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ΣΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ “NAVIGATOR” 

 

Αγαπητοί συμπατριώτες και φίλοι,  

Στην γεμάτη αίθουσα συνεδρίων του ξενοδοχείου Athenaeum Intercontinental μίλησε την Τετάρτη, 20/11/2013,        

ο Δήμαρχος Οινουσσών Ευάγγελος Αγγελάκος, στο πλαίσιο του ετήσιου ναυτιλιακού συνεδρίου “Navigator 

Conference 2013”, καθότι φέτος για πρώτη φορά οι 

διοργανωτές αποφάσισαν να αναδεικνύουν και να τιμούν 

κάθε χρόνο ένα σημαντικό νησί της πατρίδας μας, το 

οποίο συνδέεται με την ναυτιλιακή κοινότητα, ξεκινώντας 

από τις Οινούσσες.   

 

Το “Navigator Conference” είναι ένα διεθνές ναυτιλιακό 

συνέδριο, το οποίο διοργανώνεται από το 2001 και στο 

οποίο συμμετέχουν κάθε χρόνο άνω των 500 

σημαινουσών προσωπικοτήτων από τον χώρο της 

Ελληνικής και Διεθνούς Ναυτιλιακής Κοινότητας,  με 

στόχο να εξετάσουν και να συζητήσουν σημαντικά ζητήματα, τα οποία απασχολούν σήμερα την ναυτιλία. 

Επιπλέον, συμμετέχουν και Πρέσβεις ξένων κρατών, οι οποίοι προσπαθούν να ενισχύσουν τους οικονομικούς 

και τουριστικούς δεσμούς των χωρών τους με την Ελλάδα. Φέτος έλαβαν μέρος  οι Πρέσβεις της Τουρκίας και 

του Καναδά. Το συνέδριο τελεί και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, αλλά και με την 

συμμετοχή των Τμημάτων Ναυτιλίας των Πανεπιστημίων Πειραιά και Αιγαίου, καθώς και άλλων δημοσίων 

φορέων.  

 

Ο κ. Δήμαρχος αφού ευχαρίστησε τους διοργανωτές για την 

πρωτοβουλία να είναι οι Οινούσσες το πρώτο τιμώμενο νησί στην 

ιστορία του συνεδρίου,  αναφέρθηκε στην ιστορία του τόπου μας 

και ανέλυσε πως οι Εγνουσσιώτες κατόρθωσαν να επιτύχουν και 

να μεγαλουργήσουν στην θάλασσα, αλλά και πως ο τρόπος που 

δούλεψαν για να φτάσουν τόσο ψηλά θα μπορούσε να αποτελέσει 

πηγή έμπνευσης και δημιουργίας για τους Έλληνες σήμερα, αλλά 

και στο μέλλον.  

 

 

Μετά την ομιλία του κ. Δημάρχου προβλήθηκε 

σύντομη παρουσίαση με τα αξιοθέατα και τα σημεία 

ενδιαφέροντος της Εγνούσσας και έτσι όλοι οι 

σύνεδροι είχαν την ευκαιρία να δουν τις ομορφιές της, 

αλλά και να προμηθευτούν τουριστικά φυλλάδια για 

το νησί μας, από τον εκθεσιακό χώρο που 

λειτουργούσε καθόλη την διάρκεια του συνεδρίου.  
 

Εκ του Δήμου  

20/11/2013 


