Ευχαριστώ
Ήηαλ 8 ρξόληα πξίλ όηαλ γηα πξώηε θνξά επηθνηλώλεζα καδί ζαο
από ηηο ζειίδεο ηνπ πεξηνδηθνύ καο. Οκνινγώ, κε δηζηαγκό, κε
ηξάθ, κε θόβν.
Γξήγνξα όκσο ην μεπέξαζα, θάλνληαο ηελ απιή ζθέςε, όηη
απεπζύλνκαη ζε ζπλαδέιθνπο, ζε θίινπο, ζε όκνηνπο.
Άξα ην κόλν πνπ έπξεπε λα θάλσ ήηαλ λα είκαη εηιηθξηλήο, όπσο
είκαη πάληα. Να ιέσ θαη λα γξάθσ γηα απηά πνπ μέξσ, γηα ηελ
δνπιεηά θαη ηα πξνβιήκαηα καο θαη όρη λα γίλνκαη κατληαλόο θαη
γιάζηξα. Ξεξόιαο θαη πνιπηερλίηεο. Να επεκβαίλσ όπνπ θαη όπσο
πξέπεη γηα ην ζπκθέξνλ ησλ ζπλαδέιθσλ, γηα ηα δίθαηα θαη
αλζξώπηλα αηηήκαηα καο, γηα ηηο αδηθίεο πνπ γίλνληαη ζε βάξνο
καο, γηα ηηο δηώμεηο ησλ Πινηάξρσλ, γηα ζέκαηα πνπ άιινη είραλ
ηελ επζύλε.
Σε απηά ηα 8 ρξόληα, πεξάζακε όινη καο πνιιά. Έθαλα πάξα
πνιινύο θίινπο. Γλώξηζα αθόκε πεξηζζόηεξνπο, θνπβεληηάζακε,
δηαθσλήζακε, ζρνιηάζακε, πήξακε απνθάζεηο. Πάληα γηα εκάο
θαη θπζηθά θαη γηα ηνπο λένπο πνπ ζα καο δηαδερζνύλ ζηηο
Γέθπξεο ησλ πινίσλ θαη ζηε ΠΕΠΕΝ, ζηε Ναπηηιία καο. Ννκίδσ
όηη θαηάθεξα λα κε γίλσ «δήζελ» θαη λα παξακείλσ Πινίαξρνο.
Δελ μεγέιαζα πνηέ θαλέλαλ. Ούηε έθαλα κύηε ζαλ ηνλ Πηλόθην,

κόλν θαη κόλν γηα λα θεξδίζσ ζπκπάζεηα ή λα επεξγεηεζώ ζε
θάηη. Απηά πνπ έιεγα ήηαλ από θαξδηάο, εηιηθξηλά, ηα πίζηεπα θαη
ηα πηζηεύσ θαη ζίγνπξα ζα κε αθνινπζήζνπλ ζ’ όιε κνπ ηε δσή.
Παξέκεηλα απιόο, εηιηθξηλήο, θίινο, Πινίαξρνο, πάλσ απ’όια.
Τνπο επραξηζηώ όινπο. Σαο επραξηζηώ όινπο. Είκαη ππεξήθαλνο
πνπ ζαο έρσ θίινπο. Είκαη ζε όινπο επγλώκσλ γηα ηε
ζπκπαξάζηαζε θαη ηε βνήζεηα πνπ κνπ δώζαηε απηά ηα 8 ρξόληα
ηόζν ζε εκέλα όζν θαη ζηε Δηνίθεζε.
Απνρσξώ όκσο θαη κε έλα ζπκό. Θπκό πξνο ηνλ εαπηό κνπ κόλν.
Θπκώλσ γηαηί δελ κπόξεζα λα γλσξηζηώ κε αθόκε πεξηζζόηεξνπο
ζπλαδέιθνπο, γηαηί δελ κπόξεζα λα θάλσ αθόκε πεξηζζόηεξνπο
θίινπο. Θπκώλσ γηαηί δελ κίιεζα, δελ ζρεηίζηεθα κε
πεξηζζόηεξνπο «ζαιαζζηλνύο» αθόκε θαη κε «ζαιαζζνκέλνπο»,
γηαηί θη απηνί βνήζεζαλ ζην λα βιέπνπκε ην ζηξαβό, ην παξάμελν
ην άδηθν πνπ γίλεηαη ζηνλ Πινίαξρν, ζηνλ ζπλάδειθν. Έρνπλ θη
απηνί ηελ αμία ηνπο. Όπσο θαη λα ην θάλνπκε βιέπνληαο ην άδηθν
νδεγείζαη δηαθνξεηηθά
Είκαη επγλώκσλ ζηνπο ζπλεξγάηεο θαη θίινπο ηνπ Πξνεδξείνπ θαη
ηνπ Δ.Σ., ζην πξνζσπηθό ηεο ΠΕΠΕΝ πνπ όια απηά ηα 8 ρξόληα
ζε θαζεκεξηλή βάζε, βηώζακε ηα πξνβιήκαηα ηνπ θιάδνπ, ηεο
Ναπηηιίαο καο, είηε γεληθά, είηε αηνκηθά.
Είκαη επγλώκσλ ζε θάζε έλαλ ζαο πξνζσπηθά.
Σε όινπο νθείισ, ηέινο λα δειώζσ όηη :

Right or Wrong, still I am Captain
Ε. Κούζιλος

