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Σεβαςμιϊτατε Μθτροπολίτθ Πειραιά,
Άγιοι Πατζρεσ,
Κφριε Υφυπουργζ Εμπορικισ Ναυτιλίασ,
Κφριε Γενικζ Γραμματζα του Υπουργείου Ναυτιλίασ,
Κφριε Τομεάρχθ Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ και πρϊθν
Πρόεδρε τθσ Ν.Δ.,
Κφριοι Βουλευτζσ,
Κφριε Αρχθγζ και Κφριοι Αξιωματικοί του Λιμενικοφ Σϊματοσ,
Κφριε Πρόεδρε του Ελλθνικοφ Ερυκροφ Σταυροφ,
Κφριε Φπατε Αρμοςτι του Ο.Η.Ε.,
Κφριε Διμαρχε,
Κφριοι Πρόεδροι και μζλθ των Εφοπλιςτικϊν Ενϊςεων,
Κφριε Πρόεδρε του Ν.Ε.Ε.,
Κφριε Γενικζ Γραμματζα τθσ ΠΝΟ και κφριοι ςυνάδελφοι των άλλων
ςωματείων,
Κφριε Πρόεδρε του ΝΑΤ,
Κυρία Πρόεδρε του Ναυτικοφ Μουςείου Ελλάδοσ
Κφριοι Πρόεδροι φορζων και οργανιςμϊν,
Κυρίεσ και Κφριοι προςκεκλθμζνοι, Αγαπθτοί κυρίεσ και κφριοι
Συνάδελφοι…
Εκ μζρουσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου και των μελϊν τθσ Πανελλινιασ
Ζνωςθσ Πλοιάρχων Εμπορικοφ Ναυτικοφ, κζλω να ςασ ευχαριςτιςω
κερμά που ανταποκρικικατε και ςε αυτιν τθν πρόςκλθςι μασ και
τιμάτε με τθν παρουςία ςασ τθν εορταςτικι μασ εκδιλωςθ.
Αγαπθτοί Συνάδελφοι, εκλεκτοί μασ Προςκεκλθμζνοι,
πριν ςασ εκκζςω τισ κζςεισ, τισ αγωνίεσ, τουσ προβλθματιςμοφσ των
εργαηόμενων ςτθν Ελλθνικι Ναυτιλία και ειδικότερα τισ ανθςυχίεσ των
Ελλινων Πλοιάρχων, τουσ οποίουσ ζχω τθν τιμι να εκπροςωπϊ από τθ

κζςθ του προζδρου τθσ Π.Ε.Π.Ε.Ν., αλλά και τουσ ςτόχουσ τθσ Ενϊςεϊσ
μασ για τθ Νζα Χρονιά, ςασ ηθτϊ ωσ φψιςτο μεγαλείο ψυχισ και
ζνδειξθσ ςεβαςμοφ, να τθριςουμε ενόσ λεπτοφ ςιγι, για τουσ
ςυναδζλφουσ ναυτικοφσ όςουσ ςυνανκρϊπουσ μασ χάκθκαν ςτισ
απζραντεσ ταξιδεμζνεσ κάλαςςεσ του κόςμου.
Αιωνία η ανάπαυςή τουσ - Θα βρίςκονται πάντα ςτισ καρδιζσ μασ και
θα ζχουν μια θζςη ςτη μνήμη μασ.

Κυρίεσ και Κφριοι,
«Έχουμε γη και πατρίδα, όταν ζχουμε πλοία και θάλαςςα»
είπε με μια φράςθ ο “πατζρασ” τθσ Ιςτορίασ, Ηρόδοτοσ, θ οποία και
περικλείει όλα όςα αφοροφν τθν ουςία του προβλιματοσ τθσ χϊρασ
μασ αυτι τθ ςτιγμι.
Με τθν ευλογία του Θεοφ και κάλαςςα ζχουμε και υπερςφγχρονα
πλοία καταξιωκικαμε να αποκτιςουμε, χάρθ ςτθν ανκοφςα διεκνϊσ
Ελλθνικι Εφοπλιςτικι Κοινότθτα και τθν Ελλθνικι ναυτικι αξιοςφνθ,
αλλά και τθν κουλτοφρα μασ διαδϊςαμε ςτα πζρατα του κόςμου, χάρθ
ςτθν υπζρλαμπρθ παρουςία των Ελλινων Πλοιάρχων και Ναυτικϊν που
ςτελεχϊνουν τα πλοία μασ και που αποτελοφν τθν κινθτιρια δφναμθ
τθσ Ελλθνικισ Ναυτιλίασ. Αυτό όμωσ που μάλλον δεν ζχουμε είναι
Ναυτικό μζλλον, γιατί κανείσ “υπεφκυνοσ” από τθν ελλθνικι πολιτεία
δεν φαίνεται να ενδιαφζρεται να επενδφςει ςε αυτό.
Αγαπθτοί Συνάδελφοι,
θ φετινι κοπι τθσ Πρωτοχρονιάτικθσ Βαςιλόπιτασ τθσ Ζνωςισ μασ και
οι βραβεφςεισ των ςυναδζλφων που κα ακολουκιςουν, είναι μόνο θ
αφορμι. Η αγωνία για το μζλλον των ναυτικϊν και τθσ Ναυτιλίασ μασ
είναι θ αιτία. Βριςκόμαςτε εδϊ όχι μόνο για να γιορτάςουμε τθν ζλευςθ
του καινοφργιου χρόνου και να ανταλλάξουμε τισ κακιερωμζνεσ τυπικζσ
ευχζσ, αλλά και για να γίνουμε κοινωνοί των πολλϊν ςυςςωρευμζνων
προβλθμάτων του κλάδου μασ, που δθμιουργοφν ςε εμάσ τουσ
παλαιότερουσ αναςφάλεια και ςτουσ νεότερουσ άγχοσ και
απογοιτευςθ.
Βριςκόμαςτε εδϊ, αναηθτϊντασ μζςα από τισ αντίξοεσ
πολιτικοοικονομικζσ ςυνκικεσ που περνάει θ χϊρα μασ ζνα μικρό φάρο
ελπίδασ, ϊςτε να μπορζςουμε ςυςπειρωμζνοι να οδθγιςουμε το

ςκάφοσ που λζγεται Ελλάδα, ςε απάνεμα λιμάνια και ςτθν ευθμερία
που ταιριάηει ςτθν αξιοςφνθ και ςτθν πολιτιςτικι κλθρονομιά του λαοφ
μασ και πιςτζψτε με, εμείσ οι Ζλλθνεσ πλοίαρχοι, οι Ζλλθνεσ ναυτικοί
μποροφμε… ζχουμε τον τρόπο να τα καταφζρουμε.
Ζχουμε τθ δυνατότθτα να προβάλουμε τθν Ελλάδα μασ ξανά περιφανθ
ςτα πζρατα του κόςμου και να τθν αναδείξουμε κορυφαία μεταξφ των
μεγάλων, με ναυτικι παράδοςθ χωρϊν. Το ζχουμε αποδείξει με το ζργο
μασ, τθν αποφαςιςτικότθτά μασ, τθν εργατικότθτα, τισ γνϊςεισ και το
πείςμα μασ αιϊνεσ τϊρα. Δεν μασ ζχουν τυχαία άλλωςτε ανακθρφξει ωσ
“εκνικό κεφάλαιο” και ζναν από τουσ βαςικότερουσ “πυλϊνεσ τθσ
οικονομίασ τθσ χϊρασ μασ”. Όμωσ μόνο, όλοι μαηί κα τα καταφζρουμε.

Κυρίεσ και Κφριοι ςυνάδελφοι,
το ότι βριςκόμαςτε ςιμερα εδϊ όλοι, είναι από μόνο του ςθμαντικό.
Όλοι μασ, είμαςτε άτομα με όνειρα και ευαιςκθςίεσ. Είμαςτε άτομα
που ζχουμε παλζψει και δαμάςει κφματα, ςυναιςκιματα, πίκρεσ και
απογοθτεφςεισ, ζχουμε τικαςεφςει ϊρεσ μοναξιάσ.
Παλαιοί και νζοι ναυτικοί ενωμζνοι παλεφουμε και διεκδικοφμε, δεν
επαιτοφμε, όλα όςα ζχουμε προςφζρει με τουσ αγϊνεσ μασ και τον
τίμιο ιδρϊτα του ςκλθροφ επαγγελματικοφ μασ βίου ςτθν ελλθνικι
πολιτεία, θ οποία μασ αντιμετωπίηει ωσ ξζνο ςϊμα, αδιαφορϊντασ για
τθν προςφορά, αλλά και το μζλλον μασ.
Το ερϊτθμα όμωσ που γεννάται και ςτο οποίο πρζπει επιτακτικά να
δοκεί μια απάντθςθ από τθν υπεφκυνθ πολιτικι θγεςία είναι το
“Γιατί”!!!
- Γιατί θ χϊρα μασ υποβακμίηει τθν αξία τθσ Ελλθνικισ Σθμαίασ και
απαξιϊνει το Ναυτικό επάγγελμα?. Το ιδανικό κα ιταν να γίνει θ
Ελλθνικι ςθμαία πιο ελκυςτικι και πιο ανταγωνιςτικι, μζςα ςτο
διεκνζσ περιβάλλον που δραςτθριοποιείται ο κλάδοσ μασ. Να υπάρξει
δθλαδι, μια ευρφτατθ αναηιτθςθ διεκνϊν ερειςμάτων, ςτθριγμάτων,
πόρων και διαδικαςιϊν για ςτιριξθ και ενίςχυςθ τθσ Ναυτιλίασ μασ.
- Γιατί εξοντϊνει τον εν ενεργεία Ζλλθνα Ναυτικό, με τθν υπζρ
φορολόγθςθ και τισ απαράδεκτεσ πολιτικζσ που επιςϊρευςε, ςτο όλο
αςφαλιςτικό ςφςτθμα μασ, προ αμνθμονεφτων χρόνων?.

- Γιατί ταπεινϊνει και λεθλατεί τον Ζλλθνα ςυνταξιοφχο ναυτικό,
φςτερα από τόςουσ αγϊνεσ και τόςθ προςφορά ςτθν πατρίδα
(οικονομικι, θκικι, πολιτιςτικι)?, αφινοντάσ του ςτα χείλθ τθν πικρι
γεφςθ τθσ εγκατάλειψθσ. Ασ εξαντλιςει επιτζλουσ το κράτοσ τισ
αρμοδιότθτζσ του, ςτθν αποκατάςταςθ, λόγω των αποκλειςτικά δικϊν
του ευκυνϊν, των ςυντάξεων των ςυναδζλφων μασ (και να δωκοφν ,
επιτζλουσ, οι ςυντάξεισ των νζων ςυνταξιοφχων ναυτικλϊν μασ).
- Γιατί δεν δίνει κίνθτρα ςτουσ νζουσ μασ να ακολουκιςουν το ναυτικό
επάγγελμα?, αλλά φαίνεται πρόκυμο και ςυνεπικουρεί ςιωπθρά ςτθ
φυγι από τθ χϊρα και τθ ςκλθρι τουσ μετανάςτευςθ.
- Γιατί δεν αναβακμίηει τισ εξαιρετικζσ, ςε διδακτικό προςωπικό και
δομι Ναυτικζσ μασ Σχολζσ?. Ζχοντασ ο ίδιοσ, απόλυτθ γνϊςθ και άποψθ
των προβλθμάτων του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ, από τθ Ναυτικι και
Ναυτιλιακι μου εκπαίδευςθ, ςυνεχίηω να διαπιςτϊνω με λφπθ μου ότι
τα περιςςότερα προβλιματα ςτθ Ναυτικι Εκπαίδευςθ παραμζνουν
ςχεδόν ίδια και ςε πολλζσ περιπτϊςεισ ακόμθ πιο διογκωμζνα.
Οι Υπεφκυνοι τθσ Πολιτείασ, όλα αυτά τα χρόνια, περιόριηαν τθ
ναυτιλιακι πολιτικι τουσ ςε θμίμετρα εισ βάροσ τθσ Ναυτικισ
Εκπαίδευςθσ, ςαν να μθν υπάρχουν οι τεράςτιεσ γνϊςεισ, θ εμπειρία
των Ελλινων Πλοιάρχων και Α’ Μθχανικϊν και θ καλι διάκεςθ των
Πλοιοκτθτϊν που κα βοθκιςουν ςτθν επανεκκίνθςθ τθσ Ναυτικισ
Εκπαίδευςθσ και τθν ενίςχυςθ τθσ Ναυτιλίασ τθσ Χϊρασ μασ.
- Γιατί ? τα πολλά “καυτά” προβλιματα του Κλάδου μασ προςκροφουν
πάντα ςτθν αδιαφορία για επίλυςθ και ςτθν κλαςικι επί των θμερϊν
μασ δικαιολογία τθσ ςυνεχιηόμενθσ, ζωσ πότε άραγε, κρίςθσ χρζουσ, τθν
οποία εμείσ οι Ζλλθνεσ Ναυτικοί ουδζποτε δθμιουργιςαμε, τουναντίον
μάλιςτα, αφοφ με το πολφτιμο ςυνάλλαγμα που φζρνουμε ενιςχφουμε
τονωτικά τθν πάντα ιςχνι Ελλθνικι Οικονομία?
Βάηοντασ μια άνω τελεία ςτα προβλιματα του κλάδου μασ, που
τελειωμό κακϊσ φαίνεται δεν ζχουν, επιτρζψτε μου ςε αυτό το ςθμείο,
να δϊςω και ζνα τόνο αιςιοδοξίασ ςτθν εορταςτικι μασ εκδιλωςθ.
Καλοςωρίηω από αυτό το βιμα τουσ Δόκιμουσ Πλοιάρχουσ, τουσ
ςπουδαςτζσ των Α.Ε.Ν, που κοςμοφν ςιμερα με τθν παρουςία τουσ τθν
εκδιλωςι μασ, καλοςωρίηουμε το λαμπρό μζλλον τθσ Ελλθνικισ μασ
Ναυτιλίασ, που κα ςυνεχίςουν τθν χιλιόχρονθ ναυτικι παράδοςθ των

προγόνων μασ και κα κάνουν επάγγελμα, όπωσ και εμείσ άλλωςτε, τθν
αγάπθ τουσ για τα ταξίδια και τθν κάλαςςα.
Αγαπθτοί μελλοντικοί ςυνάδελφοι, φζρελπισ αξιωματικοί του ζνδοξου
Εμπορικοφ μασ Ναυτικοφ…
το μζλλον είναι μπροςτά ςασ, μθν αφιςετε κανζναν και τίποτα να ςασ
κλζψει το όνειρο, να τικαςεφςει τισ ελπίδεσ και τισ προςδοκίεσ ςασ, να
ςασ απογοθτεφςει και να ςασ πικράνει, κρατιςτε το κεφάλι ψθλά και
τθν ψυχι ςασ γεμάτθ από τισ θκικζσ αξίεσ που ςασ ζδωςε θ οικογζνειά
ςασ και ςασ εμφφςθςαν οι άξιοι Ναυτοδάςκαλοι των ςχολϊν και τθσ
ηωισ ςασ .
Διαπρζψτε με ικοσ και ςκλθρό αλλά υγιι ανταγωνιςμό, ςτθν πορεία
τθσ ηωισ που εςείσ ζχετε χαράξει και επιλζξει να ταξιδζψετε.
Είςαςτε ιδθ ξεχωριςτοί, διαλζξατε ζνα ιδιαίτερο επάγγελμα που δεν
ςυγκρίνεται με κανζνα άλλο, κα ςασ γεμίςει με εμπειρίεσ ηωισ, καλζσ
και κακζσ, γλυκζσ και πικρζσ.
Θα ςασ δϊςει ευκαιρίεσ, αλλά και απογοθτεφςεισ, τίποτα δεν κα ςασ
χαριςτεί, κα ςταδιοδρομιςετε μόνο όςοι πραγματικά αγαπιςετε το
μεγάλο κράτοσ τθσ κάλαςςασ, κα ξεχωρίςουν μόνο όςοι το κζλουν και
όςοι το αξίηουν πραγματικά.
Σασ εφχομαι… όλοι ςασ ευχόμαςτε, να κάνετε το όνειρό ςασ
πραγματικότθτα, να ζχετε ζνα υπζροχο επαγγελματικό ταξίδι ηωισ.
Καλι τφχθ.
Εμείσ από τθν πλευρά μασ και ςτο μζτρο που μασ αναλογεί κα είμαςτε
δίπλα ςασ και τϊρα και ςτο μζλλον. Προβάλλουμε, αγωνιοφμε και
ςυνεχϊσ αγωνιηόμαςτε για το μζλλον του κλάδου μασ, τθν πρόοδο των
ναυτικϊν μασ και τθν προβολι τθσ χϊρασ μασ διεκνϊσ. Συμβάλλουμε
ςτθν καλυτζρευςθ του οικονομικοφ επιπζδου των Ελλινων και
απαιτούμε από τθν πολιτεία ςτιριξθ και άμεςα μζτρα αναβάκμιςθσ και
ανάπτυξθσ του Ζλλθνα Ναυτικοφ και του Ναυτικοφ επαγγζλματοσ.
Κυρίεσ και Κφριοι Συνάδελφοι,
Η Π.Ε.Π.Ε.Ν. ιταν και κα παραμείνει το “ςπίτι” των Ελλινων Πλοιάρχων,
ιταν και κα παραμείνει το επαγγελματικό λιμάνι όλων των Ελλινων
Πλοιάρχων, από τθν είςοδό τουσ ςτισ Α.Ε.Ν. μζχρι τθν ολοκλιρωςθ τθσ
ενεργισ επαγγελματικισ τουσ δράςθ. Ήταν και κα παραμείνει
ςυνοδοιπόροσ και ςυμπαραςτάτθσ των Ελλινων Πλοιάρχων και μετά
τθν αποχϊρθςι τουσ από τον επαγγελματικό ςτίβο, τότε που θ

αβεβαιότθτα μεγαλϊνει και θ αιςιοδοξία δίνει τθ κζςθ τθσ ςτθν
αναςφάλεια. Θα είμαςτε πάντα μαηί, πάντα ενωμζνοι και δυνατοί.
Στθν Ζνωςθ Πλοιάρχων αποτελοφμε ςυνεχζσ παρόν και ενεργό μζροσ
τθσ Ελλθνικισ κοινωνίασ, είμαςτε ο βαςικόσ μοχλόσ ανάπτυξθσ τθσ
Ελλθνικισ Ναυτιλίασ και τθσ οικονομίασ τθσ χϊρασ μασ.
Μζςω τθσ ιςχυρισ Ζνωςισ μασ πετφχαμε να ακουςτεί επιτζλουσ θ φωνι
του Ζλλθνα Πλοίαρχου, του Ζλλθνα Ναυτικοφ και να ανοίξουν οι
κλειςτζσ πόρτεσ των Υπουργείων και όλων των αρμόδιων
εμπλεκόμενων φορζων.
Με τθν ςυμμετοχι μασ ςτο ΣΝΕ προτείναμε τθν τροποποίθςθ γενικά
του τρόπου εκπαίδευςθσ για τισ Α.Ε.Ν. με ςκοπό τθν βελτίωςθ και τθν
αναβάκμιςθ, τόςο του υλικοτεχνικοφ εξοπλιςμοφ, όςο και για τθν
αναβάκμιςθ τθσ διδαςκαλίασ. Ζχουμε προτείνει επίςθσ, τθν αλλαγι του
προγράμματοσ εκπαίδευςθσ και των εκπαιδευτικϊν ταξιδιϊν με ςκοπό
τθν ευκολότερθ εφρεςθ πλοίου, κυρίωσ ςτο δεφτερο εκπαιδευτικό
μπάρκο.
Πετφχαμε τθ δωρεάν ςίτιςθ , μζςω επιδόματοσ, για τισ Α.Ε.Ν.και
προςπακοφμε για τθν περαιτζρω βελτίωςθ των ςυνκθκϊν εκπαίδευςισ
τουσ, ϊςτε εξερχόμενοι από τισ ςχολζσ να είναι ζτοιμοι επαγγελματίεσ
για τθν ενεργό δράςθ , χωρίσ να αναγκάηονται ςτθν επιμζρουσ
επιμόρφωςθ (Κ.Ε.Σ.Ε.Ν., Σωςτικά κ.λ.π.) γεγονόσ που αποτελεί μζχρι
ςιμερα πολφμθνθ τροχοπζδθ ςτθν άμεςθ επαγγελματικι ανζλιξι τουσ.
Με τθν ςυμμετοχι μασ επίςθσ ςτο Συμβοφλιο του Ν.Α.Τ. και του ΕΦΚΑ
διεκδικοφμε κζματα που αφοροφν τον κλάδο μασ το Αςφαλιςτικό , το
Φορολογικό, τον Οίκο του Ναφτου, αλλά και τθν περιουςία του Ν.Α.Τ.,
που είναι μία απο τισ πάγιεσ κζςεισ μασ. Επίςθσ, διεκδικοφμε διάφορα
κζματα που αφοροφν ςυναδζλφουσ ςε κάλαςςα και ξθρά, αλλά και
κζματα που αφοροφν τουσ ςπουδαςτζσ του κλάδου μασ.
Ακόμθ πετφχαμε κάτι που κα δϊςει άλλο αζρα αιςιοδοξίασ και δφναμθσ
ςτουσ ςπουδαςτζσ των Α.Ε.Ν. - πιο ςυγκεκριμζνα, οι Δόκιμοι κα
μποροφν να εξαγοράηουν το εκπαιδευτικό τουσ μπάρκο πλθρϊνοντασ
ςε 12 δόςεισ και θ Θεϊρθςθ τθσ υπθρεςίασ τουσ (Desaltso) κα γίνεται
μζςα ςε χρονικό διάςτθμα 36 μθνϊν! Αυτό βζβαια αφορά και τουσ
υπόλοιπουσ Ναυτικοφσ μασ και όχι μόνο τουσ Δόκιμουσ.

Επίςθσ, καταφζραμε να μποροφν να αςφαλίηονται ςτο Ν.Α.Τ. και οι
ςυνάδελφοί μασ Πλοίαρχοι καριζρασ ςτα γραφεία , ζτςι ϊςτε εκτόσ από
τουσ ςυναδζλφουσ, να βγαίνει ωφελθμζνο και οικονομικά ενιςχυμζνο
και το Ν.Α.Τ. Επιπλζον, αυτι θ τροποποίθςθ είναι θ αφορμι , οι
ςυνάδελφοι να μποροφν να ανανεϊςουν και τα Διπλϊματά τουσ , χωρίσ
τον κίνδυνο να τα χάςουν και κυρίωσ να χάςουν τθν ίδια τθν ιδιότθτά
τουσ.
Είμαςτε δίπλα ςτουσ ςυναδζλφουσ, ςε κακθμερινι βάςθ,μζςω τθσ
ςυμμετοχισ μασ ςτα πεικαρχικά ςυμβοφλια Α, Β, βακμοφ και ςτο
Α.Σ.Ν.Α. Ζχουμε κάνει λόγο πολλζσ φορζσ για τθν απαράδεκτθ και
απαρχαιωμζνθ νομοκεςία που βλζπει παντοφ αποκλειςτικι Ευκφνθ
Πλοιάρχου. Είμαςτε ιδθ ςτθ διαδικαςία τθσ νομοκζτθςθσ μιασ
περιςςότερο δίκαιθσ αλλά και ξεκάκαρθσ αντιμετϊπιςθσ των
Πλοιάρχων, κυρίωσ τθσ Ακτοπλοΐασ, ςε ςχζςθ με τα χρθματικά
πρόςτιμα που ανακφπτουν απο τθν λειτουργία του πλοίου.
Συμμετζχουμε για πρϊτθ φορά ςτθν Επιτροπι του Υ.Ν.Α. για τα
λιμάνια. Οι ειςθγιςεισ μασ ςτθν εν λόγω Επιτροπι που προζρχονται
από τθν βοικεια των ςυναδζλφων Πλοιάρχων που είναι οι κατεξοχιν
χριςτεσ των λιμανιϊν και οι οποίοι με τισ γνϊςεισ, τθν πείρα και τθ
ναυτοςφνθ τουσ διαχειρίηονται εξαιρετικά δφςκολζσ καταςτάςεισ, ζχουν
ςαν αποτζλεςμα ςε πρϊτθ φάςθ τισ επικείμενεσ επιςκευζσ και
βελτιϊςεισ ςε πολλά λιμάνια τθσ χϊρασ μασ.
Πρόςφατα επίςθσ, για πρϊτθ φορά και πάλι , ςωματείο εντάςςεται
ςτον Παγκόςμιο Οργανιςμό Green Award Foundation, γεγονόσ που
αποτελεί ξεχωριςτι διάκριςθ για τθν Ζνωςθ και τα μζλθ μασ
Πλοιάρχουσ, μαηί με τισ παλαιότερεσ διακρίςεισ μασ.
Η κφρια προςπάκειά μασ όμωσ, ζχει να κάνει και με τθ Ναυτικι
Εκπαίδευςθ που αποτελεί το ουςιαςτικό εφαλτιριο μιασ επιτυχθμζνθσ
και ιςχυρισ Ναυτιλίασ.
Τόςο ςτισ Α.Ε.Ν. όςο και ςτο Κ.Ε.Σ.Ε.Ν., τα προβλιματα είναι ακόμθ
πολλά. Οι Α.Ε.Ν. λειτουργοφν με πολλζσ ελλείψεισ και παρότι
αυξικθκαν ςθμαντικά οι Ναυτοδιδάςκαλοι ςτο ΚΕΣΕΝ και επανζρχονται
οι καταργθκείςεσ οργανικζσ κζςεισ ςτισ ΑΕΝ κεωροφμε επιβεβλθμζνο οι
κακθγθτζσ των Α.Ε.Ν. να είναι μόνιμοι και όχι ζκτακτοι ι ωρομίςκιοι,
κυρίωσ Πλοίαρχοι και Ά Μθχανικοί καλά αμειβόμενοι. Οι Αξιωματικοί

που ζχουν αποφοιτιςει από τισ Α.Ε.Ν., ζχουν ταξιδζψει με το
μεγαλφτερο ςτόλο παγκοςμίωσ. Αυτζσ οι Α.Ε.Ν., όταν επανδρϊνονται με
αξιόλογουσ και φιλότιμουσ Ναυτοδιδάςκαλουσ (που δίνουν γνϊςεισ και
εμπειρίεσ ςτα παιδιά μασ), προςφζρουν τα μζγιςτα ςτθν εκνικι μασ
οικονομία. Επιπλζον οι ςπουδαςτζσ των ΑΕΝ επιβάλλεται να
απολαμβάνουν τα ίδια προνόμια με τουσ ςπουδαςτζσ των άλλων
ιδρυμάτων τθσ χϊρασ μασ.
Οι ςπουδαςτζσ των Α.Ε.Ν. είναι το μζλλον τθσ Ελλθνικισ Ναυτιλίασ και
το μζλλον τθσ Ελλάδασ μασ.
Ασ επενδφςουμε λοιπόν ςτο δυναμικό παρόν και το ευοίωνο μζλλον τθσ
Ελλθνικισ μασ Ναυτιλίασ ευελπιςτϊντασ ότι τα “ξφλινα τείχθ τθσ” κα
περιφρουριςουν τθν πατρίδα μασ και ςε αυτιν τθν δφςκολθ ςυγκυρία.
Ναι, λοιπόν ςτθν Ελλθνικι Ναυτιλία
Ναι, ςτουσ Ζλλθνεσ Πλοιάρχουσ
Ναι, ςτουσ Ζλλθνεσ αξιωματικοφσ
Ναι, ςτον Ζλλθνα ναυτικό
Ναι, ςτθν πρόοδο τθσ χϊρασ μασ, μζςα από τθν ανάπτυξθ του Ναυτικοφ
επαγγζλματοσ
Κυρίεσ και κφριοι, Αγαπθτοί ςυνάδελφοι,
Κλείνοντασ, επιτρζψτε μου για μια ακόμθ φορά να προςκαλζςω όλουσ
τουσ ςυναδζλφουσ που αγάπθςαν και ςυνεχίηουν να αγαποφν το
ναυτικό επάγγελμα να ςυςπειρωκοφν ςτθν Ζνωςι μασ και να γίνουμε
ςυνοδοιπόροι ςτθ διεκδίκθςθ των δίκαιων αιτθμάτων μασ για τθν
Ναυτιλία.
Εφχομαι ολόψυχα και από καρδιάσ, το 2018 να φζρει “παν ποκθτό” ςτισ
καρδιζσ και ςτισ οικογζνειεσ όλων μασ. Να φζρει Ειρινθ,
Δθμιουργικότθτα, Υγεία και Ευτυχία ςε όλθ τθν ανκρωπότθτα.
Στουσ Ζλλθνεσ Πλοιάρχουσ και ςτουσ Ναυτικοφσ μασ όπου γθσ, εφχομαι
γαλινιεσ κάλαςςεσ, Καλά Ταξίδια και μία Δθμιουργικι και Καλι Χρονιά.

