ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ηράκλειο 24 Σεπτεμβρίου 2020

Σήμερα Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2020, με θέμα ‘’ΒΙΩΣΙΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΒΙΩΣΙΜΟ
ΠΛΑΝΗΤΗ” (“SUSTAINABLE SHIPPING FOR A SUSTAINABLE PLANET’’), εορτάζεται η
Παγκόσμια Ημέρα Ναυτιλίας.
H σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Ναυτιλίας, έχει ως σκοπό να επισημάνει την
ευαισθητοποίηση αλλά και να αναδείξει το έργο που επιτελεί τόσο ο Διεθνής Ναυτιλιακός
Οργανισμός και τα Κράτη Μέλη του, όσο και το έργο του ΙΜΟ, δίνοντας έμφαση στη
σημασία της ναυτιλίας, της ασφάλειας στη θάλασσα, της προστασίας του θαλασσίου
περιβάλλοντος και της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα.
Η Ελληνική Ναυτιλία, τόνισε ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΛΗ AE, κ. Μηνάς Παπαδάκης,
αποτελούσε και αποτελεί πρωταγωνιστή στο παγκόσμιο ναυτικό εμπόριο. Αποτελεί συνάμα
για τον τόπο μας εθνικό κεφάλαιο με ιδιαίτερη στρατηγική και οικονομική σημασία. Τόσο η
ποντοπόρος ναυτιλία, με την πρωτιά της στα πέρατα του κόσμου, όσο και αυτή των
ακτοπλοϊκών γραμμών, δημιουργούν την παγκόσμια δύναμη, που δίνει εδώ και χρόνια
ώθηση στην ελληνική οικονομία, αποτελώντας τον βασικό

οικονομικό πυλώνα της

Ελλάδας.
Οι Έλληνες καπετάνιοι, μηχανικοί και ναυτικοί, οπλισμένοι με την ναυτική τεχνογνωσία
αλλά και εμποτισμένοι από την λατρεία

των προγόνων μας,

ως συνεχιστές

της

παράδοσης, κυριαρχούν σε όλες τις θάλασσες του κόσμου. Σε μία εποχή που η παγκόσμια
ναυτιλία μετασχηματίζεται με ταχύτατους ρυθμούς , οι Έλληνες ναυτικοί έχοντας πηδάλιο
στην καρδιά τους την ελληνική σημαία ταξιδεύουν στα πέρατα του κόσμου και
αναδεικνύουν την ελληνική ναυτοσύνη ως την την πρώτη ναυτιλιακή δύναμη στον κόσμο.
Με την υποστήριξη του κανονιστικού πλαισίου του ΙΜΟ, η ελληνική ναυτιλία, βρίσκεται
στην πρώτη γραμμή, οδηγώντας τη μετάβαση προς ένα βιώσιμο μέλλον, ανταποκρινόμενη
πλήρως στις υψηλές απαιτήσεις ασφαλείας των σύγχρονων πλοίων και ακολουθώντας τους
ραγδαίους ρυθμούς της τεχνολογικής εξέλιξης, της προστασίας περιβάλλοντος, του αυτοματισμού,
των κλιματικών αλλαγών.
Σήμερα παρά ποτέ άλλοτε τονίζεται η επιτακτική ανάγκη του ρυθμιστικού ρόλου του ΙΜΟ που με
τις στοχευμένες παρεμβάσεις του, προωθεί τη διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου, την ομαλή

λειτουργία της διεθνούς ναυτιλίας και του παγκόσμιου εμπορίου και με υψηλό αίσθημα
ευθύνης προωθεί τις αρχές της προόδου προς έναν βιώσιμο πλανήτη υπό το φως των
επιτευγμάτων του και του συνεχιζόμενου έργου του.

Η ναυτική παράδοση του έθνους μας και η ποιοτική και ποσοτική πρωτοκαθεδρία μας στο διεθνές
ναυτιλιακό γίγνεσθαι, αποτελούν τα εχέγγυα για τη διατήρηση της ευημερίας, της ασφάλειας και
της ειρήνης στις θαλάσσιες οδούς του πλανήτη μας.
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