Επιβάτης ΑΜΕΑ:
ΚΕΣΕΝ

Υποκείμενο Δικαιωμάτων, όχι Αντικείμενο Υποχρεώσεων
Το ΚΕΣΕΝ σε συνεργασία με την Ένωση μας, στις 17 Απριλίου στο Αμφιθέατρο του ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ, στο
πλαίσιο της κοινωνικής ευαισθητοποίησης των ναυτικών που εργάζονται σε επιβατηγά πλοία, πραγματοποίησε ΔΙΑΛΕΞΗ με θέμα: «Επιβάτης με Αναπηρίες: Υποκείμενο Δικαιωμάτων, όχι Αντικείμενο Υποχρεώσεων.»
Ομιλητές ήταν ο κ. Βαγγέλης Αυγουλάς, Πρόεδρος του «Ο.Ν.» και ο κ. Σπύρος Σασσάνης, Κοινωνιολόγος,
Καθηγητής της Κοινωνιολογίας ΚΕΣΕΝ Πλοιάρχων.
Την Διάλεξη «άνοιξε» ο Διευθυντής σπουδών του ΚΕΣΕΝ Cpt. Στέφανος Αμαριώτης τονίζοντας με ιδιαίτερη
έμφαση ότι αυτού του είδους οι Διαλέξεις εμπλουτίζουν τις γνώσεις των Ναυτικών, αλλά και νοηματοδοτούν
την πραγματική ουσία της εκπαίδευσης που είναι η ενεργός κοινωνική συμμετοχή. Συγκεκριμένα ο Δ/ντης
σπουδών του ΚΕΣΕΝ ανέφερε τα πιο κάτω.

Κ

υρίες και κύριοι συνάδελφοι σας καλωσορίζουμε στη σημερινή
μας εκδήλωση.
Θα ήθελα πρώτα από όλα να ευχηθώ, μετά την περιπέτεια υγεία που
περνά, στον πρόεδρο μας cpt Μανώλη Τσικαλάκη, περαστικά, ενώ ο
γραμματέας της ένωσης cpt Αντώνης Μαρινάκης λόγω της απεργίας
είναι στη Πάτρα. Ελπίζω στην επόμενη εκδήλωση του ΚΕΣΕΝ να είναι
κοντά μας όπως άλλωστε έχουν πράξη μέχρι τώρα.
Όπως ίσως γνωρίζετε το ΚΕΣΕΝ Πλοιάρχων έχει αποφασίσει εδώ και
κάποιο χρονικό διάστημα να πραγματοποιεί εκδηλώσεις που θα εμπλουτίζουν τις γνώσεις των ναυτικών, αλλά και θα νοηματοδοτούν
την πραγματική ουσία της εκπαίδευσης που είναι η ενεργός κοινωνική συμμετοχή. Κάνουμε προσπάθειες να ανοίγουμε διάλογο με εκπροσώπους της ευρύτερης κοινότητας των ναυτικών σε θέματα με
πολύπλευρη σημασία, καθώς θεωρούμε ότι το ναυτικό επάγγελμα
δεν είναι απλά μία απασχόληση ή μία επαγγελματική διέξοδος, αλλά
πολύ περισσότερο ένα παράθυρο στον κόσμο που μας φέρνει κοντά
με ανθρώπους και πολιτισμούς.
Σε αυτήν την προσπάθειά μας εντάσσεται και η σημερινή συζήτηση.
Έχουμε την τιμή να είναι μαζί μας ο κύριος Βαγγέλης Αυγουλάς. Δικηγόρος και Πρόεδρος του Οίκου Ναύτου, και κυρίως ενεργό μέλος
της κοινωνίας, με πολυετή, διαρκή, πολυσχιδής και έντονη παρουσία
στα κοινωνικά και κινηματικά δρώμενα. Ενδεικτικά μόνο αναφέρουμε λίγα στοιχεία από το πλούσιο βιογραφικό του: Δημοτικός Σύμβουλος στο Ίλιον Αττικής. Έχει διατελέσει και Αντιδήμαρχος της
πόλης, ενώ σήμερα διατελεί μεταξύ άλλων, Τακτικός Εκπρόσωπος
στην Ελλάδα της Διεθνούς Οργάνωσης VIEWS για νέους με προβλήματα όρασης, Επικεφαλής της Νεολαίας του Πανελληνίου Συνδέσμου Τυφλών, Πάρεδρο Μέλος της Επιτροπής Προσβασιμότητας
Φοιτητών με Αναπηρία του Πανεπιστημίου Αθηνών -από την ίδρυση
της-, Πρόεδρος του Αθλητικού Νομαρχιακού Σωματείου ΑΜΕΑ «Τυρταίος» και μέλος της Επιτροπής Υγείας και Κοινωνικής πρόνοιας της
Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ).
Εμπνευστής του κοινωνικού ενημερωτικού portal
www.meallamatia.gr
Κλείνοντας την ομιλία του ο Δ/ντης Σπουδών του ΚΕΣΕΝ Cpt. Στέφανος Αμαριώτης, ευχαρίστησε όλους τους συμμετέχοντες για την παρουσία τους και υπεσχέθη ότι το ΚΕΣΕΝ θα συνεχίσει, με αντίστοιχες
προσπάθειες, να πρωτοπορεί και να συμβάλλει στην εκπαίδευση –
κατάρτιση των Ελλήνων αξιωματικών του Ε.Ν. Ιδιαιτέρως ευχαρίστησε τον κ.κ. Στυλιανό Μπέλλα (Διευθυντή της Δ.Ε.Κ.Ν.), Βαγγέλη
Αυγουλά (Πρόεδρο Ο.Ν.), Σπύρο Σασσάνη (Καθηγητή Κοινωνιολογίας ΚΕΣΕΝ Πλοιάρχων) και την Ένωση μας.
32 ΠΛΟΙΑΡΧΙΚΗ ΗΧΩ

Ο Δ/ντης της Δ.Ε.Κ.Ν. κ. Στυλιανός Μπέλλας
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Ο Καθηγητής Κοινωνιολογίας του ΚΕΣΕΝ κ. Σπύρος Σασσάνης

