Δελτίο Τύπου
Ηράκλειο 18 Ιουλίου 2022
Τιμώμενη πόλη-Λιμάνι το Ηράκλειο στην Ναυτική Εβδομάδα στην
Αλεξανδρούπολη
Ανάμεσα στα λιμάνια του Ηρακλείου και της Αλεξανδρούπολης με αφορμή τη
Ναυτική Εβδομάδα στην Αλεξανδρούπολη, κατά την οποία το Ηράκλειο ήταν η
τιμώμενη πόλη, τέθηκαν οι βάσεις για μια στενή και εποικοδομητική συνεργασία.
Σε μια λαμπρή τελετή έναρξης με τη συμμετοχή της περίφημης μπάντας του
Πολεμικού Ναυτικού, που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 15 Ιουλίου 2022, στην
πλατεία Φάρου, ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Γιάννης Ζαμπούκης εκτός από τον
Δήμαρχο Ηρακλείου Βασίλη Λαμπρινό, τίμησε καλώντας επί σκηνής τον Πρόεδρο του
Ο.Λ.Η. κ. Ιωάννη Βαρδαβά και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Οργανισμού κ. Μηνά
Παπαδάκη, επισημαίνοντας την αξία της ενδυνάμωσης των σχέσεων μεταξύ των δύο
πόλεων και των δύο λιμανιών.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου κ. Μηνάς Παπαδάκης
στον σύντομο χαιρετισμό που απηύθυνε τόνισε ότι η Κρήτη και η Θράκη συνδέονται
με ισχυρούς διαχρονικούς δεσμούς, κάνοντας ιστορική αναδρομή στην συνδρομή
των Κρητών πολεμιστών κατά την διάρκεια του Βαλκανικού πολέμου για το όραμα
της Μεγάλης Ελλάδας.
Ιδιαίτερη και σημαντική υπήρξε η αναφορά ότι το Λιμάνι του Ηρακλείου και το Λιμάνι
της Αλεξανδρούπολης αποτελούν το Νοτιότερο και Βορειότερο μεγάλο λιμάνι της
Ελλάδας, βρίσκονται σε θέσεις με μεγάλη γεωστρατηγική σημασία αποτελούν δε
πολυθεματικά λιμάνια με όλες τις ναυτικές και εμπορικές δραστηριότητες.
Ειδικότερα δε το Λιμάνι της Αλεξανδρούπολης με τα γεγονότα του πολέμου της
Ουκρανίας έχει αναβαθμιστεί καθιστώντας το έναν από τους βασικούς ενεργειακούς
κόμβους της Ευρώπης με μεγάλη στρατιωτική σημασία για τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ. Και
τα δύο Λιμάνια βρίσκονται σε διαδικασία αξιοποίησης εν εξελίξει η οποία θα τους
προσδώσει την απαιτούμενη περαιτέρω αναπτυξιακή πολιτική.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΛΗ κ. Παπαδάκης έκλεισε την ομιλία του με την
πρόταση προς τον Πρόεδρο του Λιμένος Αλεξανδρούπολης κ. Κωνσταντίνο
Χατζημιχαήλ, για αδελφοποίηση των δύο Λιμένων η οποία θα αποτελέσει το
επιστέγασμα της ισχυρής φιλίας που συνδέει διαχρονικά τα δύο Λιμάνια.
Το Σάββατο 16 Ιουλίου ο Πρόεδρος του ΟΛΗ κ. Ιωάννης Βαρδαβάς και ο Διευθύνων
Σύμβουλος του ΟΛΗ κ. Μηνάς Παπαδάκης, επισκέφτηκαν τον Οργανισμό Λιμένος
Αλεξανδρούπολης όπου πραγματοποίησαν συνάντηση με τον Πρόεδρο Κωνσταντίνο

Χατζημιχαήλ και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Κωνσταντίνο Χατζηκωνσταντίνου. Έγινε
μια εξαιρετική παρουσίαση για τη θεαματική πρόοδο που έχει σημειώσει το λιμάνι
της Αλεξανδρούπολης , το οποίο διαμορφώνεται σε κόμβο ενέργειας, εμπορίου και
μεταφορών διαδραματίζοντας πρωταγωνιστικό ρόλο στα Βαλκάνια και τη ΝΑ
Ευρώπη.
Το Σάββατο το βράδυ ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΛΗ κ. Μηνάς Παπαδάκης
συμμετείχε στο πάνελ των ομιλητών μιας εξαιρετικά ενδιαφέρουσας ημερίδας που
πραγματοποιήθηκε στο NOA Yacht Club, με τίτλο «Ο αναπτυξιακός ρόλος της
ναυτιλίας στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης», όπου παρουσιάστηκε η καλή πρακτική
του λιμένος Ηρακλείου.
Ιδιαίτερη υπήρξε η εκτενής ανταλλαγή απόψεων, με πεδία φάσματος από την
εκπαίδευση έως τη δραστηριοποίηση των νέων μας, στο πολυδιάστατο χώρο της
ναυτιλίας όπου μεταξύ των προσκεκλημένων ήσαν η κ. Δανάη Μπεζαντάκου CEO της
Navigator LTD, η κ. Ελίνα Κασσωτάκη Business Development Manager της Holland
Hellenic Shipping Agencies LTD, ο κ. Αλέξανδρος Αγγελόπουλος CEO της ACA
Shipping, η. κ. Δήμητρα Γιορδαμλή Corporate Affairs της Prisma Electronics , ο κ.
Μηνάς Παπαδάκης Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου και ο
κ. Δημήτρης Σπυριδάκης εκπρόσωπος της Ένωσης Εφοπλιστών Ναυτιλίας.
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