους, 
αυτούς  που έχουν τις γνώσεις και τις εμπειρίες. 
  
Στις προσεχείς εκλογές πρέπει να πυκνώσουμε τις τάξεις της Ε.Α.Α.Α, με 
νεότερους συναδέλφους, οι οποίοι με τις γνώσεις τους στις νέες τεχνολογίες, 
μπορούν να προσφέρουν πολλά και να οδηγήσουμε την Ένωση σε νέους 
ορίζοντες, το οποίο είναι και το ζητούμενο. 
  
Η Συμμετοχή στις εκλογές πρέπει να είναι εντυπωσιακή, γιατί απ' αυτήν 
καθορίζεται και η στάση των αρμοδίων, άλλο να ψηφίζουν 5.000 και άλλο 
45.000. Ως προς τούτο ευελπιστώ και εύχομαι η συμμετοχή να είναι 
εντυπωσιακή, πράγμα που θα καταστήσει την Ε.Α.Α.Α, θεματοφύλακα των 
συμφερόντων μας, και θα την κάνει ποιο ΔΥΝΑΜΙΚΗ και ΔΙΕΚΔΙΚΗΤΙΚΗ. 
  
Συμμερίζομαι τις ανησυχίες των συναδέλφων, οι οποίοι με το αιτιολογικό ότι η 
Ε.Α.Α.Α δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες τους, ίδρυσαν με απόφαση του 
Πρωτοδικείου σωματεία με διάφορους τίτλους, τους προτρέπω όμως να 
συστρατευθούν μαζί μας για να κάνουμε την Ένωση πιο δυνατή πιο 
αποτελεσματική στις διεκδικήσεις της όπου και όποτε απαιτείται Η 
πολυδιάσπαση αποδυναμώνει την φωνή της Ένωσης, η οποία πρέπει να είναι 
ΙΣΧΥΡΗ και ΔΥΝΑΜΙΚΗ. 
  
 Αγαπητοί συνάδελφοι, το αποτέλεσμα των εκλογών πρέπει να προκαλέσει 
ιδιαίτερη ανησυχία στους ιθύνοντες, να είναι εντυπωσιακό από πλευράς 
συμμετοχής και προϊόν ελεύθερης βούλησης, καθόσον η ένωση είναι πέρα και 
πάνω από τα κόμματα και όχι προϊόν συμφωνίας ή συναλλαγής. ΟΧΙ 
ΕΦΗΣΥΧΑΣΜΟΣ ΑΛΛΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

  
Τέλος, στην διαδικασία των εκλογών, και εφόσον εκτιμάτε ότι θα μπορέσω να 
ανταποκριθώ στο σκοπό ίδρυσης της Ένωσης και στις προσδοκίες σας,  ζητώ 
την υποστήριξή σας  και σας προτρέπω να ψηφίσετε, κατά την κρίση σας τους 
καλύτερους και εφόσον εκλεγώ Πρόεδρος υπόσχομαι την αγαστή συνεργασία 
με όλα τα νεοεκλεγέντα μέλη του Δ.Σ 

  
ΥΓ Αναλυτικά θέσεις μου θα γνωστοποιηθούν μετά 20 Οκτ. 2018. 
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