Εθνικό Κέντρο Άµεσης Βοήθειας

Αθήνα 22 Οκτωβρίου 2014
Αποχαιρετιστήρια Επιστολή προς τους εργαζοµένους του Ε.Κ.Α.Β. από τον Εκτελεστικό
Αντιπρόεδρο, κο Νίκο Κωστόπουλο.

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,
θα ήθελα, µε την παρούσα επιστολή, να σας ευχαριστήσω ειλικρινά για την αποτελεσµατική
και ουσιαστική συνεργασία που είχαµε τους τελευταίους έντεκα µήνες, κατά τους οποίους είχα
την τιµή να αναλάβω την ιδιαίτερη και υπεύθυνη θέση του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου του
Ε.Κ.Α.Β..
Αποχωρώ από το Ε.Κ.Α.Β. για να αναλάβω τη θέση του Εκτελεστικού Γραµµατέα της
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, αποκοµίζοντας σηµαντικές εµπειρίες ζωής που θα µου θυµίζουν
κάθε στιγµή την Αφοσίωση που πρέπει να επιδεικνύουµε στις θέσεις ευθύνης, καθώς και
το γεγονός ότι κάθε λεπτό µετράει. Μία δική µας απόφαση, µία δική µας πράξη ή παράλειψη,
µπορεί να προσφέρει ζωή στο συνάνθρωπο ή να την αφαιρέσει.
Η συνεργασία µαζί σας µου προσέθεσε εµπειρίες και γνώσεις για τη µετέπειτα
επαγγελµατική µου πορεία, αλλά µου προσέδωσε κάτι ακόµη πιο σηµαντικό: την
ουσιαστική επαφή µε ανθρώπους που µάχονται στο δρόµο, παλεύουν για τη ζωή
κυριολεκτικά και προσφέρουν µε όλες τους τις δυνάµεις για το συνάνθρωπο
µετατρέποντας την ΠΡΟΣΦΟΡΑ σε καθηµερινότητα από την ιδιαίτερη θέση ευθύνης
που κατέχουν στο Ε.Κ.Α.Β..
Οι έντεκα αυτοί µήνες µπορεί να µην ήταν αρκετοί για να ζήσω το µέγεθος της Προσφοράς
των ανθρώπων του Ε.Κ.Α.Β., αλλά µπόρεσα να διακρίνω ξεκάθαρα από κοντά, σε βάρδιες που ο
ίδιος παρευρέθηκα µέχρι πρωίας, τη µαχητικότητα, την ετοιµότητα, το φιλότιµο, αλλά κυρίως την
ανθρωπιά που διακατέχει όσους απαρτίζουν το δυναµικό του Ε.Κ.Α.Β..
Σίγουρα, όλοι βρισκόµαστε αντιµέτωποι µε µία δύσκολη αποστολή: να ανταποκριθούµε σε
ακόµη πιο δύσκολες συνθήκες που µπορούν να προκύψουν στην καθηµερινότητα µας, στο
δρόµο, στη ζωή, στο καθήκον.
Η διάθεση να δίνετε τον καλύτερο σας εαυτό, όπως κάνετε µέχρι σήµερα στο Ε.Κ.Α.Β. µε
στόχο τη ∆ΙΑΣΩΣΗ, την ΕΠΙΒΙΩΣΗ, τη ΖΩΗ, αρκεί για να µας διδάσκει και να µας υπενθυµίζει
ότι µπορούµε να διατηρούµε την αισιοδοξία ως συνοδοιπόρο στο µέλλον για την κοινωνία που
θέλουµε, για την κοινωνία που διεκδικούµε.
Τα όποια προβλήµατα προέκυψαν στο Ε.Κ.Α.Β., όποια προβλήµατα θα προκύπτουν στο µέλλον
βρίσκουν τη λύση τους γιατί πίσω από αυτά βρίσκονται άνθρωποι που την αναζητούν: ΕΣΕΙΣ που
αποδείξατε σε µένα και αναδεικνύετε εµπράκτως καθηµερινά ότι οι άνθρωποι κρύβουν µέσα τους
τεράστια αποθέµατα δύναµης και ενέργειας, που µπορούν να τα αξιοποιούν προς όφελος της
κοινωνίας.
Σας ευχαριστώ µέσα από την καρδιά µου για την ιδιαίτερη περίοδο που µου
χαρίσατε. Ελπίζω να ανταποκρίθηκα στις δικές σας προσδοκίες για ένα πιο
αποτελεσµατικό και µαχητικό Ε.Κ.Α.Β.. Πάντοτε στη διάθεσή σας.
Με βαθύτατη εκτίµηση,
Νίκος
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