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: Έγγαμος - Εν διαστάσει

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΣΠΟΥΔΕΣ

1. Σεπτέμβριος 1978 - 1980 Φοίτηση ΣΤΥΑ
2. Τανάγρα 1981 – 1984
3. Έκτοτε υπηρεσιακοί κόμβοι μεταθέσεων
Άραξος, Λήμνος, Σκύρος, Αθήνα – 2004
Συνταξιοδότηση
Βαθμός εξόδου : Σμηναγός
ΑΜ : T 8341
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ : Σχολή διάσωσης – Θεσσαλονίκη
Ε.Μ.Υ ( Μετεωρολογική υπηρεσία )

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ : Ραδιοφωνικός παραγωγός
Super B. Πάτρα , Ράδιο Λήμνος fm 100 , Top fm Λήμνος

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ : Διαθέσιμες – αδιαπραγμάτευτα στοιχεία ήθους ,
ευθύνης & εργατικότητας

Αξιότιμοι Συνάδελφοι,

Ο χρόνος και η μετάβασή του από το χτες στο σήμερα έφερε την πλήρη
ωριμότητα, την γνώση, την κρίση, την μέγιστη σημασία του αγώνα όταν
ο σκοπός αφορά πλήθος ανθρώπων , συναδέλφων εν ενεργεία και μη.
Περισσότερο από ποτέ νιώθω την ανάγκη να συνδράμω όπου και όταν
χρειαστεί με όλες μου τις δυνάμεις ως η κοινή συνισταμένη της νίκης
για το σήμερα , για το αύριο.
Αφουγκράζομαι όλους τους ήχους ….την συνομιλία της βροχής , του
αέρα , των δένδρων ,των πουλιών , των τραγουδιών , των περαστικών
….όμως η πιο δυνατή αίσθηση έρχεται όταν αφουγκράζομαι την
μοναδική εσωτερική μου φωνή ….Αυτή μπορεί να υπακούει την αρετή ,
να ονειρεύεται , να αμφιβάλλει ,να ρισκάρει , μπορεί να σταθμίζει , να
μάχεται, να γελά , να κλαίει , να καίγεται , να δροσίζεται ….και κυρίως
να ακούει τους χτύπους της λογικής όταν αυτή συνεργάζεται με το χέρι
στην καρδιά ….είναι από μόνη της πλειοψηφία γιατί η χρυσή τομή όλων
των ως άνω εξασφαλίζει το δικαίωμα , την ελευθερία του ουρανού της
Πατρίδας μας , την Εθνική συνείδηση για τα παιδιά μας !!!
Με το βλέμμα στην Σημαία μας και την υπεράσπιση αυτής , υπόσχομαι
δράση ή και αντίδραση για το καλό του συνόλου της ΕΑΑΑ ως το
σημείο αναφοράς στις ζωές μας.

Συγκαλώ τους Συναδέλφους να στηρίξουν αυτήν την προσπάθειά μου
με την θετική ψήφο τους .

Ευχαριστώ εκ των προτέρων σε κάθε περίπτωση

Βασίλης Σπηλιωτόπουλος - Σμηναγός

