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Με την ενθάρρυνση και την προτροπή σας έθεσα υποψηφιότητα 
για την θέση του Αντιπροέδρου πριν τρία χρόνια προκειμένου να 
υπηρετήσω τα κοινά της ΕΝΩΣΗΣ .Η εμπιστοσύνη σας εκφράστηκε με την 
ψήφο σας και με εκλέξατε Αντιπρόεδρο της ΕΝΩΣΗΣ μας. Αυτό 
αποτέλεσε για εμένα ύψιστη τιμή και εργάσθηκα όλο αυτό το διάστημα 
με γνώμονα το κοινό καλό των μελών μας . Η εμπειρία μου και η γνώση 
από την θητεία μου στη θέση του Αντιπροέδρου και η αναγνώριση του 
έργου και των προσπαθειών μου από τα μέλη μας με οδηγούν να θέσω 
υποψηφιότητα για τη θέση του Προέδρου της ΕΝΩΣΗΣ μας πιστεύοντας 
ότι μπορώ να υπηρετήσω αυτό το σκοπό με συνέπεια και αίσθημα 
ευθύνης. 

Ζητούμενο για όλους μας είναι μια αποτελεσματική ΕΝΩΣΗ 

επικεντρωμένη στους στόχους που έχουν ανάγκη τα μέλη μας. Μια 

ισχυρή ΕΝΩΣΗ ικανή να ανταποκριθεί στις ανάγκες των μελών της. Όλοι 

μας έχουμε εύλογες προσδοκίες για περισσότερη αποτελεσματικότητα 

και αγωνιστικότητα. 

Σήμερα ο αναπροσδιορισμός , ο επανασχεδιασμός και η 

επαναθεσμοθέτηση των λειτουργιών και των αρμοδιοτήτων της ΕΝΩΣΗΣ 

αποτελούν αναγκαιότητα. Απαιτείται η ανάλογη θεσμική προσαρμογή 

και εκείνες οι νομοθετικές ρυθμίσεις που θωρακίζουν την αυτονομία 

και τη λειτουργικότητα της. Υποχρεούμαστε πλέον να ανταποκριθούμε 

απόλυτα στις απαιτήσεις της συναδελφικότητας και της αλληλεγγύης. 

Μας το επιβάλλουν η δυναμική των μελών μας , οι προοπτικές της 

συνοχής μας και η ανάπτυξη μιας αποτελεσματικής ΕΝΩΣΗΣ. 

Η ΕΝΩΣΗ του μέλλοντος χρειάζεται μια σύγχρονη διοίκηση και τη 

λήψη πρωτοπόρων αποφάσεων. Αποφασίσαμε όλοι μαζί ότι το όραμα 

της ΕΝΩΣΗΣ για πρόοδο και ανάπτυξη θα περνά μέσα από τα μέλη της , 

τα Παραρτήματα και το Διοικητικό Συμβούλιο. Όλοι μας είμαστε έτοιμοι 

να εργαστούμε με αποφασιστικότητα και εντιμότητα με δυναμική και 

αυτοπεποίθηση  για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια ΙΣΧΥΡΗ 

ΕΝΩΣΗ. 

Θα αγωνιστώ με όλες μου τις δυνάμεις για την πρόοδο , την 

ενότητα και την προάσπιση όλων των δικαιωμάτων των μελών μας  . Η 

ισότητα , η δικαιοσύνη , η συνεργασία , η εντιμότητα και η 
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δυναμικότητα θα μας οδηγήσουν σε μια προοδευτική κατεύθυνση 

προκειμένου να επιτύχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα. 

Εκτιμώ ότι πολλά από τα ζητήματα γύρω από τα οποία 

περιστρέφεται η ανάλυση μου και οι θέσεις μου (νομικό πλαίσιο, ίσα 

δικαιώματα μελών Ένωσης, ενότητα και αλληλεγγύη) περισσότερο 

ανοίγουν τη συζήτηση (και ορθώς) και λιγότερο την εξαντλούν. Αυτό 

εξάλλου είναι και το πρόσταγμα των μελών μας για έναν διαρκή και 

επωφελή διάλογο. Έχω πλήρη επίγνωση του γεγονότος ότι οι 

προκλήσεις για την Ένωση μας είναι πολλές. Το κεκτημένο της Ένωσης 

μας ως Ν.Π.Δ.Δ. από μόνο του δεν αρκεί για να μπορέσουμε να είμαστε 

ελπιδοφόροι προς όλα τα μέλη μας. 

Η ετερότητα της σύνθεσης  των μελών της Ένωσης μας δεν 

αποτελεί εμπόδιο αλλά μία πρόκληση για την ανάπτυξη της Ένωσης μας 

και τον συγκερασμό πολλών και διαφορετικών απόψεων. Δεν ωφελούν 

σήμερα υποκριτικές διαχειριστικές διακηρύξεις: απαιτείται μια καθαρή 

πρόταση για ενότητα και δημιουργία. Αυτός είναι ο σκοπός μας, αυτό 

είναι το όραμα μου. 

Πάντοτε υπάρχουν δύο αντίρροπες τάσεις. Προς τη μία κινείται η 

απόλυτη ισότητα και προς την άλλη ο διαχωρισμός και τα οφίτσια. Στην 

εποχή μας θεωρώ εντελώς απαραίτητο να επικρατήσουν οι ενωτικές 

διαθέσεις και να εμπεδωθεί σε όλους μας η παραδοχή και η αρχή της 

ισότητας και της ισονομίας.  

Η δημοκρατία αντικειμενικά οριζόμενη μπορεί να νοηθεί ως 

ΕΝΩΣΗ και να εκτιμηθεί με κριτήριο τη βαθμίδα άσκησης ελέγχου επί της 

εξουσίας από  το Σώμα των μελών μας. Όσο πιο κοντά βρίσκονται η 

Διοίκηση της Ένωσης και η κοινωνία των μελών μας, τόσο περισσότερη 

δημοκρατία και αποτελεσματικότητα έχουμε. Και ακόμη πιο σημαντικό: 

όσο περισσότερο εισρέει ο πνευματικός κόσμος των μελών μας στο 

γίγνεσθαι της Ένωσης μας, τόσο περισσότερο αληθινή είναι η 

Δημοκρατία της Ένωσης μας. 

Τα μέλη μας αξιώνουν και ορθώς να είναι κυρίαρχοι και εντολείς 

και αγωνίζονται για αυτό. Σκοπός μας πρέπει να είναι η εγγύτερη σχέση 

Διοίκησης και μελών. 
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 Είναι πλέον βέβαιο ότι ένας μεγάλης εμβέλειας δημοκρατικός 

σχηματισμός βούλησης, όπως η  Ένωση μας, θα πρέπει να προχωρήσει 

σε αλλαγές και να αποτελέσει μια διευρυμένη βάση αλληλεγγύης. 

 Πιστεύω ότι, λόγω των τωρινών συνθηκών που έχουν προκύψει 

από την ανάπτυξη της κοινωνίας, είμαστε πλέον διατεθειμένοι να δούμε 

πιο αντικειμενικά και αμερόληπτα την πορεία της ΕΝΩΣΗΣ μας. 

Προσεγγίζοντας υπάρχουσες προσπάθειες, είναι σίγουρα αδύνατο να 

κάνουμε έναν αντιπροσωπευτικό απολογισμό που θα μπορεί με 

βεβαιότητα να ισχυριστεί ότι εκτιμά συνολικά τη σχετική σημασία ή την 

επικράτηση διαφόρων τάσεων ή ροπών.  

 

 Απαιτούνται  Αρχές, που να μας οδηγούν σε έναν καινούργιο και 

χωρίς προηγούμενο ορισμό της ΕΝΩΣΗΣ μας. Η ΕΝΩΣΗ μας κορυφαίο 

επίτευγμα της δημοκρατικής βούλησης της κοινωνίας μας, δεν μπορεί 

να συναντήσει την ιστορική της ολοκλήρωση χωρίς την ισότιμη 

συμμετοχή όλων μας. Ζητούμενο είναι η πράξη της δημιουργίας από 

την ΕΝΩΣΗ μας , που απαιτεί ενθουσιασμό στον καθορισμό μιας 

διάθεσης για δράση στο πεδίο της λειτουργίας της. 

 Στο παρόν και το άμεσο μέλλον η ΕΝΩΣΗ μας έχει να αναμετρηθεί 

με τις δυνάμεις εκείνες που επιδιώκουν να περιορίσουν ακόμα 

περισσότερο τα δικαιώματα της ΕΝΩΣΗΣ μας και των μελών της. Δεν 

αρκεί να αποκρούσουμε αυτές τις επιδιώξεις. Χρειάζεται πολύ 

περισσότερο : να ανακτηθούν δικαιώματα. Από τη μεριά της ΕΝΩΣΗΣ 

μας χρειάζεται στοχευμένη στρατηγική για την υπεράσπιση των 

δικαιωμάτων μας που είναι αδιαπραγμάτευτος στόχος. 

 Οι προγραμματικές μας επεξεργασίες πρέπει να συμβάλουν 

ουσιαστικά στην διαμόρφωση της  Ένωσης μας στο σύγχρονο περιβάλλον 

και να αναδεικνύουν τις προσδοκίες των μελών μας για ένα καλύτερο 

αύριο. Πρέπει να υψώσουμε ασπίδα προστασίας απέναντι στην 

κοινωνική κρίση. Να μην υπάρχει κανένα μέλος μας  χωρίς στήριξη για 

την επιβίωση του. Η Ένωση  μας να γίνει ουσιαστικά και ένας φορέας 

κοινωνικής αλληλεγγύης των μελών μας. 

 Πρέπει να αλλάξουμε ριζικά τον τρόπο λειτουργίας  της  Ένωσης 

μας σε επίπεδο κεντρικής Ένωσης και Παραρτημάτων της,  
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καθιερώνοντας επιπρόσθετες  διαδικασίες αποκέντρωσης , διαφάνειας  

και αξιοκρατίας.  Να επανεξετάσουμε την διοικητική δομή στο κεντρικό 

και περιφερειακό επίπεδο και να εξασφαλίσουμε  τους πόρους για την 

άσκηση του ρόλου της Κεντρικής Ένωσης και των Παραρτημάτων μας.  Τα 

Παραρτήματά μας αποτελούν τον πυρήνα της ΕΝΩΣΗΣ μας και πρέπει 

να τους ανατεθεί να επιτελέσουν μεγαλύτερο έργο προς  όφελος των 

μελών μας. Προβάλλουμε  την ανάγκη να διεκδικούμε με την προσφορά 

όλων μας  την διαφύλαξη των δικαιωμάτων των μελών μας. Για αυτό 

πρέπει  οι επιδιώξεις της  ΕΝΩΣΗΣ μας να γίνουν κτήμα όλων των μελών 

μας και να γίνει κατανοητή από όλους μας  η ανάγκη της ενότητας και  

της  ενωτικής δράσης μας. 

 Επιδιώκουμε να συμπυκνώσουμε από την σκοπιά της ΕΝΩΣΗΣ μας 

τα αιτήματα και τις  διεκδικήσεις των μελών μας. Καλούμε ΟΛΟΥΣ μας 

σε μια προσπάθεια για μια μεγάλη ενωτική αλλαγή για την διεύρηνση 

και αποκέντρωση της  ΕΝΩΣΗΣ μας και  των θεσμών συμμετοχής ώστε 

να επιτύχουμε μια ποιοτικά ανώτερη κινητοποίηση και  πρωτοβουλία 

των μελών μας. Τίποτα δεν μπορεί να προχωρήσει μόνο με την λογική 

της ανάθεσης, απαιτείται η ενεργός συμμετοχή ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ 

ΜΑΣ. 

Συγκεκριμένα οι βασικές μου δεσμεύσεις είναι: 

  ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΟΤΙΜΙΑ – ΙΣΟΝΟΜΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ  

 ΘΕΣΜΙΚΗ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ . ΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΚΥΤΤΑΡΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΚΕΙ ΧΤΥΠΑΕΙ Η 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ  

 ΚΑΝΕΝΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ-ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΤΟΥ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ  

 ΠΛΗΡΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

  ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ 

ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ 

ΤΟΥ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ. 
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  ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΩΝ 

ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 

.  Η ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ  

 Η ΕΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ 

ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΤΗΣ Π.Α ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΠΛΗΡΗ 

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ. 

    Με εκτίμηση, Υπτχος (Ε.Α) ε.α.  

  Παύλος Χρήστου Υποψήφιος Πρόεδρος Ε.Α.Α.Α. 


