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Αξιωματικοί,Υπαξιωματικοί ,Λιμενοφύλακες και
Πολιτικό Προσωπικό.
1.Σε εκτέλεση σχετικής διαταγής Α Λ.Σ.-ΕΛ.-ΑΚΤ.
παραδίδω σήμερα ,ύστερα από θητεία ενάμιση και πλέον
έτους,τη διοίκηση της μεγαλύτερης περιφερειακής μονάδας
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου/Αρχηγείου Λ.Σ.Ελληνικής Ακτοφυλακής στον εξαίρετο συνάδελφο
Αρχιπλοίαρχο Λ.Σ. ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΗ Γεώργιο.
2.Ευχαριστώ το Θεό που με βοήθησε
και
ανταποκρίθηκα επιτυχώς στα δύσκολα καθήκοντά μου.
3.Προσπάθησα και πιστεύω ότι τα κατάφερα να
εκτελέσω τα καθήκοντά μου με γνώμονα την ανθρωπιά
και την δικαιοσύνη.
4.Αγαπητοί Συνάδελφοι και συνεργάτες.
Δεν είναι στις προθέσεις μου να κάνω απολογισμό και να

αναφερθώ στο έργο που επιτελεσαμε.Ωστόσο είναι
υποχρέωσή μου να τονίσω ότι μαζί περάσαμε πραγματικά
δύσκολες καταστάσεις,αντιξοότητες και πρωτόγνωρα
προβλήματα τα οποία όμως αντιμετωπίσθηκαν και
επιλύθηκαν με το καλύτερο τρόπο,επιδεικνύοντας υψηλό
αίσθημα
ευθύνης
και
επαγγελματισμό,εξαίρετη
ψυχραιμία,με σεβασμό στο πολίτη έχοντας ως γνώμονα τη
τήρηση της νομιμότητας και θέτοντας πάντα σε
προτεραιότητα τη προστασία του υπέρτατου αγαθού που
είναι η ανθρώπινη ζωή.
Θέλω λοιπόν να σας εκφράσω τις θερμές ευχαριστίες
μου αλλά και την ευαρέσκειά μου για το ζήλο,την
εργατικότητα και την φιλοτιμία που επιδείξατε.
Αποχωρώ για την νέα μου θέση με την ικανοποίηση ότι
διοίκησα ένα ανθρώπινο δυναμικό με υψηλό ηθικό και
σπάνιες αρετές.
5. Ιδιαίτερα ευχαριστώ τον Υπολιμενάρχη Αρχιπλοίαρχο
Λ.Σ. ΖΗΣΙΜΑΤΟ Χρήστο τον οποίο και συγχαίρω για την
πρόσφατη προαγωγή του,τον πρώην Διοικητή Λιμενικής
Αστυνομίας Αρχιπλοίαρχο Λ.Σ. ΧΑΛΔΑΙΟ Σταύρο,το νυν
διοικητή Πλοίαρχο Λ.Σ. ΠΕΡΔΙΚΟΥΡΗ Γεώργιο,τον
Διοικητή και Υποδιοικητή του Α' Λ/Τ
Πλοίαρχο Λ.Σ.
ΚΟΥΡΑΚΟ
Κυριάκο
και
Αντιπλοίαρχο Λ.Σ.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ Γεώργιο ,αντίστοιχα το πρόσφατα
μετατεθέντα Υποδιοικητή ΛΑ. Αντιπλοίαρχο Λ.Σ.
ΜΑΡΟΥΛΑΚΗ Χαράλαμπο,τον Διοικητή Προσωπικού
Υποπλοίαρχο
Λ.Σ.
ΝΙΚΟΛΑΤΟ
Λεωνίδα,τους
διετελέσαντες επί των ημερών μου οπλονόμους
Υποπλοίαρχο Λ.Σ. ΡΕΤΣΑ Κων/νο και Υποπλοίαρχο
ΜΗΝΑ Αντώνιο και όλο το προσωπικό του γραφείου μου
για τις ατέλειωτες ώρες εργασίας ,συμπαράστασης και

αγωνίας που περάσαμε μαζί.
6.Επίσης ευχαριστώ τις Υπηρεσίες και τους φορείς
τηςπόλης του Πειραιά ,τονΟργανισμό Λιμένα Πειραιά και
την Ένωση Καταναλωτών Ελλάδος για την συνεργασία
που είχαμε.Ιδιαίτερα ευχαριστώ για την σημαντική
συνεισφορά στο έργο μας ,την Εισαγγελία Πειραιά ,την
Αστυνομική Δ/νση Πειραιά και την Τροχαία Πειραιά.
7.Θα ήταν παράλειψή μου να μην ευχαριστήσω όλους
τους συναλλασσόμενους με το λιμάνι,ναυτικούς
πράκτορες και εκπροσώπους των ακτοπλοικών
εταιρειών,τους πλοιάρχους,τα πληρώματα των πλοίων και
τους πλοηγούς οι οποίοι συνεργάστηκαν άψογα μαζί μας.
8.Τέλος θέλω να ευχαριστήσω τη σύζυγο μου και τα
παιδιά μας για την υπομονή και την αμέριστη
συμπαράστασή τους.
9.Στον παραλαμβάνοντα Κεντρικό Λιμενάρχη φίλο και
συμμαθητή Αρχιπλοίαρχο Λ.Σ. ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΗ Γεώργιο
εύχομαι να έχει υγεία και επιτυχία στο έργο του.Σας καλώ
να τον συνδράμετε με όλες σας τις δυνάμεις και να τον
περιβάλλετε με την ίδια αγάπη και αφοσίωση.
10. Κυρίες και Κύριοι
Σας ευχαριστώ θερμα για την τιμητική παρουσία σας στη
σημερινή τελετή.
11.Τελειώνοντας εύχομαι στον καθένα χωριστά υγεία
,οικογενειακή ευτυχία,προκοπή και επιτυχή σταδιοδρομία.
Ο ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

Αρχιπλοίαρχος Λ.Σ. ΜΠΑΤΣΟΛΑΚΗΣ Ιωάννης

