ΜΗΝΤΜΑ ΣΟΤ ΠΡΟΔΓΡΟΤ CPT ΓΙΩΡΓΟΤ ΒΛΑΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΟΡΣΗ ΣΩΝ
ΠΟΔΙΓΩΝΙΩΝ
Σα «ΠΟΔΙΓΩΝΙΑ» θαηαμηώζεθαλ κέζα ζην ρξόλν ζαλ ην θύξην ζεκείν
πξνβνιήο ηεο Διιεληθήο θαη παγθόζκηαο Ναπηηιίαο, βνεζώληαο ηελ ζπλεξγαζία
κεηαμύ απόςεσλ, επηρεηξήζεσλ θαη θξαηώλ απνδεηθλύνληαο ηε ζεηηθή επίδξαζε ηεο
Ναπηηιηαθήο δξαζηεξηόηεηαο ζηηο δηεζλείο ζρέζεηο θαη ζηα βήκαηα ηεο
αλζξσπόηεηαο πξνο ην κέιινλ.
Σελ ίδηα ζηηγκή πνπ ε ρώξα καο θηινμελεί ηελ ζεκαληηθόηεξε ΝΑΤΣΙΚΗ
ΓΙΟΡΣΗ θαηέρεη θαη ηα πξσηεία σο λαπηηθή δύλακε ηεο Δπξσπαηθήο Δλσζεο.
Η δηαρξνληθή δπλακηθή πνξεία ηεο Ναπηηιίαο καο θαη ε επηηπρήο εμέιημε ηνπ ζεζκνύ
ησλ ΠΟΔΙΓΩΝΙΩΝ, καο δίλνπλ ηελ δπλαηόηεηα λα αληηθξίζνπκε ηε λέα
πξαγκαηηθόηεηα
πνπ δηακνξθώλεηαη ζην παγθόζκην δίθηπν κεηαθνξάο θαη
θπθινθνξίαο αγαζώλ κε ηελ εκπεηξία ηνπ ρζεο θαη κε ηελ γλώζε ηνπ ζήκεξα.
Οπσο είλαη γλσζηό, ν θύξηνο όγθνο ησλ θνξηίσλ δηαθηλήζεθαλ αλά ηνπο αηώλεο κέζα
από ηηο ζαιάζζηεο νδνύο θαη απηέο παξακέλνπλ κέρξη θαη ζήκεξα νη νδνί ηεο
ειεύζεξεο επηθνηλσλίαο ησλ ιαώλ θαη ησλ πνιηηηζκώλ, ηνπ εκπνξίνπ θαη ηεο
αλάπηπμεο.
Παξ΄όηη νη ζεκεξηλέο ζπλζήθεο θαη ε παγθόζκηα θξίζε έρνπλ αγγίμεη θαη
πξνβιεκαηίζεη ην ρώξν ηεο λαπηηιίαο, πηζηεύσ όηη κε νξζνινγηθέο απνθάζεηο ζα
μεπεξαζηνύλ ηα όπνηα πξνβιήκαηα, αληακείβνληαο ην λαπηηιηαθό θόζκν γηα ηελ
ηόικε θαη ην επηρεηξεκαηηθό ηνπ πλεύκα.
Γίλεηαη ινηπόλ ε επθαηξία εδώ ζην Ναπηηιηαθό θέληξν ηεο Μεζνγείνπ, ζηνπο
επηρεηξεκαηίεο απ΄όιν ηνλ θόζκν λα αληαιιάμνπλ απόςεηο, λα παξνπζηάζνπλ
ελδηαθέξνπζεο εμειίμεηο, λα πξαγκαηνπνηήζνπλ πξνζσπηθέο επαθέο θαη λα
δεκηνπξγήζνπλ πξνζνδνθόξεο ζπλεξγαζίεο.
Δίλαη ε ώξα ησλ επνηθνδνκεηηθώλ επαθώλ ηνπ θόζκνπ ηεο Ναπηηιίαο. Δίλαη
βέβαην όηη ε Έθζεζε απηή, πξνβάιιεη ηα ηερλνινγηθά επηηεύγκαηα θαη ζα δώζεη
ζηνπο Διιελεο εθνπιηζηέο, πινηνθηήηεο θαη επηρεηξεκαηίεο λέεο ηδέεο ώζηε λα
αληαπνθξηζνύλ κε επηηπρία ζηηο ζεκαληηθέο ζπλζήθεο πςεινύ αληαγσληζκνύ θαη λα
δηαηεξήζνπλ ηε ζέζε πνπ αμίδεη ζηελ Διιάδα ζηελ Παγθόζκηα Ναπηηιία.
Δθηόο ησλ παξαπάλσ, απηό πνπ πξέπεη λα ζεκεηώζνπκε θαη πνπ απηό
βνήζεζε ηα κέγηζηα ζηελ Δκπνξηθή (γεληθά) Ναπηηιία είλαη ν Ναπηηθόο θόζκνο ν
νπνίνο έρεη λα επηδείμεη όρη κόλν ηζρπξή νηθνλνκηθή ζπκβνιή ζηελ αλάπηπμε ηνπ
ηόπνπ καο, αιιά θαη έληνλε θνηλσληθή πνιηηηζκηθή θαη αλζξσπηζηηθή πξνζθνξά.
Μνπζεία, λνζνθνκεία, ζρνιεία, ηδξύκαηα, έρνπλ αθόκε θαη ηε βάζε ηεο ύπαξμήο
ηνπο ζηνλ λαπηηθό θαη λαπηηιηαθό θόζκν.
Δίλαη θνηλή ε πεπνίζεζε όηη ε Ναπηηιία απνηειεί Δζληθό θεθαιαίν.
πκκεηέρεη δπλακηθά ζηελ νηθνλνκία θαη πξνζθέξεη πνηθηιόηξνπα ζηε ρώξα. Δίλαη ν
πην εμσζηξεθήο θιάδνο ηεο νηθνλνκίαο, ππεξεηεί ην δηεζλέο εκπόξην, θέξλεη
πνιύηηκν ζπλάιιαγκα θαη απαζρνιεί δεθάδεο ρηιηάδεο αλζξώπνπο ηεο λαπηηιίαο ζε
λαπηηθά θαη λαπηηιηαθά επαγγέικαηα.
Η γηνξηή απηή ηεο Ναπηηιίαο πνπ γίλεηαη ζηε ρώξα καο θάζε δύν ρξόληα
θέξλεη ζηε ρώξα καο ρηιηάδεο επηζθέπηεο από όιν ηνλ θόζκν.
ηα ηειεπηαία ηξηάληα ρξόληα έρνπλ ηξηπιαζηαζζεί νη αξηζκνί ηόζν ησλ
ζπκκεηερόλησλ ρσξώλ όζν θαη ησλ εθζεηώλ θαη επηζθεπηώλ.
Πξνο έθπιεμε βέβαηα όισλ νη ηειεπηαίεο δπν εθζέζεηο ησλ Πνζεηδσλίσλ
δηεμάγνληαη καθξηά από ην παξαδνζηαθό ζπίηη ηνπο, ην ζπίηη ηεο Ναπηηιίαο, ηνλ
Πεηξαηά. Αθνύκε από όινπο επρνιόγηα πεξί ηεο επηζηξνθήο ησλ Πνζεηδσλίσλ, ζην

κεγαιύηεξν ιηκάλη ηεο ρώξαο. Παξ΄όια απηά ηα Πνζεηδώληα θηινμέλεζαλ θαη πάιη
ηνπο εθζέηεο θαη επηζθέπηεο ηνπο θάησ από ηέληεο ζην εγθαηαιειεηκκέλν αεξνδξόκην
ηνπ Διιεληθνύ. Σν κόλν πνπ ζύκηδε ζηνλ επηζθέπηε ηε κεγάιε απηή γηνξηή ήηαλ ηα
ηακπειάθηα ζηηο θνιόλεο θαηά κήθνο ηεο Λ. Βνπιηαγκέλεο θαη ηεο Λ. Πνζεηδώλνο.
Η ζήκαλζε πεληρξή, ε αζηπλνκία αλύπαξθηε γηα ηε δηεπζέηεζε ηνπ θπθινθνξηαθνύ
ράνπο πνπ δεκηνπξγήζεθε όιεο εθείλεο ηηο εκέξεο.
Η πξόηαζε πνπ αθνύκε γηα δεκηνπξγία αλάινγνπ επηπέδνπ εθζεζηαθνύ ρώξνπ ζηνλ
Πεηξαηά θαη ζπγθεθξηκέλα ζην ‘Παιαηάθη’ αθνύγεηαη ινγηθή, αιιά ακθηβάιινπκε αλ
ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηνπιάρηζηνλ έσο ηελ δηεμαγσγή ησλ επόκελσλ Πνζεηδσλίσλ ζε
δύν ρξόληα.
Σα πξάγκαηα δελ είλαη απιά δηόηη εκπιέθνληαη πνιινί θνξείο όπσο ΟΛΠ,
Γήκνο, Ννκαξρία, Δκπνξηθόο ύιινγνο θαη όπσο ιέεη θαη ε ιατθή παξνηκία όπνπ
ιαινύλ πνιινί θνθόξνη αξγεί λα μεκεξώζεη. Αο αθήζνπλ ινηπόλ νη αξκόδηνη ηηο
όπνηεο δηθαηνινγίεο θαη αο θηλεζνύλ κε γνξγνύο ξπζκνύο γηα ηελ επίιπζε ηνπ
πξνβιήκαηνο.
Γελ είλαη δπλαηόλ λα θακαξώλνπκε γηα ην πνηνηηθό θαη πνζνηηθό κέγεζνο ηεο
Διιεληθήο Ναπηηιίαο θαη λα κηιάκε γηα δεκηνπξγία Μaritime Cluster ζηνλ Πεηξαηά
ρσξίο ηελ ύπαξμε αλάινγσλ ππνδνκώλ πνπ λα κπνξνύλ λα θηινμελήζνπλ κηα ηέηνηα
κεγαινπξεπή εθδήισζε ζαλ ηα Πνζεηδώληα.

