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Κφριε εκπρόςωπε του εβαςμιωτάτου Μθτροπολίτθ Πειραιά,
Κφριε Τπουργζ Εμπορικισ Ναυτιλίασ,
Κφριοι Τφυπουργζ Εμπορικισ Ναυτιλίασ,
Κφριε πρϊθν Πρόεδρε τθσ Ν.Δ.,
Κφριοι Βουλευτζσ,
Κφριοι Γενικοί Γραμματείσ του ΤΝΑ,
Κφριε Αρχθγζ και Κφριοι Αξιωματικοί του Λιμενικοφ ϊματοσ,
Κφριε Πρόεδρε του Ελλθνικοφ Ερυκροφ ταυροφ,
Κφριε Υπατε Αρμοςτι του Ο.Η.Ε.,
Κφριε Διμαρχε,
Κφριοι Πρόεδροι και μζλθ των Εφοπλιςτικϊν Ενϊςεων,
Κφριε Γενικζ Γραμματζα τθσ ΠΝΟ και κφριοι ςυνάδελφοι των
άλλων ςωματείων,
Κφριοι Πρόεδροι φορζων και οργανιςμϊν,
Κυρίεσ και Κφριοι προςκεκλθμζνοι,
Αγαπθτζσ ςυναδζλφιςςεσ και αγαπθτοί ςυνάδελφοι,

Εκ μζρουσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου και των μελϊν τθσ
Πανελλινιασ Ζνωςθσ Πλοιάρχων Εμπορικοφ Ναυτικοφ, κζλω
να ςασ ευχαριςτιςω κερμά που ανταποκρικικατε ςτθν
πρόςκλθςι μασ και τιμάτε με τθν παρουςία ςασ και αυτι τθν
εορταςτικι μασ εκδιλωςθ.
Βαςικό πιςτεφω των μελϊν τθσ Ενϊςεϊσ μασ - που ζχει
αδιάλειπτθ λειτουργία και δράςθ 100 χρόνων - είναι ότι,
εκδθλϊςεισ όπωσ θ ςθμερινι υπενκυμίηουν ςτθ ναυτικι
κοινότθτα πρωτίςτωσ, αλλά και ςτουσ απανταχοφ Ζλλθνεσ
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δευτερευόντωσ, τθν τεράςτια ςθμαςία τθσ Εμπορικισ μασ
Ναυτιλίασ και το ζργο των ανκρϊπων που τθν εκπροςωποφν
με υπευκυνότθτα και αυταπάρνθςθ.

Αγαπθτοί υνάδελφοι, εκλεκτοί μασ Προςκεκλθμζνοι,
πριν ςασ εκκζςω τισ κζςεισ και τουσ ςτόχουσ τθσ Ενϊςεϊσ μασ,
μζςα από τθ ςφντομθ ομιλία μου, ςασ ηθτϊ ωσ φψιςτο
μεγαλείο ψυχισ και ζνδειξθ τιμισ, να τθριςουμε ενόσ λεπτοφ
ςιγι, για τουσ ςυναδζλφουσ και τουσ ςυνανκρϊπουσ μασ που
χάκθκαν ςτισ κάλαςςεσ του κόςμου.

Αιωνία τους η μνήμη - Θα έχουν πάντα μια θέςη ςτη μνήμη και
τισ καρδιέσ μασ.

Κυρίεσ και Κφριοι,
Η Ελλθνικι Ναυτιλία δεν είναι μόνο τα ςιδερζνια ςκαριά των
πλοίων και οι ρομαντικζσ ιςτορίεσ που ςυνοδεφουν πολλοφσ
ναυτικοφσ μφκουσ… είναι κυρίωσ, οι ατςάλινεσ ψυχζσ και οι
αγωνίεσ των ανκρϊπων που τα ςτελεχϊνουν και αποτελοφν
τθν κινθτιρια δφναμι τθσ.
Είναι θ μεταφορά όπου γθσ τθσ ελλθνικισ αξιοςφνθσ και
κουλτοφρασ.
Είναι θ Γαλανόλευκθ θμαία τθσ Πατρίδασ μασ που κυματίηει
περιφανα ςτα πολυπλθκι λιμάνια του πλανιτθ μασ.
Και ακόμθ, είναι θ μεγάλθ ςθμαςία και ςυμβολι τθσ Ελλθνικισ
Ναυτιλίασ ςτο χϊρο τθσ ελλθνικισ οικονομίασ, των καλάςςιων
ςυγκοινωνιϊν ςτθ χϊρα μασ, των καλάςςιων μεταφορϊν ςε
ολόκλθρο τον πλανιτθ!
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Αγαπθτοί υνάδελφοι,
θ κοπι τθσ φετινισ Πρωτοχρονιάτικθσ πίτασ μασ και οι
βραβεφςεισ των ςυναδζλφων που κα ακολουκιςουν, γίνονται
και αυτι τθ χρονιά, κάτω από δφςκολεσ για τθν πατρίδα μασ
οικονομικζσ ςυνκικεσ, ενϊ θ διεκνισ οικονομικι αβεβαιότθτα
και αναςφάλεια, μαηί με τθν αγωνία ολόκλθρθσ τθσ
ανκρωπότθτασ για ειρινθ, ρίχνουν ζντονα τθ ςκιά τουσ και
ςτισ 5 θπείρουσ. Σο μζλλον που μασ επιφυλάςςεται αβζβαιο
και αχαρτογράφθτο!
Εμείσ, οι Ζλλθνεσ και οι Ελλθνίδεσ Πλοίαρχοι, ςτζλνουμε τισ
ευχζσ μασ και ενϊνουμε τισ φωνζσ μασ μαηί με τουσ ςϊφρονεσ
ανκρϊπουσ τθσ γθσ, ϊςτε να επικρατιςει το πανανκρϊπινο
μινυμα των θμερϊν “ΟΠΟΤ ΓΗ ΕΙΡΗΝΗ” και να επζλκει
κοινωνικι δικαιοςφνθ, ανάπτυξθ και ευθμερία.
Κυρίεσ και Κφριοι,
κάτω από δφςκολεσ ςυνκικεσ, ιδιαίτερα ςιμερα, γίνεται
απόλυτα ςαφζσ ότι θ “κοινωνικι δικαιοςφνθ και εξζλιξθ”
πρζπει να είναι το ηθτοφμενο κάκε αναπτυγμζνθσ κοινωνίασ
και χϊρασ.
Σο 2017 μασ φζρνει ακόμα ζνα βιμα πιο κοντά ςε νζεσ
προκλιςεισ οικονομικϊν μεγεκϊν και διαφοροποιιςεων.
Για τθ χϊρα μασ, θ “πρόκλθςθ” του 2017 δεν είναι μόνο θ
οικονομικι ανάπτυξθ και θ αναβάκμιςθ, είναι θ αποδοχι τθσ
κοινωνικισ παρζμβαςθσ, είναι θ φερεγγυότθτα και θ
αξιοπιςτία των απαντιςεων, που κα δϊςει θ κοινωνία μασ.
Είναι θ δυναμικι που κα αναπτφξει θ χϊρα μασ ςτισ
παγκόςμιεσ αγορζσ, για να αποδείξει αναντίρρθτα πωσ ο
περιφανοσ λαόσ μασ και κζλει και μπορεί και αξίηει ςεβαςμό
και μια κζςθ ςτισ αναπτυγμζνεσ χϊρεσ του πλανιτθ.
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Σο οφείλουμε ςτθ μακραίωνθ και ςτθ ςφγχρονθ ιςτορία μασ,
το οφείλουμε ςτα παιδιά μασ που τουσ αξίηει καλφτερθ ηωι
και πιο αςφαλζσ μζλλον.
Αγαπθτοί ςυνάδελφοι,
ςιμερα ςτο ξεκίνθμα του 2017, όλοι εμείσ, εργαηόμενοι και μθ
Ζλλθνεσ Ναυτικοί, όλων των ειδικοτιτων, με τισ εμπειρίεσ και
τθ γνϊςθ, όχι μόνο του χρόνου που πζραςε, αλλά και τθσ
διαδρομισ ολόκλθρων αιϊνων, μάκαμε πϊσ να
εξαςφαλίηουμε τθν ίδια τθν επιβίωςι μασ, αποτελοφμε πρζπει να αποτελοφμε - τθν κινθτιρια δφναμθ, που κα βγάλει
τθν κοινωνία και τθν χϊρα μασ και πάλι ζξω από το τζλμα τθσ,
και κα τθ φζρει φερζγγυα και αξιόπιςτθ μπροςτά ςτισ
προκλιςεισ τθσ εποχισ.
Εμείσ, θ Π.Ε.Π.Ε.Ν., μζςα ςε αυτά τα δεδομζνα (ςυνκικεσ και
ςυγκυρίεσ) δεν περιοριηόμαςτε, δεν μπορεί και δεν πρζπει να
περιοριςκοφμε, μόνο ςτο χϊρο τθσ Ναυτιλίασ και τουσ
“ανκρϊπουσ τθσ”, κλείνοντασ μάτια και αυτιά, αδιαφορϊντασ
για τα όςα πζρα από αυτό το χϊρο ςυντελοφνται.
Η Ζνωςθ Πλοιάρχων, αποτελεί πρϊτα και πάνω από όλα,
κοινωνικό φορζα, ικανό για τισ αναγκαίεσ εκείνεσ
παρεμβάςεισ, με τισ οποίεσ κα ςυμμετάςχει και κα ςυμβάλλει
κακοριςτικά, ςτισ προκλιςεισ τθσ νζασ χρονιάσ, αλλά και των
επόμενων χρόνων.
Οι Πλοίαρχοι και οι Ναυτικοί γενικότερα, μζςα ςτισ
καινοφργιεσ ςυνκικεσ που διαμόρφωςε κυρίωσ θ τεχνολογικι
ανάπτυξθ τθσ επικοινωνίασ, ζχουμε πάψει εδϊ και πολλά
χρόνια να αποτελοφμε ξεχωριςτό, για πολλοφσ αποκομμζνο
τμιμα τθσ κοινωνίασ μασ.
Δεν είμαςτε πια “οιονεί μετανάςτεσ”, μακρόκεν κεατζσ του
κοινωνικοφ γίγνεςκαι τθσ χϊρασ μασ, όπωσ πειςματικά, ακόμα
και ςιμερα το Κράτοσ, εξακολουκεί να μασ κεωρεί.
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Δεν είμαςτε απλοί αιμοδότεσ τθσ εκνικισ μασ οικονομίασ, με
προςφορά
διςεκατομμυρίων
δολαρίων
ναυτιλιακοφ
ςυναλλάγματοσ.
Δεν υπιρξαμε και δεν είμαςτε απλοί εργαηόμενοι που
επανδρϊνουν και κινοφν τον Τπερςφχρονο Ελλθνικό Εμπορικό
τόλο.
Αποτελοφμε ςυνεχζσ παρόν και ενεργό μζροσ, τθσ Ελλθνικισ
κοινωνίασ.
Οι Πλοίαρχοι και οι Ναυτικοί, αποτελοφμε τον κφριο
παράγοντα και βαςικό μοχλό ανάπτυξθσ τθσ Ελλθνικισ
Ναυτιλίασ ςτο ςφνολό τθσ.
Να υπογραμμίςω εδϊ ότι, το Ελλθνικό Ναυτικό Δυναμικό,
ακόμθ και ςτθ ςθμερινι περίοδο τθσ ςυρρίκνωςισ του, μαηί με
τθν ανκοφςα διεκνϊσ Ελλθνικι Εφοπλιςτικι Κοινότθτα,
ςυναποτελοφν τθ ςτζρεθ υποδομι, πάνω ςτθν οποία θ
Ελλθνικι Ναυτιλία, ίςωσ ο μόνοσ υγιισ, αξιοκρατικόσ και
ικανόσ κλάδοσ τθσ εκνικισ μασ οικονομίασ, μπορεί αιςιόδοξα
να προςβλζπει όχι μόνο ςτθν πρόκλθςθ του 2017, αλλά και
ςτισ προκλιςεισ του εγγφσ μζλλοντοσ.
Η τεράςτια όμωσ αυτι δυνατότθτα τθσ Ελλθνικισ Ναυτιλίασ,
μπορεί να γίνει πραγματικότθτα, μόνο εάν αναγνωριςκεί και
αναβακμιςκεί ςτο πραγματικό τθσ μζγεκοσ θ κακοριςτικι τθσ
ςθμαςία ςτθν πρόοδο τθσ χϊρασ και υπάρξει ςυνεργαςία ϊςτε
να δοκοφν άμεςα λφςεισ από τθν πολιτεία ςτα κζματα που τθν
αφοροφν και ταλαιπωροφν ποικιλοτρόπωσ τον Ζλλθνα
Πλοίαρχο και Ναυτικό.
Είναι αναγκαίο να πάψει ι τουλάχιςτον ςε πρϊτθ φάςθ να
περιοριςκεί θ επί παντόσ και περί πάντων παρζμβαςθ τθσ
Κρατικισ Εξουςίασ.
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Σο Κράτοσ, πρζπει να περιοριςτεί αποκλειςτικά, ςτο ευρφτατο
πεδίο ανάπτυξθσ των περί τθν ναυτιλία δραςτθριοτιτων του,
όπωσ:
 Η αναηιτθςθ και εμπζδωςθ διεκνϊν ερειςμάτων και
ςτθριγμάτων τθσ Ναυτιλίασ μασ.
 Η αναδιάρκρωςθ τθσ Ναυτικισ Εκπαίδευςθσ, με ςφγχρονο εξοπλιςμό, αναβάκμιςθ τθσ διδαςκαλίασ, ςίτιςθ,
ςτζγαςθ και φοιτθτικό πάςο για τουσ ςπουδαςτζσ.
Μετεκπαίδευςθ ςε Ελλθνικά Πανεπιςτθμιακά Ιδρφματα.
Αυτό που εμείσ ωσ Π.Ε.Π.Ε.Ν. ζχουμε ιδθ ξεκινιςει εδϊ
και αρκετά χρόνια, δθλαδι ςυνεργαςίεσ με Ιδιωτικά
Πανεπιςτιμια που εδρεφουν ςτθ χϊρα μασ και
ςυγκεκριμζνα BCA, FREDERICK, CITY UNIVERSITY και
ΑLBA, που προςφζρουν υποτροφίεσ ςτα μζλθ μασ,
αναγνωρίηοντασ τισ γνϊςεισ και τθν ποιότθτα του Ζλλθνα
Πλοιάρχου, που ζχει κζλθςθ και αναηθτά τθν εξζλιξθ.
Παρόλο που θ πάγια κζςθ μασ είναι αναβακμιςμζνθ
Δθμόςια Ναυτικι Εκπαίδευςθ.
 Σο ευρφτατο πεδίο τθσ αναηιτθςθσ, κφρια μζςα ςτθν
Ευρωπαϊκι Κοινότθτα, πόρων και διαδικαςιϊν για
ενίςχυςθ τθσ Ελλθνικισ ναυτιλίασ.
 Η εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του, που απορρζουν
μζςα από τον ίδιο τον Καταςτατικό του Χάρτθ, απζναντι
ςτουσ Ζλλθνεσ Ναυτικοφσ και τουσ Ζλλθνεσ Πλοιοκτιτεσ.
 Και ακόμα, το βαςικότερο, κα πρζπει να αςχολθκεί πολφ
ςοβαρά με τθν αποκατάςταςθ των όςων “δεινϊν”, με τισ
πολιτικζσ του επιςϊρευςε, ςτο όλο φορολογικό και
αςφαλιςτικό ςφςτθμα των Ναυτικϊν, προ αμνθμονεφτων
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χρόνων και ασ εξαντλιςει επιτζλουσ τισ αρμοδιότθτζσ
του, ςτθν αποκατάςταςθ, λόγω των αποκλειςτικά δικϊν
του ευκυνϊν, των ςυντάξεων των ςυναδζλφων μασ.
Δυςτυχϊσ, λανκαςμζνεσ ενζργειεσ και αποφάςεισ, ειδικά ςε
ότι αφορά το ρόλο του ςτο χϊρο μασ, δθμιοφργθςαν
κεμελιακά προβλιματα, που ξεφεφγουν από τισ δικζσ μασ
δυνατότθτεσ και ανικουν αποκλειςτικά και μόνο ςτο πλαίςιο
ενεργειϊν και υποχρεϊςεων του που τα τελευταία χρόνια ζχει
πάρει διαςτάςεισ, οξφτατου κοινωνικοφ προβλιματοσ.
Και είναι από τα προβλιματα, που θ άμεςθ λφςθ του, αποτελεί
προχπόκεςθ τθσ φπαρξθσ του Ναυτικοφ μασ Δυναμικοφ.
Ζχουν γίνει αναλφςεισ και ζχουν ειπωκεί πολλά γι’ αυτό το
πρόβλθμα.
Εκείνο όμωσ που δεν ζχει γίνει απόλυτα κατανοθτό, είναι το
γεγονόσ ότι, θ αβεβαιότθτα και θ αγωνία δεν πλιττει μόνο
τουσ απόμαχουσ ιδθ ςυναδζλφουσ μασ.
Πλιττει κφρια και κατθγορθματικά και το εν ενεργεία Ναυτικό
Δυναμικό, με αποτζλεςμα να αποτελεί κρυαλλίδα ςτθν φπαρξθ
τθσ ίδιασ τθσ Ναυτιλίασ μασ, αφοφ, όπωσ εμφανίηονται τα
πράγματα, δεν είναι ικανό να εξαςφαλίςει τθν διατιρθςθ τθσ
Ελλθνικισ θμαίασ με αναπόφευκτθ ςυνζπεια, τθ ςτροφι ςε
ξζνεσ ςθμαίεσ.
Δεν ζχω τθν πρόκεςθ και δεν κζλω να αναφερκϊ ςτισ ευκφνεσ
των εκάςτοτε εκπροςϊπων τθσ Κρατικισ Εξουςίασ, θ οποία
κυριαρχικά διαχειρίςτθκε, όχι μόνο τα κεφάλαια των Αςφαλιςτικϊν μασ Σαμείων, αλλά και το εν γζνει ςυνταξιοδοτικό μασ
κακεςτϊσ.
Είμαι όμωσ, υποχρεωμζνοσ να τονίςω ότι οι Ναυτικοί πλιρωςαν και εξακολουκοφν να πλθρϊνουν πολφ περιςςότερα, απ’
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όςα χρειάηονται για τα ςυνταξιοδοτικά και κοινωνικά τουσ
δικαιϊματα.
Εξάλλου, θ ςυνζχιςθ τθσ ακολουκοφμενθσ μζχρι ςιμερα
πολιτικισ είναι βζβαιο ότι, κα οδθγιςει ςταδιακά, αλλά
ςτακερά, με επιταχυνόμενο ρυκμό ςτθ ςυρρίκνωςθ και τθν
τελικι εξαφάνιςθ του Ναυτικοφ Δυναμικοφ τθσ χϊρασ, με όλα
τα δυςμενι αποτελζςματα για τθν εκνικι μασ οικονομία, αν
δεν λθφκοφν ΑΜΕΑ μζτρα.

Αγαπθτοί μελλοντικοί ςυνάδελφοι,
ςπουδαςτζσ των ΑΕΝ που βρίςκεςτε ςιμερα κοντά μασ,
είςαςτε οι ςυνεχιςτζσ τθσ μεγάλθσ Ναυτικισ Παράδοςθσ τθσ
χϊρασ μασ.
Είςαςτε τα παιδιά μασ, οι μελλοντικοί Αξιωματικοί του
ζνδοξου Εμπορικοφ Ναυτικοφ μασ, είςτε εςείσ που με
υπερθφάνεια και αυταπάρνθςθ κα μεταφζρετε τα ιδεϊδθ τθσ
Πατρίδασ μασ ςτα πζρατα του κόςμου, είςαςτε οι άξιοι
ςυνεχιςτζσ χιλιάδων χρόνων Ναυτικισ Ιςτορίασ και χιλιάδων
Ελλινων Ναυτικϊν που τίμθςαν αυτό το επάγγελμα!
Σο επάγγελμα που επιλζξατε, είναι δφςκολο και απαιτθτικό, κα
ςασ δοκοφν ευκαιρίεσ αλλά και απογοθτεφςεισ, γιατί το
εργαςιακό περιβάλλον είναι άκρωσ ανταγωνιςτικό. Ζνα είναι
βζβαιο, κα ςταδιοδρομιςουν μόνο αυτοί που πραγματικά το
αγαποφν, το κζλουν και το αξίηουν.
Είςτε ιδθ ξεχωριςτοί, γιατί το επάγγελμα που επιλζξατε είναι
ξεχωριςτό και δεν ςυγκρίνεται με κανζνα άλλο.
Θζλει γνϊςεισ, πεικαρχία και δφναμθ για να ανταπεξζλκει
κανείσ ςτισ πολλζσ υποχρεϊςεισ του Ναυτικοφ Επαγγζλματοσ
και ειδικά του Πλοιάρχου.
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Μθν ςασ πτοιςουν οι αντιξοότθτεσ κάντε το όνειρό ςασ
πραγματικότθτα.
ασ ευχόμαςτε από καρδιάσ να ζχετε μια επιτυχθμζνθ
ςταδιοδρομία.
Με τθν ευκαιρία αυτι, κα ικελα να ςασ ανακοινϊςω ότι ο
πρϊτοσ των πρϊτων ςπουδαςτισ όλων των Ακαδθμιϊν, κα
ζχει τθ δυνατότθτα δωρεάν μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν ςτο
Κολλζγιο BCA, τουσ οποίουσ ευχαριςτοφμε κερμά για αυτι
τουσ τθν προςφορά.
υνάδελφοι Πλοίαρχοι,
επιτρζψτε μου κλείνοντασ, με αφορμι τα 100 χρόνια από τθν
ίδρυςθ τθσ Ενϊςεϊσ μασ, που μόνο υπερθφάνεια γεμίηει το
Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ Π.Ε.Π.Ε.Ν., εμζνα προςωπικά, αλλά
και τουσ απανταχοφ Ζλλθνεσ Πλοιάρχουσ, να ςασ ευχαριςτιςω
για τθ ςυμμετοχι ςασ.
Αποδεικνφετε και αποδεικνφουμε ζμπρακτα για ακόμθ μια
φορά, μετά από τόςα χρόνια λειτουργίασ και ουςιαςτικισ
προςφοράσ ςτον Ζλλθνα Πλοίαρχο, ότι θ Ζνωςι μασ
παραμζνει ακόμθ δυνατι και με κακοριςτικό ζργο και λόγο.
Αποδεικνφουμε ότι όλοι εμείσ, είμαςτε κρίκοι μίασ δυνατισ
αλυςίδασ που αν δεν κζλουμε αυτι να ςπάςει, κα πρζπει να
γίνουμε μζροσ τθσ, δείχνοντασ ζμπρακτα το ενδιαφζρον μασ.
Μασ εμπιςτεφεςτε και κζλουμε να ςασ δικαιϊνουμε, να
αποδεικνφουμε κακθμερινά ότι μποροφμε και να διεκδικοφμε,
αλλά και να προςφζρουμε.
Η ιςτορία ζχει δείξει ότι, μόνο θ αλλθλεγγφθ και θ ειλικρινισ
ςυνεργαςία μποροφν να εξαςφαλίςουν ευθμερία και
ανάπτυξθ.
ασ κζλουμε δίπλα μασ.
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υνάδελφοι,
ασ ςκεφκεί ο κακζνασ μασ ξεχωριςτά, είτε ςυμμετζχει ςτισ
διαδικαςίεσ τθσ Ενϊςεϊσ μασ είτε όχι, πόςα περιςςότερα κα
κερδίςουμε, αν καταφζρουμε να ςυνεργαςτοφμε, να
οργανωκοφμε, να ενεργοποιθκοφμε!
Δεν πρζπει να κυμόμαςτε τθν Ζνωςθ μόνο όταν χρειαηόμαςτε
τθ βοικειά τθσ. Πρζπει να αιςκανόμαςτε τθν ανάγκθ και τθν
υποχρζωςι μασ για μαηικό παρόν.
Η δφναμθ τθσ Ενϊςεϊσ μασ, είναι τα ενεργά μζλθ τθσ.
Βιϊνουμε μια περίοδο, που χαρακτθρίηεται από τθν αποδυνάμωςθ κεςμϊν, δικαιωμάτων, κατακτιςεων δεκαετιϊν, τϊρα
πρζπει να είμαςτε όλοι μαηί. Σϊρα ο ρόλοσ μασ κακίςταται
πρωταγωνιςτικόσ,για να προςτατζψουμε τον Ζλλθνα Πλοίαρχο
που δοκιμάηεται πραγματικά και να προαςπίςουμε περαιτζρω
το φορολογικό μασ και το ςυνταξιοδοτικό μασ δικαίωμα, τθν
υγειονομικι μασ περίκαλψθ (μζςα από τον “Οίκο του Ναφτθ”
και το ΝΑΣ) που κινδυνεφουν με αφανιςμό, για να
βελτιϊςουμε τθν κακθμερινότθτά μασ που γίνεται ολοζνα και
πιο δφςκολθ.
Η Ζνωςι μασ δεν μπορεί να προχωριςει μόνθ τθσ, χρειάηεται
το ζμψυχο υλικό τθσ - τα μζλθ τθσ, ςασ κζλουμε κοντά μασ.
Θζλουμε να ζχουμε μια αμφίδρομθ ειλικρινι ςχζςθ μεταξφ
μασ, μαηί να διεκδικιςουμε, μαηί να προχωριςουμε για το
κοινό καλό τθσ Ναυτιλίασ μασ.
Εφχομαι ςε όλουσ εςάσ και ςτισ οικογζνειζσ ςασ, υγεία, ο νζοσ
χρόνοσ να φζρει κάκε ευτυχία και χαρά.
τουσ ςυνάδελφουσ, αλλά και ςε όλουσ τουσ Ναυτικοφσ μασ
που ταξιδεφουν, γαλινιεσ κάλαςςεσ και καλι επάνοδο ςτθν
πατρίδα.
Καλι Χρονιά!

