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εβαζμιόηαηε,
Κύπιε Τποςπγέ Ναςηιλίαρ,
Κύπιοι Βοςλεςηέρ,
Κύπιοι Γενικοί Γπαμμαηείρ ηος ΤΝΑ,
Κύπιε Απσηγέ και Κύπιοι αξιωμαηικοί ηος Λιμενικού ώμαηορ,
Κύπιε Ππόεδπε ηος Δλληνικού Δπςθπού ηαςπού,
Κύπιε Γήμαπσε,
Κύπιοι Ππόεδποι και μέλη ηων Δθοπλιζηικών Δνώζεων,
Κύπιε Γενικέ Γπαμμαηέα ηηρ ΠΝΟ και κύπιοι ζςνάδελθοι ηων άλλων
ζωμαηείων,
Κύπιοι Ππόεδποι θοπέων και οπγανιζμών,
Κςπίερ και Κύπιοι πποζκεκλημένοι,
Αγαπηηέρ ζςναδέλθιζζερ και αγαπηηοί ζςνάδελθοι,
Οη Πινίαξρνη πάζεο ηάμεσο, ε Γηνίθεζε ηεο Έλσζήο καο θαη εγψ
πξνζσπηθά, ζαο επραξηζηνχκε γηα ηελ ραξά θαη ηελ ηηκή πνπ καο δίλεηε λα
είζαζηε ζήκεξα θνληά καο ζηελ θαζηεξσκέλε γηνξηή, γηα ηελ θνπή ηεο
Πξσηνρξνληάηηθεο πίηαο θαη ησλ βξαβεχζεσλ ησλ ζπλαδέιθσλ καο.
Πξίλ μεθηλήζσ ηελ νκηιία κνπ, ζέισ εθ κέξνπο ηνπ λένπ Γ.. πνπ
πξνέθπςε απφ ηηο πξφζθαηεο αξραηξεζίεο ηεο Δλψζεψο καο, λα επραξηζηήζσ φινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο πνπ καο ηίκεζαλ κε ηελ ςήθν ηνπο θαη καο
αλέζεζαλ λα ζπλερίζνπκε ην έξγν ηνπ απεξρφκελνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ .
Πάληα κε γλψκνλα ην θαιφ ηνπ Έιιελα Πινηάξρνπ πάζεο ηάμεσο, ηνπ
Έιιελα λαπηηθνχ θαη ηεο Διιεληθήο Ναπηηιίαο, ζα παιέςνπκε γηα λ’αληαπεμέιζνπκε ζηηο πξνθιήζεηο ησλ θαηξψλ κέζα ζε έλα ηδηαίηεξα αξλεηηθφ
πεξηβάιινλ.
Αγαπεηνί πξνζθεθιεκέλνη, ζα ζαο δεηήζσ λα θξαηήζνπκε ελφο ιεπηνχ ζηγή
γηα ηνπο ζπλαλζξψπνπο καο πνπ ράζεθαλ ηε ρξνληά πνπ καο πέξαζε ζηηο
ζάιαζζεο ηνπ πιαλήηε.

-

Θα έρνπλ πάληα κηα ζέζε ζηηο θαξδηέο καο.
ΑΙΩΝΙΑ ΣΟΤ Η ΜΝΗΜΗ

Κσρίες και Κύριοι,
Η Διιεληθή Δκπνξηθή Ναπηηιία, θαηέρεη κηα απφ ηηο πςειφηεξεο ζέζεηο
ηεο παγθφζκηαο θαηάηαμεο. Γελ είλαη ηπραίν, πσο ηα Διιεληθά πινία (πνπ
επαλδξψλνληαη κε Έιιελεο λαπηηθνχο), παίξλνπλ ηηο πςειφηεξεο βαζκνινγίεο
ζηελ αμηνιφγεζε ηνπο. Σφζν απφ ηηο επηζεσξήζεηο ιηκέλσλ, φζν θαη απφ
εθείλεο ησλ λαπισηξηψλ εηαηξηψλ, πνπ φινη γλσξίδνπκε πφζν απφιπηεο είλαη
ζε πξφηππα, απαηηήζεηο θαη Γηεζλείο θαη ηνπηθνχο Καλνληζκνχο.
Απηή ε παγθφζκηα πξσηνπνξία, είλαη θαξπφο πνιιψλ θφπσλ θαη
ζπλερνχο πξνζπάζεηαο.
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Μηα αλαδξνκή ζην παξειζφλ, ζα καο δείμεη πσο αλ δελ ππήξρε ε Διιεληθή
Ναπηηιία (κεηαπνιεκηθψο), λα ζηεξίμεη ηελ νηθνλνκία ηεο ρψξαο, ε θαηάζηαζε
ζα ήηαλ πνιχ ρεηξφηεξε απ’απηήλ πνπ βηψλνπκε ζήκεξα.
Όια απηά ηα ρξφληα, εηζέξεπζε δσνγφλν ζπλάιιαγκα ζηε ρψξα απφ ηηο
Ναπηηιηαθέο εηαηξείεο θαη ηνπο Έιιελεο λαπηηθνχο. Οη νπνίνη, έθεξλαλ θαη
ζπλερίδνπλ κέρξη ζήκεξα λα δίλνπλ δσή ζηελ νηθνλνκία ηεο ρψξαο καο.
Η αληακνηβή ηνπ λαπηηθνχ, γηα ηε δηαρξνληθή πξνζθνξά ηνπ απφ ηελ
Πνιηηεία, είλαη ειάρηζηε έσο θαη αλχπαξθηε.
Αληί λα δνζνχλ θίλεηξα γηα ηελ πξνζέιθπζε ησλ λέσλ ζην λαπηηθφ
επάγγεικα (αιιά θαη ηελ παξακνλή ησλ ππαξρφλησλ), αληηζέησο, δεκηνπξγνχληαη πιείζηα αληηθίλεηξα πξνθεηκέλνπ νη λένη καο λα κελ αθνινπζήζνπλ ην
λαπηηθφ επάγγεικα.
Σν ζίγνπξν είλαη έλα.Όζν δελ θαιιηεξγείηαη ην θπηψξην θαη δελ ππάξρεη
ε ηεξαξρηθή θιίκαθα ησλ αμησκαηηθψλ κέζα ζηα πινία, δελ ππάξρεη κέιινλ.
-Γελ είλαη δπλαηφ λα ππάξρεη ην κφληκν πξφβιεκα (ηεο εχξεζεο
πινίνπ), γηα ηα εθπαηδεπηηθά ηαμίδηα ησλ ζπνπδαζηψλ ησλ ΑΔΝ.
-Γελ είλαη ινγηθφ λα ιέκε, πσο είλαη ιίγνη απηνί πνπ εηζάγνληαη θάζε
ρξφλν. Απφ ηε ζηηγκή, πνπ δελ ηνπο δίλεηαη ε επθαηξία γηα ηα απαξαίηεηα
εθπαηδεπηηθά ηνπο ηαμίδηα, γηα ηελ πξαθηηθή ηνπο εμάζθεζε, απαξαίηεηε γηα
ηελ νινθιήξσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπο ζπνπδψλ.
-Μηινχλ πνιινί γηα ηδησηηθή εθπαίδεπζε, κε ζθνπφ ηελ παξαγσγή
πεξηζζνηέξσλ αμησκαηηθψλ. Απηή, ππάξρεη ζε φιν ηνλ θφζκν φπσο θαη ε
δεκφζηα. Δκείο πηζηεχνπκε, πσο αλ ζηεξηρηεί ε δεκφζηα θαη δσξεάλ
παξερφκελε εθπαίδεπζε, ζα γίλεη απφιπηα αληαγσληζηηθή απέλαληη ζηελ
Ιδησηηθή.
’απηφ ην ζεκείν, ζέισ λα αλαθεξζψ ζηε ζπλεξγαζία ηεο Έλσζήο καο
κε ηα θνιιέγηα ALBA θαη BCA, ηα νπνία πξνζθέξνπλ ππνηξνθίεο γηα ηα κέιε
ηεο Έλσζήο καο. ε αληίζεζε κε ηα ειιεληθά ηδξχκαηα, ηα πην πάλσ,
αλαγλσξίδνπλ ηηο γλψζεηο θαη ηελ πνηφηεηα ηνπ Έιιελα Πινηάξρνπ
ζπκπεξηιακβάλνληάο ηνλ, ζηα πςεινχ επηπέδνπ κεηαπηπρηαθά πνπ
πξνζθέξνπλ θαη ηνπο επραξηζηνχκε.
Αο θάλεη ε Πνιηηεία θαη νη ελδηαθεξφκελνη, απηφ πνπ πξέπεη. Σν απηνλφεην. Να απνξξνθνχληαη ηα θνλδχιηα ηνπ ΔΠΑ. Γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ
πιηθνηερληθνχ εμνπιηζκνχ θαη λα ζπκπεξηιεθζνχλ νη ΑΔΝ ζην εθπαηδεπηηθφ
πιαίζην ηεο Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο.
Θεσξνχκε επηβεβιεκέλν θαη απαξαίηεην λα παξέρεηαη ζίηηζε θαη
ζηέγαζε ζηνπο ζπνπδαζηέο. Καζψο θαη θνηηεηηθφ εθπησηηθφ πάζν, γηα ηηο
ζπγθνηλσλίεο. Πξφζθαηα εγθξίζεθε ην θνηηεηηθφ πάζν γηα ηελ ΑΔΝ Αζπξνπχξγνπ. Αο ειπίζνπκε φηη ζχληνκα ζα εγθξηζεί θαη γηα ηηο ππφινηπεο. Όπσο
παξέρνληαη θαη ζηνπο ζπνπδαζηέο ησλ άιισλ ηδξπκάησλ.
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Γελ κπνξεί έλα αλψηεξν ίδξπκα λα ηπγράλεη φισλ ησλ πην πάλσ θαη φρη ε
γεηηνληθή ΑΔΝ.
Γελ δερφκαζηε απηή ηελ αξλεηηθή δηάθξηζε. Απηή ε ππνβάζκηζε δελ
καο αμίδεη. Απηά ηα παηδηά είλαη ην κέιινλ ηεο Διιεληθήο Ναπηηιίαο, ην κέιινλ
ηεο Διιάδαο καο.
Γπζηπρψο, απμήζεθε ε θνξνινγία ησλ Διιήλσλ λαπηηθψλ, ηε ζηηγκή
πνπ ζε άιιεο Δπξσπατθέο ρψξεο (ε αληίζηνηρε θνξνινγία) είλαη κεδεληθή θαη
νη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ησλ λαπηηθψλ, θαιχπηνληαη απφ ηα αληίζηνηρα θξάηε
πνπ πξαγκαηηθά ζέβνληαη ηνπο λαπηηθνχο ηνπο.
Βηψλνπκε ηε δηάιπζε ηνπ ΝΑΣ θαη ηνπ Οίθνπ Ναχηνπ. Η απαξάδεθηε
εηζθνξά αιιειεγγχεο (θαη κάιηζηα πξνθαηαβνιηθά) είλαη ζην κέγηζην
πνζνζηφ. Αλεμάξηεηα κε ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ν λαπηηθφο έρεη εξγαζζεί,
ζε αληίζεζε κε φινπο ηνπο άιινπο εξγαδφκελνπο.
Έλα άιιν αληηθίλεηξν πξνο φινπο, είλαη ην πξσηνθαλέο θαη άλεπ πξνεγνπκέλνπ «ρηχπεκα» ησλ ζπληαμηνχρσλ λαπηηθψλ. Η πξνζπάζεηα ηζνπέδσζεο ηνπο είλαη πξσηνθαλήο. Κακκία άιιε νκάδα εξγαδνκέλσλ δελ έρεη πιεγεί
απφ ηα νηθνλνκηθά κέηξα ζε ηέηνην βαζκφ. Δλδεηθηηθά ζα ζαο πψ, φηη έλαο
ζπληαμηνχρνο Πινίαξρνο ζε εηήζηα βάζε (αξρήο γελνκέλεο απφ ην 2009 έσο
ζήκεξα), έρεη ράζεη ην 65% ηνπ πνζνχ πνπ ειάκβαλε θαηά κέζν φξν. Καη
κάιηζηα, ηε ζηηγκή πνπ νη αζθαιηζηηθέο θξαηήζεηο ησλ ελ ελεξγεία παξακέλνπλ ζηα χςε.
αλ λα κελ έθηαλε απηή ε αληηκεηψπηζε ησλ αλζξψπσλ ηεο ζάιαζζαο, απαμηψλνληαο ηελ πξνζθνξά ηνπο ζηε ρψξα θαη ηελ νηθνλνκία ηεο, φια
ηα ρξφληα ηνπ επαγγεικαηηθνχ ηνπο βίνπ, δπζηπρψο, αλαθνηλψλνληαη θη άιιεο
πεξηθνπέο ησλ ζπληάμεψλ ηνπο.
Θεσξνχκε απαξάδεθηεο απηέο ηηο ζέζεηο ελφο θξάηνπο δηθαίνπ. Δίλαη
απηή κέζνδνο αμηνθξαηηθή θαη ζην πλεχκα ηεο αληαπνδνηηθφηεηαο ησλ θξαηήζεσλ ησλ εξγαδνκέλσλ? Πξνθαλψο, ρηππνχλ απηνχο πνπ έρνπλ πξνζθέξεη
ηα κέγηζηα πξνο πξνο φθεινο απηψλ πνπ έρνπλ πξνζθέξεη ηα ειάρηζηα ή
ηίπνηα. Απηή ε ηζνπέδσζε είλαη άδηθε θαη αραξαθηήξηζηε. Γελ είκαζηε φινη ην
ίδην, δελ έρνπκε πξνζθέξεη φινη ην ίδην.
Σα ηειεπηαία ρξφληα, ππάξρεη ππεξπξνζθνξά λέσλ (γηα ηελ είζνδφ
ηνπο ζηηο ΑΔΝ) κε αμηφινγε άλνδν ηνπ επηπέδνπ.
Απηφ δείρλεη, πσο παξά ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ επαγγέικαηνο θαη παξά
ηελ ειιεηπή ελεκέξσζε πξνο ηνπο λένπο ησλ ιπθείσλ, ην επάγγεικα είλαη
ειθπζηηθφ. Πξνθαλψο, ην λαπηηθφ επάγγεικα είλαη έλαο ΦΑΡΟ ειπίδαο ζηελ
θαηαηγίδα ηεο αλεξγίαο. Δηδηθά ησλ λέσλ καο.
Γη’απηφ, αλ πξαγκαηηθά ζέινπκε Έιιελεο ζηα Διιεληθά πινία, ηφηε
πξέπεη λα γίλνπλ νη αλάινγεο επελδχζεηο ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη λα
δεκηνπξγήζνπκε φιεο απηέο ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ απαηηνχληαη πξνθεηκέλνπ
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λα ππάξμεη νπζηαζηηθή πξνζέιθπζε. Καη θπζηθά κε ην λα ην ιέκε, δελ είλαη
βέβαην φηη θαη ην ζέινπκε…
Βέβαηα, κηιψληαο γηα επέλδπζε ζε αλζξψπηλν δπλακηθφ, πξνθχπηεη ην
εξψηεκα : Tη γίλεηαη κε ην ΚΔΔΝ θαη ηηο ΑΔΝ?
-Γηαηί έρνπλ απαμησζεί ηφζν πνιχ απηά ηα θέληξα, απφ ηα νπνία
βγαίλνπλ ηθαλφηαηνη Έιιελεο αμησκαηηθνί. Οη νπνίνη, δηαρεηξίδνληαη ηνλ ππεξζχγρξνλν Διιελφθηεην ζηφιν. Έρνληαο, πάξεη απεηξνειάρηζηα (ζην δηάζηεκα
θνίηεζεο), ζε ζρέζε κε απηά πνπ πξνζθέξνπλ ζηελ Διιεληθή Ναπηηιία θαη
ζηελ Διιεληθή Οηθνλνκία. Ωξνκίζζηνη λαπηνδηδάζθαινη, θαινχληαη λα θαιχςνπλ ηα ηεξάζηηα δηδαζθαιηθά θελά. Γπζηπρψο, φκσο, δελ επαξθνχλ, κε απνηέιεζκα λα κελ θαιχπνληαη νη αλάγθεο ησλ δηαθφξσλ εηδηθψλ ζρνιείσλ. Θα
ζέιακε λα μέξνπκε, αλ αληηζηνίρσο ηα ΣΔΙ/ ΑΔΙ αθήλνληαη ρσξίο παλεπηζηεκηαθνχο θαζεγεηέο.
Σειηθά, ηφζν ζην ΚΔΔΝ φζν θαη ζηηο ΑΔΝ, ζηεξηδφκαζηε ζην αδηακθηζβήηεην θηιφηηκν απηψλ ησλ ιίγσλ λαπηνδηδαζθάισλ. Πνπ ρσξίο ρξήκαηα,
ρσξίο εξγαιεία θαη κε κφλν θίλεηξν ηελ αγάπε γηα ην ζπλάδειθν θαη ηελ
Διιεληθή λαπηηιία, πξνζπαζνχλ θαη δίλνπλ ηα κέγηζηα ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο.
Απεπζπλφκελνο ζηνπο ζπνπδαζηέο ησλ ΑΔΝ (πνπ βξίζθνληαη ζήκεξα
θνληά καο) ηνπο ιέκε πσο ην επάγγεικα πνπ επέιεμαλ, είλαη δχζθνιν θαη
απαηηεηηθφ, ζ’έλα πεξηβάιινλ άθξσο αληαγσληζηηθφ. Θα ζηαδηνδξνκήζνπλ
κφλν νη πνιχ θαινί. Απηνί πνπ πξαγκαηηθά ην αγαπνχλ. Γελ γίλεηαη αιιηψο, νη
κεηξηφηεηεο δελ ρσξνχλ. Απ’ ηελ άιιε βέβαηα, ην επάγγεικά καο έρεη απηφ ην
θάηη πνπ δελ έρεη θαλέλα άιιν. Σν αίζζεκα ηεο ειεπζεξίαο θαη ηελ απεξαληνζχλε ηεο ζάιαζζαο, πνπ πνιιέο θνξέο λνηψζεηο πσο είζαη κφλνο ζνπ κε ην
Θεφ. Θέιεη γλψζεηο, δχλακε θαη ιεβεληηά γηα λα αλαπεμέιζεη θαλείο ζηηο
πνιιέο ππνρξεψζεηο ηνπ λαπηηθνχ επαγγέικαηνο θαη εηδηθά ηνπ αμησκαηηθνχ
θαηαζηξψκαηνο θαη ηνπ Πινηάξρνπ.
Δκείο ζαο επρφκαζηε λα έρεηε κηα επηηπρεκέλε ζηαδηνδξνκία θαη λα
ζπλερίζεηε ηελ Διιεληθή ζαιαζζηλή παξάδνζε.
Δδψ ε Πνιηηεία νθείιεη λα ζπκβάιιεη κε ξεαιηζκφ θαη απνθαζηζηηθφηεηα. Να δψζεη πξαγκαηηθά θίλεηξα. Πξνθεηκέλνπ, ν λένο λα πάξεη ηελ
απφθαζε γηα λα γίλεη κέινο ηεο κεγάιεο Διιεληθήο Ναπηηθήο νηθνγέλεηαο.
Καιείηαη λα εθζπγρξνλίζεη ηα Ννκνζεηηθά πιαίζηα ηνπ θψδηθα Γεκνζίνπ
θαη Ιδησηηθνχ Ναπηηθνχ Γηθαίνπ, ηνπο Καλνληζκνχο Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο
Πινίσλ, ηα θείκελα ησλ πιινγηθψλ πκβάζεσλ, κε δίθαην θαηαινγηζκφ
επζπλψλ. Καη φρη, κφληκα θαη αδηάθξηηα λα επηξξίπηνπλ ηα πάληα ζηηο πιάηεο
ηνπ Πινηάξρνπ.
Δίλαη άκεζν θαη αλαγθαίν, λα δψζνπκε ζην λεαξφ ζπνπδαζηή ηηο
ζχγρξνλεο πιηθνηερληθέο ππνδνκέο θαη ηνλ ζχγρξνλν ηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ,
πνπ λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ησλ ζεκεξηλψλ ππεξζχγρξνλσλ
πινίσλ.
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Όπσο επίζεο, ην ΚΔΔΝ θαη νη Αθαδεκίεο Πινηάξρσλ είλαη απαξαίηεην
λα δηαηεξήζνπλ ην λαπηηθφ ραξαθηήξα ηνπο, κε θαζεγεηέο θαη Γηεπζπληέο
ζπνπδψλ πινηάξρνπο.
ςνάδελθε Πλοίαπσε πάζηρ ηάξεωρ,
Δπηηέινπο, αο θαηαιάβνπλ νη αξκφδηνη πσο πξέπεη λα ζηακαηήζεη ε
παγθφζκηα αξλεηηθή πξσηνηππία καο ζηελ απαμίσζε ησλ Διιήλσλ Αμησκαηηθψλ. Δίκαζηε, ε κνλαδηθή ρψξα πνπ νη Πινίαξρνη θαη νη Μεραληθνί δελ
ζπκκεηέρνπλ ζηα θιηκάθηα Δπηζεψξεζεο ιηκέλσλ (Port State Controls).
Γελ ππάξρνπλ Πινίαξρνη ζηελ δηαρείξηζε Ληκέλσλ, καξηλψλ, ξχζκηζε
ζαιάζζηαο θπθινθνξίαο (VTS).
ρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε ησλ ιηκαληψλ ηεο ρψξαο, αλ θαλείο αλαηξέμεη
ζηηο εθζέζεηο ηεο Έλσζεο καο, γηα ηα ιηκάληα, ζα δηαπηζηψζεη, φηη νη
βειηησηηθέο θηλήζεηο πνπ έρνπλ γίλεη, είλαη ειάρηζηεο.
Αο αθνχζνπλ θάπνηε νη αξκφδηνη, ηε θσλή θαη ηηο πξνηάζεηο (ησλ
θαηεμνρήλ ρεηξηζηψλ ησλ ιηκαληψλ) ησλ Πινηάξρσλ. Οη νπνίνη κε ηηο γλψζεηο,
ηελ πείξα θαη ηε λαπηνζχλε ηνπο, δηαρεηξίδνληαη θαηαζηάζεηο ηξνκεξά
δχζθνιεο αξθεηέο θνξέο, πξνθεηκέλνπ λα θέξνπλ ζε πέξαο ην έξγν ηνπο.
ςνάδελθοι,
Θέισ λα ζαο δηαβεβαηψζσ, φηη, πάληα ζα πξνζπαζνχκε γηα ην
θαιχηεξν κε ηε δηθή ζαο ζπκκεηνρή θαη βνήζεηα. Έηζη ψζηε, φινη καδί λα
έρνπκε ηνλ θιάδν θαη ηελ Έλσζή καο ζηελ ζέζε πνπ ηεο αμίδεη, ηφζν ζηε
Ναπηηιία καο φζν θαη ζηε ρψξα καο.
Γελ κπνξεί θάπνηνη, λα ζπκνχληαη ηελ Έλσζε κφλν φηαλ ρξεηάδνληαη ηε
βνήζεηά ηεο. Η δχλακε ηεο Έλσζεο, είλαη ηα ελεξγά κέιε ηεο. Σψξα πνπ
θαηαιχνληαη ζεζκνί, δηθαηψκαηα, θαηαθηήζεηο δεθαεηηψλ, είλαη ε θξίζηκε
ζηηγκή πνπ πξέπεη λα είκαζηε φινη καδί. Να πξνζηαηέςνπκε ηνλ Έιιελα
λαπηηθφ ζπλάδειθν πνπ δνθηκάδεηαη πξαγκαηηθά.
Αλ εζείο δελ ζπκκεηέρεηε ζηα θνηλά, αλ δελ είζαζηε θνληά καο γηα λα
καο ζηεξίδεηε, λα καο ζπκβνπιεχεηε θαη λα ζπλαπνθαζίδνπκε γηα ηηο θηλήζεηο
καο, ηφηε ελδερνκέλσο δελ ζα κπνξέζνπκε λα έρνπκε ηα αλακελφκελα
απνηειέζκαηα γηα ην θνηλφ θαιφ ηνπ θιάδνπ θαη ηεο λαπηηιίαο καο γεληθφηεξα.
Πξηλ θιείζσ ηελ νκηιία κνπ, πνπ είλαη θαη ε πξψηε κεηά ηελ αλάιεςε
ησλ θαζεθφλησλ κνπ ζην ηηκφλη ηεο Έλσζεο καο, ζέισ λα ππελζπκίζσ ζε
φινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο θαη ηνπο θίινπο καο, φηη εθέηνο ε ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΑ
ΔΝΩΗ ΠΛΟΙΑΡΥΩΝ (πάζεο ηάμεσο) ζπκπιεξψλεη 100 ρξφληα απφ ηελ
ίδξπζή ηεο.
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Θεσξψ ηνλ εαπηφ κνπ επηπρή πνπ ζπκπίπηεη ε αλάιεςε ησλ θαζεθφλησλ κνπ
κε ην ζεκαληηθφ απηφ γελέζιην γεγνλφο ησλ 100 ρξφλσλ καο.
100 ρξφληα ζπλερνχο πξνζθνξάο ζηνλ Έιιελα Πινίαξρν, ζηε Ναπηηιία θαη
ζηελ Διιάδα.
Θα είκαζηε πάληα κε ηνλ Πινίαξρν (πάζεο ηάμεσο), ηε Ναπηηιία θαη ηελ
Διιάδα.
Η εθδήισζε καο ζπκπίπηεη επίζεο, κε ηε ζεκεξηλή καο απεξγία. Μηα
απεξγία, πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ιφγσ ησλ ηεξάζηησλ πξνβιεκάησλ πνπ ηαιαλίδνπλ ηνλ Έιιελα λαπηηθφ θαη ηελ Διιεληθή Δκπνξηθή Ναπηηιία γεληθφηεξα.
Κιείλνληαο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ εθ κέξνπο ηνπ λένπ Γ.. θαη εγψ
πξνζσπηθά, ηνλ απεξρφκελν Πξφεδξν καο θαπη.Γηψξγν Βιάρν πνπ καο
εθπξνζψπεζε επάμηα θαηά ην δηάζηεκα ηεο ζεηείαο ηνπ θαη είλαη ραξά καο
πνπ ζα ζπλερίζεη λα είλαη θνληά καο σο κέινο ηνπ λένπ Γ..
Δπρφκαζηε θαιή ρξνληά ζε φινπο ηνπο παξεπξηζθφκελνπο πνπ καο
ηίκεζαλ κε ηελ παξνπζία ηνπο, αιιά θαη ζε φινπο εθείλνπο ηνπο ζπλαδέιθνπο
πνπ ηαμηδεχνπλ. Σνπο επρφκαζηε λα έρνπλ ηνλ Άε Νηθφια πάληα καδί ηνπο, λα
ηνπο πξνζηαηεχεη θαη λα γπξίζνπλ θαη πάιη πγηείο ζηα ζπίηηα ηνπο.
Κςπίερ και Κύπιοι,
Αγαπηηοί ζςνάδελθοι,
αρ εςσαπιζηώ πολύ.

