Αζήλα, 25 Απξηιίνπ 2016
Γενική Συνέλευση της HELMEPA
Τελ Παξαζθεπή, 22 Απξηιίνπ 2016, ε εηαηξεία CERES θηινμέλεζε ηελ 34ε
Ταθηηθή Γεληθή Σπλέιεπζε ηεο HELMEPA θαη δεμηώζεθε ηα Μέιε ηεο ζηνπο
ίδηνπο ρώξνπο όπνπ ηδξύζεθε πξηλ από 34 ρξόληα.
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Πξνήδξεπζε ν Γξ Η. Κνύζηαο, κε Γξακκαηείο ηνπο θ.θ. Σ. Βιάρν, ηεο CARRAS
(Hellas) SA θαη Μ. Γαβξηήι, ηεο DIANA SHIPPING SERVICES SA. Δπραξίζηεζε
ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ ζην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην, ηνλ Γεληθό Γηεπζπληή θαη ηα
ζηειέρε ηεο Γξακκαηείαο θαζώο θαη όια ηα Μέιε γηα ηελ άςνγε ζπλεξγαζία
ηνπο. «Τν κήλπκα ηεο HELMEPA» είπε «αλ θαη βαζηά ξηδωκέλν ζηελ Ειιεληθή
λαπηηιηαθή θνηλόηεηα πξέπεη λα δηαδνζεί επξύηεξα». Μίιεζε γηα ηηο δξάζεηο ηνπ
2015 ηνλίδνληαο ηε ζεκαζία ηεο απόθηεζεο ηνπ Πξνζνκνησηή Γέθπξαο,
επγεληθή πξνζθνξά ηνπ Δηαηξηθνύ Μέινπο DNV GL.
Ζ Σπλέιεπζε ελέθξηλε νκόθσλα ηα πεπξαγκέλα ηνπ 2015 πνπ παξνπζίαζε ν
Γεληθόο Γηεπζπληήο, θ. Γ. Κ. Μεηζάηζνο, ν νπνίνο πξνζέθεξε ζηνλ απεξρόκελν
Πξόεδξν Γξα Κνύζηα ην ζπξεό ηεο HELMEPA εθθξάδνληαο ηελ εθηίκεζε όισλ
γηα ηελ επηηπρεκέλε ζεηεία ηνπ θαη ηελ πξνώζεζε ηεο Έλσζεο κε θαηλνηόκεο
πξσηνβνπιίεο. Ο Γξ Κνύζηαο ηόληζε πσο ζα παξακείλεη αξσγόο ζηηο
πξνζπάζεηεο ηνπ λένπ Σπκβνπιίνπ θαζώο ε HELMEPA «είλαη ην θνηλωληθό
πξόζωπν ηεο λαπηηιίαο καο».
Τελ αηκόζθαηξα θόξηηζε ζπγθηλεζηαθά ν Γξ Μαζηόο Λώο, Ηδξπηηθό Μέινο θαη
Δπίηηκνο Αληηπξόεδξνο ηεο HELMEPA, ν νπνίνο είπε ηα εμήο:
«Κπξίεο θαη Κύξηνη Σπλάδειθνη, ωο παιαηόο θαη "ηδξπηηθόο" ζα ήζεια λα θάλω
δύν παξεκβάζεηο: ε πξώηε αθνξά ηνλ Πξόεδξό καο θαη ην απεξρόκελν Δ.Σ.,
ζηνπο νπνίνπο ζα ήζεια - θαη λνκίδω πωο εθθξάδω εδώ ηα αηζζήκαηα όιωλ λα απεπζύλω έλα κεγάιν επραξηζηώ γηα ην έξγν ηνπο. Σε ζέλα εηδηθά Πξόεδξέ
καο, ζπκκαζεηή κνπ θαη ζπλδηδάθηνξα, Γηάλλε Κνύζηα, έρω λα πω όηη άθεζεο
θαη ζπ ην ρλάξη ζνπ ζηε HELMEPA, ρλάξη ζεκαληηθό, κε απνθνξύθωκα ηνλ
πξνζνκνηωηή, πνπ είρακε όινη ηε ραξά λα θακαξώζνπκε ζηελ πξνρζεζηλή
εθδήιωζε εγθαηλίωλ. Δηόηη πεξηβαιινληηθή ζπλείδεζε ρωξίο εθπαίδεπζε δελ
λνείηαη. Καη απηό αθξηβώο έθαλε από θαηαβνιήο ηεο, θάλεη θαη πξέπεη λα
ζπλερίζεη λα θάλεη ε HELMEPA.
Καη ε δεύηεξε παξέκβαζή κνπ: όπωο θάπνηνη από ζαο ίζωο δελ γλωξίδνπλ,
αλάκεζά καο ζήκεξα παξεπξίζθεηαη έλαο ήξωαο. Έλαο άλζξωπνο πνπ
αλδξαγάζεζε ζηα γεγνλόηα ηεο Κύπξνπ ηε δεθαεηία ηνπ ´60 θαη πνπ ππέζηε
γηα ηελ Παηξίδα ζωκαηηθά ηξαύκαηα. Δξνύζε όκωο ηόηε ζε κπζηηθή απνζηνιή
θαη ν όξθνο ζηωπήο ηνπ δελ θαλεξώζεθε θαη δελ αλαγλωξίζηεθε από ηελ
Παηξίδα παξά κόιηο πξηλ από ιίγνπο κήλεο, ζρεδόλ πελήληα ρξόληα

αξγόηεξα. Οη εξωηθέο πξάμεηο ηνπ επηβεβαηώλνπλ ηηο αξρέο ηωλ παιαηνηέξωλ
ζην ηξίπηπρν Παηξίο-Θξεζθεία-Οηθνγέλεηα θαη απνηεινύλ παξάδεηγκα γηα ηηο
γελεέο ηωλ λενηέξωλ, όπνπ νη αξρέο απηέο δπζηπρώο δηαβξώλνληαη
ζπζηεκαηηθά. Ο άλζξωπνο απηόο εξγάδεηαη επί πνιιά ρξόληα ζηε HELMEPA
κε ζπλέπεηα θαη πάζνο γη’ απηό πνπ αγαπά λα θάλεη. Ννκίδω όηη ζήκεξα είλαη ε
θαηάιιειε ζηηγκή, ζηνλ θαηάιιειν ρώξν θαηά ηε Σπλέιεπζή καο, λα
απνδώζνπκε ζηνλ άλζξωπό καο ηελ ηηκή θαη ηελ αλαγλώξηζε πνπ ηόζν ηνπ
αμίδεη: Πινίαξρε Δεκήηξε Μεηζάηζν, ζ’ επραξηζηνύκε!»
Με παξαηεηακέλα ρεηξνθξνηήκαηα, όξζηνη νη παξόληεο ππνδέρζεθαλ ηα ιόγηα
ηνπ Γξα Λώ. Οη Γξ Κνύζηαο θαη θ. Μεηζάηζνο επραξίζηεζαλ ζεξκά ηνλ
Δπίηηκν Αληηπξόεδξν θαη ηα Μέιε ηεο Σπλέιεπζεο, πνπ έθιεηζε κε κπζηηθή
ςεθνθνξία γηα ηελ αλάδεημε 15κεινύο Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ, ην νπνίν
ζπλήιζε ζε Σώκα κε ηελ εμήο ζύλζεζε:
Πξόεδξνο
Αληηπξόεδξνο
Γεληθόο Γξακκαηέαο
Δηδηθή Γξακκαηέαο
Τακίαο
Αλαπιεξσηήο Τακίαο

Γξ Γεώξγηνο Γξάηζνο
Ησάλλεο Ξπιάο
Γεκήηξηνο Λεκνλίδεο
Δηξήλε Νηατθά
Νηθόιανο Μπαθαινύθνο
Μηράιεο Γαιαθνύξαο
Παλαγηώηεο Εαραξηάδεο
Ησάλλεο Ησαλλίδεο
Γξ Ησάλλεο Κνύζηαο
Αηθαηεξίλε Λσ
Γηακαληήο Μαλόο
Γεκήηξηνο Μαηζαίνπ
Αξηζηείδεο Πίηηαο
Ησάλλεο Χαιάο
Μηραήι Χαλδξήο

Αλαπιεξσκαηηθά Μέιε: Γαβξηήι Αλδξένπ θαη Δπάγγεινο Απισλίηεο
Ο λένο Πξόεδξνο Γξ Γ. Γξάηζνο επραξίζηεζε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ γηα ηελ
εκπηζηνζύλε ηνπο θαη ην απεξρόκελν ΓΣ γηα ηε λέα ώζεζε πνπ έδσζε ζηε
HELMEPA κε ηε λέα ηερλνινγία θαη ηελ θαιύηεξε θαηάξηηζε ηνπ αλζξώπηλνπ
δπλακηθνύ, «εμειίμεηο ζεκαδηαθέο πνπ νδεγνύλ ηελ έλωζε ζηε ζωζηή
θαηεύζπλζε».
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