Πανοσιολογιότατε Εκπρόσωπε Αρχιεπισκόπου Αθηνών Πάσης Ελλάδος
Κύριε Αρχηγέ ΓΕΑ
Κύριε Αρχηγέ ΠΣ
Κύριε Υπαρχηγέ ΛΣ
Κύριε Υπαρχηγέ ΓΕΕΘΑ
Κύριοι Δκταί ΔΑΥ-ΔΑΕ
Κύριοι Εκπρόσωποι Αρχηγών ΓΕΕΘΑ-ΓΕΣ-ΓΕΝ
Κύριε Εκπρόσωπε του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας
Κύριε Εκπρόσωπε του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών
Κύριοι επίτιμοι Αρχηγοί ΓΕΑ
Κύριε Δντά Δνσης Εξοπλισμών
Κύριε κοσμήτορα Σχολής Ικάρων
Σεβαστοί βετεράνοι μας
Κυρία εκπρόσωπε της περιφερειάρχη Αττικής
Κύριοι καθηγητές Σχολής Ικάρων
Σεβαστοί (ε.α.) Στρατηγοί-Ναύαρχοι-Πτέραρχοι,
Κυρίες και Κύριοι :Είμαι ο Απτχος (Ι) ε.α. Σπύρος Καββούρης Πρόεδρος ΕΑΑΑ.
Ήθελα να σας ενημερώσω ότι στην Ημερίδα είχε προσκληθεί η αυτού εξοχότης
Πρόεδρος Ελληνικής Δημοκρατίας αλλά λόγου ειλημμένων υποχρεώσεων δεν παρέστη.
Σας ευχαριστούμε που με την παρουσία σας τιμάτε την σημερινή μας Ημερίδα.
Η σημερινή εκδήλωση ,όπως ήδη γνωρίζετε έχει σκοπό να αναλύσει ένα σοβαρό
θέμα και να παρουσιασθούν θέσεις και απόψεις επ΄ αυτού.
Εμείς όλοι οι φορείς που εκπροσωπούμε το σύνολο των εν αποστρατεία
συναδέλφων που προερχόμαστε από την Π.Α , θέλουμε να πούμε ένα ΜΕΓΑΛΟ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ σε όλο αυτό το προσωπικό που παράλληλα και ταυτόχρονα με την κύρια
αποστολή του, προσφέρει τις υπηρεσίες του στο κοινωνικό σύνολο 365 ημέρες τον
χρόνο και σε κάθε στιγμή του 24ώρου.
Θέλουμε να σας παρουσιάσουμε το μέγεθος αυτού του έργου ,την ανθρωπιστική
του αξία , αλλά και την αποτελεσματικότητα που μέχρι σήμερα έχει να επιδείξει όλο αυτό
το εμπλεκόμενο προσωπικό
.

Θέλουμε να σας κάνουμε κοινωνούς αυτής της μεγάλης προσπάθειας που καταβάλλεται
από ανθρώπους για ανθρώπους .
Με λίγα λόγια επιδιώξαμε να δημιουργήσουμε μια ευκαιρία για να αποδώσουμε
,όλοι μαζί αν συμφωνείτε ,μία ηθική αμοιβή σε όλους αυτούς που με κίνδυνο της ζωής
τους μας φροντίζουν .Φροντίζουν όλους όσους βρεθούν σε ανάγκη εντός των ορίων
ευθύνης του ελληνικού κράτους ,ανεξαρτήτως καταγωγής ,προέλευσης , εθνικότητας και
θρησκείας .
Μία ηθική αμοιβή , ένα Μπράβο ,που είναι η τροφή της ψυχής , κατά τους ειδικούς
σε αυτούς που κάθε μέρα πιστοποιούν ότι η χώρα μας ,παρά τις οικονομικές δυσκολίες
που περνά , ανταποκρίνεται στις διεθνείς υποχρεώσεις που έχει αναλάβει .
Η Σημερινή μας προσπάθεια εστιάζει την παρουσίαση των στοιχείων αυτής της
προσφοράς που γίνεται με φορέα την Π.Α. Σε αυτή την δράση ,όπως γνωρίζετε ,υπάρχει
συνεργασία με το αρμόδιο προσωπικό από το Λιμενικό και Πυροσβεστικό Σώμα και από
το ΕΚΑΒ.
Η τελική αποτελεσματικότητα της κοινωνικής προσφοράς της Π.Α, που θα μας
παρουσιάσουν έμπειροι συνάδελφοι εν ενεργεία
και εν αποστρατεία. Είναι το
αποτέλεσμα αυτής της συνεργασίας .
Σας ευχαριστώ και πάλι για την τιμή που μας κάνετε και να δώσω τον λόγο στον
Συντονιστή της παρουσίασης της παρουσιάσεως των δεδομένων της σημερινής
Ημερίδας Αρχιπλοίαρχο ε.α κύριο Ι. Αντωνιάδη
Ευχαριστώ

