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Κυρίες, κύριοι Καλημέρα, 

Είμαι ο Επισμηναγός (ΜΗ) Αντωνίου Αντώνης, Τμηματάρχης του 

Συντονιστικού Κέντρου «ΖΗΝΩΝ»  και είναι μεγάλη χαρά για μένα 

προσωπικά και το ΚΣΕΔ να σας φιλοξενούμε σήμερα στο Κέντρο «ΖΗΝΩΝ», 

για την εναρκτήρια εκδήλωση της κοινοπραξίας Proteus στα πλαίσια του 

Cypriot Node of the Mediterranean Maritime Surveillance Cluster, που 

διεξάγεται για πρώτη φορά στην ΚΥΠΡΟ υπό την αιγίδα του μη 

κερδοσκοπικού Οργανισμού Maritime Institute of Eastern Mediterranean 

(MARINEM).  

Επιτρέψτε μου να απευθύνω ένα σύντομο χαιρετισμό εκ μέρους του 

Αρχιπλοίαρχου κ. Φυτιρή, Δκτη ΚΣΕΔ, ο οποίος δεν ήταν δυνατό να 

παραβρεθεί στη σημερινή εκδήλωση. 

Κυρίες και κύριοι, 

Με την ευκαιρία της σημερινής εκδήλωσης, θα ήθελα να εκφράσω τις 

ευχαριστίες μου για τη συνεισφορά του PROTEUS Cluster  στην πολύπλευρη 

προώθηση της επιτήρησης της θαλάσσιας ναυτιλίας. Επίσης θα ήταν 

παράληψής μου να μην  απευθυνθώ και στον οικοδεσπότη του 

προγράμματος στην Κύπρο, τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Maritime 

Institute of Eastern Mediterranean που πρωτοπορεί με την προώθηση της 

Έρευνας, της Τεχνολογίας, της Καινοτομίας, της Βιωσιμότητας, της 

Προστασίας του Περιβάλλοντος όπως επίσης και της μάθησης και της 

εκπαίδευσης μέσα στα πλαίσια της Ναυτιλιακής Βιομηχανίας.  



Η λειτουργία σας ως φόρουμ και ως δεξαμενής σκέψης αλλά επίσης 

και ως εκκολαπτήριού για επιχειρηματικές ευκαιρίες που αφορούν την 

Ναυτιλία και τις Θαλάσσιες Σχέσεις, ενθαρρύνει και διευκολύνει τον διάλογο, 

τη δικτύωση, τη συνεργασία και τις συμπράξεις μεταξύ όλων των 

ενδιαφερομένων μερών του κλάδου στην περιοχή της Ανατολικής 

Μεσογείου και συντείνει στην προοπτική για περεταίρω ασφάλεια και 

ανάπτυξη στον τομέα της ναυτιλίας στην Περιοχή. 

Ως ΚΣΕΔ, με υψηλό αίσθημα ευθύνης και έχοντας κατά νου τις 

υποχρεώσεις του έναντι των τοπικών και διεθνών νόμων, καταβάλλουμε 

κάθε δυνατή προσπάθεια για συνεχή αναβάθμιση του συστήματος έρευνας 

και διάσωσης. Πιστεύουμε ότι ο τομέας της Έρευνας και Διάσωσης πρέπει 

πάντα να επεκτείνεται και να βελτιώνεται, στοχεύοντας στη μηδενική 

απώλεια ανθρώπινων ζωών σε οποιοδήποτε Ναυτικό ατύχημα. 

Υπό αυτό το πλαίσιο, υποστηρίζουμε σθεναρά όλες τις προσπάθειες 

που μπορούν να  συμβάλουν σημαντικά στον στόχο μας για έναν 

ασφαλέστερο ναυτιλιακό τομέα στην περιοχή έρευνας και διάσωσης. 

Έχοντας κατά νου ότι στο Τομέα Ευθύνης της Κ.Δ  κυκλοφορούν σε ετήσια 

βάση  περίπου 150.000 σκάφη και επιπλέον τις προκλήσεις που 

παρουσιάζονται ένεκα των οικονομικών δραστηριοτήτων εντός της  

Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης, το ΚΣΕΔ θεωρεί τη συνεργασία με 

ιδρύματα όπως το MARINEM εξαιρετικά σημαντική και ευεργετική.  Ως Δκτης 

του ΚΣΕΔ Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι το ΚΣΕΔ θα είναι πάντα 

υποστηρικτής της προσπάθειάς σας. 

 


