Παρουσίαση Θέσεων
Yπτχου (ΕΑ) εα Γεωργίου Καραδήμα
Υποψηφίου Προέδρου-Αντιπροέδρου ΔΣ ΕΑΑΑ
Αγαπητοί συνάδελφοι της Π.Α και ορφανικές οικογένειες των εκλιπόντων
συναδέλφων, μέλη της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας (Ε.Α.Α.Α.).
Στις επερχόμενες αρχαιρεσίες της 25ης Νοε. 2018 για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ.
της Ένωσης έχω θέσει υποψηφιότητα διεκδικώντας την προεδρία ή την αντιπροεδρία
της.
Έχω μελετήσει και έχω συνεργαστεί το τελευταίο διάστημα με ενώσεις των
αποστράτων άλλων χωρών και γνωρίζω τι πρέπει να αλλάξει για να γίνει η
Ένωση μας δυνατή –ενιαία και η οποία θα δρομολογεί τις εξελίξεις και δεν θα
σέρνεται πίσω από αυτές
Πρέπει εμείς όλοι μαζί να πάρουμε τις τύχες μας στα χέρια μας και παρακάμπτοντας
κάθε εμπόδιο και σκοπιμότητα, να χαράξουμε μαζί σταθερή και αταλάντευτη πορεία
προς τα εμπρός.
Θέλω, γνωρίζω και μπορώ να δώσω το έναυσμα αυτό για μια νέα αρχή. Για μια
Ε.Α.Α.Α. Δυνατή, Αξιοσέβαστη, Αποτελεσματική και Ανταποδοτική προς τα μέλη της,
που τόσο έχουν πληγεί βάναυσα από τις άδικες και δυσβάστακτες εις βάρος μας
πολιτικές. Η Ε.Α.Α.Α. διαθέτει αστείρευτες δυνατότητες όταν αυτές χρησιμοποιηθούν
σωστά και αποτελεσματικά.
Η Πατρίδα μας διέρχεται μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο τόσο στα Εθνικά θέματα, όσο
και στην κοινωνική και την οικονομική της κατάσταση. Όλοι μας πικραθήκαμε και
πληγήκαμε οικονομικά από όλους όσους μας υποσχέθηκαν , μας χτύπησαν φιλικά
στην πλάτη και τελικά αδιαφόρησαν.
Πιστεύοντας στο ανθρώπινο δυναμικό της ΕΑΑΑ αλλά και με τη συνεργασία όλων
των άλλων ομοσπονδιών, συλλόγων και σωματείων που δραστηριοποιούνται στο
χώρο μας, την οποία διακαώς θα επιδιώξω, είμαι πεπεισμένος ότι μπορούμε ΜΑΖΙ να
πετύχουμε και να αλλάξουμε πολλά.
Με τη δύναμη της ψήφου σας , υπόσχομαι μεταξύ των άλλων ένα σκληρό αγώνα σε
συνεργασία και με τις άλλες ενώσεις των Αποστράτων για:
1.

Νομοθετικές αλλαγές σύμφωνα με τα ξένα πρότυπα

2.
Ενεργή συμμέτοχή των Παραρτημάτων στη διαμόρφωση σημαντικών
θέσεων της ΕΑΑΑ.
3.
Συνεδριάσεις όσον το επιτρέπουν οι συνθήκες ανά περιφέρεια ώστε να
υπάρχει συντονισμός και να επιλύονται δυναμικά όλα τα προβλήματα σε ενιαία
κατά το δυνατόν βάση,
4.
Αγαστή συνεργασία με τους Συλλόγους Αποφοίτων Σχολών της ΠΑ για
θέματα κοινού ενδιαφέροντος με κοινές δράσεις όπου απαιτείται.

5.
Θέσπιση ετήσιων στόχων οι οποίον θα πρέπει να είναι εφικτοί, μετρήσιμοι
και μέσα σε οικονομικά πλαίσια.
6
Θέσπιση διαδικασίας προσβασιμότητας όλων των μελών της ΕΑΑΑ στα
πρακτικά και στις αποφάσεις του ΔΣ..
7.
Την επανεξέταση ως προς την αύξηση των θέσεων παραθερισμού στα ΚΕΔΑ
καθώς και την πίεση προς την Ηγεσία της ΠΑ για τη δημιουργία Μονάδας Φροντίδας
Ηλικιωμένων
8.
Την παραχώρηση δύο δωματίων στο 251 ΓΝΑ όταν νοσηλεύονται δικοί
μας άνθρωποι.
9.
Επανεξέταση της έκδοσης εφημερίδας «Ηχώ των Αιθέρων», ώστε να
αποτελέσει ένα χρηστικό μέσο επικοινωνίας είτε σε ηλεκτρονική, είτε σε έντυπη
μορφή , είτε σε συνδυασμό και των δύο.
10.

Δυναμική παρουσία της ΕΑΑΑ στην ευρύτερη ελληνική κοινωνία.

11.
μας.

Κατάργηση των ρατσιστικών ηλικιακών κριτηρίων για τη συνταξιοδότηση

12.

Θεσμοθέτηση της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας και επιστολικής ψήφου.

13.
Ενεργή συμμετοχή των μελών της Ένωσης σε δραστηριότητες και τομείς
ενδιαφέροντος, με εκμετάλλευση του γνωστικού τους πεδίου και των εμπειριών
τους.
14.
Άμεσες ενέργειες με συναρμόδιους φορείς
επαγγελματικών δικαιωμάτων σε όποιο επίπεδο αναλογεί

για

αναγνώριση

15.

Ίδρυση και οργάνωση γραφείο Τύπου

16.

Οργάνωση γραφείου Νομικών Υποθέσεων επί μονίμου βάσεως.

17.

Συνεργασία με στρατιωτικούς οργανισμούς και ενώσεις εξωτερικού.

18.
Προτεραιότητα εξέτασης και περίθαλψης των δικαιούχων στο 251 ΓΝΑ με
ανώτατο όριο αναμονής τις 10 ημέρες..
Σκοπός και στόχος μου είναι στις 25 Νοε 2018 να αλλάξουμε σελίδα, χωρίς τις
παθογένειες - αγκυλώσεις προσβλέποντας να αγωνισθούμε όλοι ΜΑΖΙ για το
κοινό μας καλό. και προσδοκώντας σε ένα καλύτερο αύριο, Η ενότητα όλων των
Μελών και ουδεμία διάκριση μεταξύ μας ανεξαρτήτως προελεύσεως, με σκοπό τη
μεγιστοποίηση της Ισχύος της Ε.Α.Α.Α.
Αγαπητοί Συνάδελφοι στο δύσκολο και επίπονο αγώνα που έχουμε μπροστά
μας, σας καλώ να στηρίξετε την υποψηφιότητα μου στις επερχόμενες εκλογές της
25ης Νοε. 2018 για τη θέση του Προέδρου ή Αντιπροέδρου, ώστε να μου δώσετε

τη δύναμη , τη δυνατότητα να αγωνισθώ και να προσπαθήσω για μια Ε.Α.Α.Α.
καλύτερη για το κοινό μας καλό, για να αλλάξουμε ότι μπορούμε από όσα μας
πίκραναν και μας ταλαιπώρησαν ή ακόμα και να αποτρέψουμε καινούργια.
Η ΕΑΑΑ πρέπει να ενώνει ,να προσθέτει και να πολλαπλασιάζει δυνάμεις και όχι
να αφαιρεί ,να διαιρεί και να διχάζει. Δεν ΕΠΑΙΤΟΥΜΕ αλλά ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ
επίλυση αυτών και αντιμετώπιση που να αρμόζει στο Κύρος στην Αξιοπρέπεια
και στη Προσφορά μας.
Υποπτέραρχος (ΕΑ) ε.α. Γεώργιος Καραδήμας
Τηλ.:6983498462
email: georgekaradimas@hotmail.com

