Αγαπητά Μέλη της Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Ρ.,
Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι,
Από τις 28 Ιανουαρίου 2018, έχω την τιμή και την χαρά να είμαι ο Πρόεδρος του
Δ.Σ. της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου, χάρη στην δική
σας ΜΑΖΙΚΗ και ομολογουμένως ΣΥΓΚΙΝΗΤΙΚΗ συμμετοχή στις αρχαιρεσίες
εκλογών που διενεργήθηκαν εκείνη την περίοδο.
Το Δ.Σ. της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου εγκαινιάζει μια
σύγχρονη μορφή άμεσης επικοινωνίας, με τη δημιουργία της ιστοσελίδας του, υπό
την αιγίδα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.
Μια επικοινωνία που στόχο έχει να καλύπτει τον συνάδελφο σε αυτά που αναζητά
και να παρέχει έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση για τις δράσεις μας.
Λίγα λόγια για την Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Ρ.,
Στις 23/11/2015 έξι συνάδελφοι ξεκινήσαμε το ταξίδι της Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Ρ., ένα ταξίδι που
δεν έχει επιστροφή, στις 31/10/2016 αναγνωρίστηκε επίσημα την υπ΄αριθμ.
189/2016 διάταξη του Ειρηνοδικείου Ρόδου και καταχωρήθηκε στα βιβλία των
σωματείων που τηρείται στην Εκουσία Δικαιοδοσία του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Ρόδου, με αύξοντα αριθμό 2/12-01-2017.
Η Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Ρ. δημιουργήθηκε, για την διασφάλιση των εργασιακών μας
δικαιωμάτων, για την οργανωμένη συζήτηση ανθρώπων που φέρουν την ιδιότητα
του εν ενεργεία στρατιωτικού των Κλάδων και των κοινών Σωμάτων των Ενόπλων
Δυνάμεων. Είναι μια ευκαιρία να ακουστούν προβλήματα και προτάσεις λύσεων,
που ως τούδε δεν έβρισκαν πρόσφορο έδαφος επίλυσης, σε αυτό τον σκοπό δεν
περισσεύει κανένας συνάδελφος, πρέπει όλοι να βοηθήσουμε να αναδείξουμε μέσα
από την συλλογική μας έκφραση, τα προβλήματα του στρατιωτικού προσωπικού
που υπηρετεί εντός της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου (Ρόδος, Σύμη, Χάλκη,
Τήλο, Καστελόριζο).
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Αγαπητές συναδέλφισες και συνάδελφοι,
O δρόμος είναι μακρύς και δύσκολος και τίποτα δεν είναι στρωμένο με ροδοπέταλα,
πιστεύω όμως σε αυτό το εγχείρημα, πιστεύω πως ΜΟΝΟ μέσα από την
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ μας έκφραση μπορούμε να διορθώσουμε παθογένειες,
στρεβλώσεις και λάθη της εργατικού μας βίου, που χρόνια μας ταλανίζουν και που
κάνουν την καθημερινότητα μας δύσκολη και μονότονη και ουδείς εως τώρα από
την ηγεσία μας (Στρατιωτική, Πολιτική) θέλει πραγματικά να ασχοληθεί δίχως να
πιεστούν.
Γνώριζα εξαρχής ότι η ενασχόληση μου με τα κοινά θέλει υπομονή και πάνω από
όλα γερό στομάχι, πρωτίστως, για να ταλαντευτείς σκληρά με το υπάρχον σύστημα
και στην συνέχεια με τον ίδιο σου τον εαυτό, έχω όμως πίστη και πάνω από όλα ένα
άξιο Διοικητικό Συμβούλιο που μπορώ να βασιστώ για την σίγουρη και βέβαιη
επιτυχία μας ως Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου.
Το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε είναι η έλλειψη επικοινωνίας μεταξύ μας
και η μη συμμετοχή των συναδέλφων στα δρώμενα. Ελπίζουμε σε αυτούς τους
δύσκολους καιρούς που βιώνουμε, να αγκαλιάσουμε όλοι αυτή τη προσπάθεια με
στόχο πάντα το καλύτερο αύριο του στρατιωτικού κόσμου που υπηρετεί στην Π.Ε.
Ρόδου.
Από όλους εσάς λοιπόν επιζητώ, πρωτίστως την κατανόηση σας και στην συνέχεια
ένα πραγματικό ενδιαφέρον με τα μηνύματα σας, με την ευαισθησία σας, με την
κριτική σας, με τις προτάσεις σας, με τα επιχειρήματα σας, αλλά και με την
πραγματική συμμετοχή και ανταπόκριση σε όλες τις δραστηριότητες μας, σας
θέλουμε συνδιαμορφωτές σε αυτό τον αγώνα, μόνο έτσι, μόνο με αυτό τον τρόπο
θα μπορέσουμε να είμαστε αντάξιοι του ρόλου μας και της εμπιστοσύνη σας.
Προσωπικά, δεσμεύομαι για μια ΕΣΠΕΕΡ ανοιχτή, αδέσμευτη, δημοκρατική, δίκαιη,
μαχητική, ρεαλιστική, με όρους διαφάνειας και αξιοκρατίας, μια ΕΣΠΕΕΡ που θα
επικεντρώνεται στην ουσία του ρόλου της και του έργου της και μόνο, μια ΕΣΠΕΕΡ
που δεν ανήκει σε κανένα παρά μόνο στα ίδια τα Μέλη της και στους συναδέλφους
που υπηρετούν εντός της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου.
Κλείνοντας, το μήνυμα που θέλω να περάσω είναι ότι, τίποτα δεν μας χαρίζεται αν
δεν διεκδικήσουμε, αν δεν αγωνιστούμε, τίποτα δεν τελειώνει, αν πρώτα δεν το
ξεκινήσεις, γιατί τίποτα δεν είναι δεδομένο στην Ζωή μας….!!!!
Εμείς στο Διοικητικό Συμβούλιο ερχόμαστε και παρερχόμαστε.
Η Ένωση όμως είναι δική σας. Βοηθήστε να γίνει καλύτερη, ελάτε μαζί μας
να δυναμώσουμε την φωνή μας!!!
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς!!!
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Καρτσωνάκης Αντώνιος
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