
Χαιρετισμός του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου, στο 4ο

Συνέδριο της Αδελφότητος των Υδραίων Αθηνών

Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι,

Χαιρετίζω με ιδιαίτερη θέρμη την έναρξη του τέταρτου
Συνεδρίου της Αδελφότητος των Υδραίων Αθηνών. Η
Aδελφότητα μετράει πάνω από έναν αιώνα ζωής και ανάμεσα
στα ιδρυτικά της μέλη υπήρχαν μέλη οικογενειών που τίμησαν
με την παρουσία και τη δράση τους την ελληνική ναυτιλία.

Η επιτυχία των προηγούμενων Συνεδρίων της Αδελφότητoς,
στα οποία συμμετείχαν εξέχουσες προσωπικότητες από τον
χώρο της ναυτιλίας, έχει πλέον μετατρέψει τη συνάντηση αυτή
σε σημαίνοντα θεσμό. Και τη φετινή χρονιά, τέταρτη κατά
σειρά, η εμπειρία και το κύρος των διοργανωτών, αλλά και το
θέμα του συνεδρίου και η παρουσία εξεχόντων ομιλητών,
αποτελούν τα εχέγγυα για μια ακόμα σπουδαία συνάντηση.

Κυρίες και κύριοι,

Η θάλασσα είναι βασικός πυλώνας της οικονομικής και
κοινωνικής ζωής του τόπου μας. Οι ατρόμητες ψυχές της
ελληνικής ναυτοσύνης διεθνοποίησαν την ελληνική οικονομία,
στήριξαν την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη και
προσέθεσαν διεθνές κύρος στην Ελλάδα. Κανείς δεν μπορεί να
αμφισβητήσει την εθνική μας υπεροχή στις θάλασσες του
κόσμου. Με το αστείρευτο καύσιμο της ναυτικής μας
παράδοσης και τώρα, με την αποκατάσταση της σταθερότητας



στην εθνική βάση, φιλοδοξούμε και μπορούμε να πλεύσουμε
προς την ανάπτυξη, με ταχύτητα και ασφάλεια.

Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο ο πρωθυπουργός της
Ελλάδας, Αντώνης Σαμαράς, αποφάσισε πριν από τρεις μήνες
την επανίδρυση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και την
επανασύνδεσή του με το ιστορικό Λιμενικό Σώμα.

Στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου  ήδη προωθούμε, παρόλη
τη δυσμενή οικονομική συγκυρία, σύγχρονη και
αποτελεσματική ναυτιλιακή πολιτική με συγκεκριμένους
στρατηγικούς στόχους: την εξασφάλιση της ασφαλούς
ναυσιπλοΐας των ελληνικών πλοίων σε οποιοδήποτε θαλάσσιο
χώρο, καθώς και των πλοίων κάθε εθνικότητας στον ελληνικό
θαλάσσιο χώρο, την ανάπτυξη του ελληνικού εμπορικού
στόλου, της ναυτιλιακής οικονομίας και της απασχόλησης στο
ναυτιλιακό τομέα, την εξασφάλιση βιώσιμων θαλάσσιων
συγκοινωνιών, την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος
και την προστασία των θαλάσσιων συνόρων.

Σας διαβεβαιώνω ότι από τον Πειραιά, το πρώτο λιμάνι της
χώρας, θα κάνουμε ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό, για να
ανταποκριθούμε σε αυτή την κορυφαία εθνική πρόκληση, που
ισχυροποιεί τη χώρα διεθνώς, αναπτύσσει την οικονομία,
στηρίζει την κοινωνία και ιδίως τους νησιώτες.

Κωστής Μουσουρούλης


