ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ηράκλειο 19 Οκτωβρίου 2021
Τον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου επισκέφτηκε την Παρασκευή 15 Οκτωβρίου 2021, ο
Πρέσβης της Δημοκρατίας της Κορέας στην Ελλάδα Jung Il LEE, συνοδευόμενος από τον
Γραμματέα του κ. Minjum Choi . Τον Πρέσβη υποδέχθηκε ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΛΗ
ΑΕ κ. Μηνάς Παπαδάκης, ο Πρόεδρος του ΟΛΗ κ. Ιωάννης Βαρδαβάς, ο Υποπλοίαρχος του
Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου κ. Νικόλαος Τσομπάνης και η Ειδική Σύμβουλος του ΟΛΗ
κ. Ελένη Τσαντηράκη.
Στη διάρκεια της συνάντησης ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΛΗ κ. Μηνάς Παπαδάκης αφού
καλωσόρισε τον Πρέσβη της Δημοκρατίας της Κορέας, απηύθυνε χαιρετισμό με αναφορά
στην ισχυρή μακροπρόθεσμη σχέση των δύο χωρών, η οποία σηματοδοτεί την 60ή επέτειο
σύναψης διπλωματικών δεσμών μεταξύ της Κορέας και της Ελληνικής Δημοκρατίας. Οι
σχέσεις των δύο χωρών βασίζονται σε κοινές αρχές και αξίες, είναι εγκάρδιες και
παραδοσιακά φιλικές, με ισχυρούς ιστορικούς δεσμούς, ανέφερε ο κ. Παπαδάκης με
ιστορική αναδρομή στο εκστρατευτικό Σώμα Ελλάδας στον 5ετή πόλεμο της Ν. Κορέας τον
Νοέμβριο 1950 - Δεκέμβριο 1955, όπου περιελάμβανε δυνάμεις του στρατού ξηράς και της
αεροπορίας και κατά την οποία οι συμμαχικές δυνάμεις αναγνώρισαν την ανδρεία, την
γενναιότητα και την αυτοθυσία των Ελλήνων στρατιωτών και αξιωματικών, με τις απώλειες
των Ελλήνων να ανέρχοντο σε 188 νεκρούς και 500 τραυματίες.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Μηνάς Παπαδάκης, στην εξέλιξη της συζήτησης επεσήμανε την
πρόοδο στον τομέα της τεχνολογίας, που αποτελεί σταθερό άξονα της φιλοσοφίας της
Κορέας, με την ανάπτυξη νέων τεχνολογικών τάσεων και την ενσωμάτωσή τους στην
παραγωγική διαδικασία και με την καινοτομία να αποτελεί ένθερμο υποστηρικτή και
αναπόσπαστο συνοδοιπόρο των τεχνολογικών εξελίξεων εντός και εκτός συνόρων.
Ιδιαίτερο σημείο της συζήτησης αποτέλεσε το γεγονός ότι η Δημοκρατία της Κορέας είναι
υπέρμαχος μιας νέας πράσινης συμφωνίας για την μείωση των συνολικών εκπομπών
αερίων του θερμοκηπίου και στον καθορισμό μιας πιο φιλόδοξης και οικονομικά αποδοτικής
πορείας για την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050. Σε αυτό το πλαίσιο
ανέφερε ο κ. Μηνάς Παπαδάκης, το Λιμάνι του Ηρακλείου θέτει δεσμευτικό στόχο για την
μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και επεσήμανε την ανάπτυξη της
τεχνολογίας cold ironing, απαραίτητη πλέον για κάθε χώρα που σέβεται την κοινωνία, που
σέβεται τον πλανήτη.
Παράλληλα o Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΛΗ εξέφρασε την ευχαρίστησή του προς τον
Πρέσβη για το γεγονός ότι το Λιμάνι του Ηρακλείου φιλοξένησε και υποδέχθηκε τον Ιούνιο
και τον Αύγουστο του 2021 τα Κορεάτικα πλοία και δήλωσε ότι αυτά θα είναι πάντα
καλοδεχούμενα.

Ο Κορεάτης Πρέσβης με τον άκρατο ενθουσιασμό για την Κρήτη, δήλωσε σε αρκετά σημεία
της συζήτησης τον θαυμασμό του για τον Μινωϊκό Πολιτισμό, την Ιστορία, την αρχέγονη
φιλοξενία των Κρητών και απηύθυνε ευχαριστίες στους Κρητικούς που πριν από 70 χρόνια
πολέμησαν στην διάρκεια του Κορεατικού πολέμου. Επίσης αναφέρθηκε για την σύσφιξη των
σχέσεων Κρήτης και Κορέας που πρέπει να ενισχυθούν σε πολιτιστικό, τουριστικό αλλά και
οικονομικό επίπεδο.
Η συνάντηση έκλεισε με την ανταλλαγή αναμνηστικών δώρων εν μέσω θερμών ευχαριστιών
και με την υπόσχεση για διαχρονική φιλία μεταξύ των δύο χωρών.
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