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Λυπάμαι ειλικρινά που δεν βρίςκομαι ςιμερα μαηί ςασ ςτθ φιλόξενθ πόλθ και ςτο
λιμάνι του Βόλου. Ζνα λιμάνι με μια ιςτορία και μια ναυτικι παράδοςθ τόςο παλιά,
που χάνεται ςτα βάκθ τθσ ιςτορίασ και μασ μεταφζρει μαηί με τθν Αργϊ μζχρι τθ
μυκικι Κολχίδα, ςθματοδοτϊντασ τθ ςθμαςία τθσ αναηιτθςθσ των καλάςςιων οδϊν
για το εμπόριο και τον ελλθνικό πολιτιςμό.
Ασ μθν ξεχνάμε ότι αυτό το λιμάνι ζχει πράγματι ζνα ςυγκριτικό πλεονζκτθμα λόγω
γεωγραφικισ κζςθσ, βρίςκεται ςτο μζςο ςχεδόν τθσ δυτικισ πλευράσ του Αιγαίου,
δίπλα ςτον άξονα τθσ διεκνοφσ οδικισ και τθσ ςιδθροδρομικισ γραμμισ που
ςυνδζει τθ χϊρα μασ με τθν Κεντρικι και τθν Ανατολικι Ευρϊπθ.Με απλά λόγια
κατζχει ιδανικι κζςθ, ςτο κζντρο των καλάςςιων οδϊν από και προσ τθ
Νοτιανατολικι Μεςόγειο και τον Εφξεινο Πόντο.
Γι αυτό και διαδραμάτιςε ςε προθγοφμενεσ δεκαετίεσ ιδιαίτερα ςθμαντικό ρόλο
ςτθν ανάπτυξθ τθσ Μαγνθςίασ, αποτελϊντασ το επίνειο ολόκλθρθσ τθσ Θεςςαλίασ,
ςυμβάλλοντασ ςτο εμπόριο και τθ διακίνθςθ των κεςςαλικϊν αγροτικϊν και
βιομθχανικϊν προϊόντων.
Σιμερα, ο Οργανιςμόσ Βόλου καλείται να καταβάλει μια ςθμαντικι προςπάκεια για
να αναβακμιςκεί το λιμάνι του Βόλου, να αυξιςει τθ διακίνθςθ των προϊόντων και
τον αρικμό των χρθςτϊν του, να διεκδικιςει τθν ανάπτυξθ τόςο του εμπορικοφ όςο
και του επιβατικοφ/τουριςτικοφ τομζα, να αναλάβει πρωτοβουλίεσ για τθν
αξιοποίθςθ τθσ πλεονεκτικισ του κζςθσ και να ςτρζψει το βλζμμα και πάλι ςτθν
Νοτιανατολικι Μεςόγειο και τον Εφξεινο Πόντο. Το λιμάνι είναι εργαλείο
ανάπτυξθσ και ςαν τζτοιο κα πρζπει να αξιοποιθκεί κατάλλθλα. Και δεν κα πρζπει

να διαφεφγει τθσ προςοχισ μασ ότι ανάπτυξθ δεν πρζπει να ςθμαίνει μόνο
επιχειρθματικι δραςτθριότθτα, αλλά και ςτακερι δθμιουργικι εργαςία με
δικαιϊματα.
Το νζο Δ.Σ., που πρόςφατα ανάλαβε, αποτελείται από άτομα με γνϊςεισ, εμπειρία
και όραμα.Οι εργαηόμενοι ςτο λιμάνι, οι χριςτεσ και γενικότερα οι πολίτεσ τθσ
Μαγνθςίασ και τθσ Θεςςαλίασ, αλλά και θ Πολιτεία, περιμζνουν από εςάσ να
αναλάβετε τισ κατάλλθλεσ πρωτοβουλίεσ για να ξαναμπεί το λιμάνι του Βόλου ςε
πορεία ανάπτυξθσ. Στθν κατεφκυνςθ αυτι το Υπουργείο Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ
Πολιτικισ κα ςτακεί δίπλα ςασ. Σασ ςυγχαίρω και εφχομαι θ κθτεία ςασ να είναι
μακρά και επιτυχισ.
Με αυτζσ τισ ςκζψεισ ςασ εφχομαι επίςθσ, το 2016 να είναι δθμιουργικό και να
αποτελζςει το ξεκίνθμα μιασ νζασ αναπτυξιακισ πορείασ για το λιμάνι του Βόλου.

