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Ο πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης επισκέφθηκε σήμερα στις 18.30, προπαραμονή 
Πρωτοχρονιάς, το υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας.

Τον πρωθυπουργό υποδέχτηκαν ο υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας Γιώργος Ανωμερίτης και η 
στρατιωτική ηγεσία του Λίμενιχού Σώματος με επικεφαλής τον αντιναύαρχο Ανδρέα Συρίχο.

Η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία του υπουργείου ενημέρωσαν τον πρωθυπουργό για τις 
αρμοδιότητες και λειτουργίες του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Ερευνας και Διάσωσης, 
γνωστού ως Θαλάμου επιχειρήσεων του υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας.

Στη συνέχεια ο πρωθυπουργός από το θάλαμο επιχειρήσεων επικοινώνησε μέσω δορυφόρου 
με το ελληνικό πλοίο "Νιού Γιόρκ Εξπρές” μεταφοράς κοντέινερ της εταιρίας "Κόστα Μάρε" 
που πλέει στην περιοχή του βορείου Ατλαντικού. Ο πρωθυπουργός συνομίλησε με τον πλοίαρχο 
του "Νιού Γιόρκ Εξπρές" Θανάση Μπέη, ο οποίος τον ενημέρωσε για τη συγκεκριμένη 
αποστολή του πλοίου, για το φορτίο που μετέφερε (5.000 κοντέινερ) και για τις καλές καιρικές 
συνθήκες που επικρατούν στη συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή.

Ο πρωθυπουργός συνέχαρη τον πλοίαρχο, γιατί όπως είπε χαρακτηριστικά, "στη δουλειά των 
Ελλήνων ναυτικών στηρίζεται η ελληνική ναυσιπλοΐα που είναι χαι δύναμη της χώρας". Κατόπιν 
του ευχήθηκε ήρεμα ταξίδια όπως το σημερινό, καλές θάλασσες και καλή χρονιά.

Ακολούθως ο πρωθυπουργός, πάλι από το θάλαμο επιχειρήσεων του υπουργείου και μέσω 
δορυφόρου απηύθυνε ευχές προς τα πληρώματα όλων των ελληνικών πλοίων που έπλεαν εκείνη 
τη στιγμή σε όλες τις θάλασσες του κόσμου. Συγκεκριμένα ο πρωθυπουργός, στο ευχετήριο 
μήνυμά του, είπε τα εξής:

"Αγαπητοί ναυτικοί σε λίγες ώρες υποδεχόμαστε όλοι μας μια νέα χρονιά. Εσείς στις 
θάλασσες μακριά από τα σπίτια σας, μακριά από τις σικογένειές σας.

Αλλά και εσείς όπως εμείς εδώ στην πατρίδα, όπως όλοι, με τις προσδοκίες μας, με τους 
σχεδιασμούς μας και τα όνειρά μας.

Προσδοκίες, σχεδιασμούς και όνειρα για τον εαυτό μας, για την οικογένεια μας, για τα 
αγαπημένα μας πρόσωπα, για την προσωπική και επαγγελματική ζωή μας.

Εύχομαι σε όλους τους Ελληνες ναυτικούς το καλύτερο για τη νέα χρονιά.
Καλά ταξίδια, ήρεμες θάλασσες!
Η καρδιά της Ελλάδας χτυπά στις θάλασσες, κοντά σας.
Η ελληνική ναυτιλία ήταν και παραμένει η δύναμη της χώρας, ιδίως χάρη σε σας τους 

Ελληνες ναυτικούς, χάρη στη δική σας δουλειά και αφοσίωση.
Το χρόνο που πέρασε όλοι μαζί οι Ελληνες εργαστήκαμε. Επενδύσαμε στο κοινό μέλλον 

μας. Ετσι θεμελιώσαμε τις προϋποθέσεις για μια καλύτερη ζωή, στην Ελλάδα, στην πατρίδα μας. 
Και ταυτόχρονα μια πιό δυνατή παρουσία στη δύσκολη διεθνή σκηνή.

Ας πορευθούμε μαζί για μια Ελλάδα καλύτερη.
Χρόνια Πολλά σε όλους και τις αικογένειές σας.
Καλή Χρονιά σε όλους!
Καλή Πρωτοχρονιά!”.


