ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΥΠΟΠΤΕΡΑΡΧΟΥ (εα) ΜΙΧΑΗΛ ΚΩΣΤΑΚΟΥ
Γεννήθηκε στον Πειραιά το 1948. Εισήλθε στη ΣΙ το 1967
Αποστρατεύτηκε το 2002 με το βαθμό του Υποπτεράρχου. Κατά τη διάρκεια της θητείας του στην ΠΑ
υπηρέτησε σε διάφορες θέσεις ευθύνης, διοικητικές και επιχειρησιακές .
Μετά την αποστρατεία του εργάστηκα επί 15 περίπου έτη σε διάφορες Ελληνικές και Ξένες ναυτιλιακές
εταιρείες.
Είναι παντρεμένος με τη Χρυσάνθη Μελλά .Έχει δυο γιους τον Βασίλη Καθηγητή Πανεπιστήμιου Μελβούρνης
και τον Παναγιώτη-Αλέξανδρο στο Πανεπιστήμιο Ούλου της Φινλανδίας .
Αγαπητοί συνάδελφοι και μέλη της ΕΑΑΑ
Σκοπός της υποψηφιότητας μου για Πρόεδρος της ΕΑΑΑ, είναι η προσφορά των γνώσεων και εμπειριών μου
στην εκπλήρωση των στόχων της Ένωσης . Δεν προσδοκώ προσωπικά οφέλη. Δεν προσδοκώ μελλοντικές
επιδιώξεις από τη θέση αυτή.
Ο καθένας από εμάς οφείλει στα μέλη της ένωσης την αμοιβαιότητα των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων.
Οι κλαδικές επιδιώξεις είναι σεβαστές και οι σωστές και νόμιμες πρέπει να υποστηρίζονται.
Προσδοκώ σε μια ΕΑΑΑ θεμελιωμένη στην αρχή της αλληλεγγύης και στη συνέπεια της αμοιβαιότητας.
Εκτιμώ και πιστεύω ότι, η Ένωση μας, με την προσφορά και τη βοήθεια όλων μας, ανεξαρτήτως προέλευσης
,μπορεί να πετύχει ακόμα περισσότερα επ’ ωφελεία όλων των μελών της.
Ξέρουμε οτι το επάγγελμά μας έχει μια τυπικότητα που σκληραίνει τις ανθρώπινες σχέσεις. Πιστεύω όμως
οτι με τον αλληλοσεβασμό και την αλληλοεκτίμηση θα μετακινηθούν τα άκαμπτα στερεότυπα και oi
αγκυλώσεις του παρελθόντος. Αν δε με εκλέξετε θα γίνω Πρόεδρος όλων των συνταξιούχων της Ένωσης και
θα επιδιώξω τη συναδελφική συνεργασία με όλους και μόνα κριτήρια μου θα είναι οι ικανότητες εκάστου και
ο βαθμός προσφοράς του.
Σας καλώ λοιπόν τώρα , όλοι μαζί ,να αλλάξουμε τα κακώς κείμενα της ΕΑΑΑ μέσα από ένα διάλογο
δημόσιας-ανοιχτής
διαβούλευσης που μπορεί να προκύψουν
διαφωνίες, αντεγκλήσεις να έχει
αμφισβητήσεις , αλλά θα είναι γόνιμος και στο τέλος αποτελεσματικός.
Εύχομαι σε όλους τους υποψήφιους συναδέλφους καλή επιτυχία.
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